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clima & tempo
Sertão

28  Máx.
20 o  Mín.

31o   Máx.
17o  Mín.

33o   Máx.
19o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,017 (compra) R$ 2,017 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,930 (compra) R$ 2,070 (venda)
EURO   R$ 2,513 (compra) R$ 2,515 (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

19h39

07h17

2.2m

2.3m

baixa

baixa

00h54

13h21

0.3m

0.4m

l Projeto Cine Volante exibe hoje dois documentários no Valentina Figueiredo 

l Começa a segunda fase do ciclo 2012 do Orçamento Democrático Estadual 
 
l Paraíba participa a partir de amanhã do 2a Craft Design, em São Paulo 
 
l Terminam no dia 31 as inscrições para o curso de Astronomia do IFPB
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Parada Gay 
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domingo na 
orla da capital
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servidores encerram greve na 
UFPB e UFCG e voltam 2ª feira

O governador Ricardo 
Coutinho assinou a ordem de 
serviço para pavimentação da 
PB-384 e PB-366. PÁGInA 25

Os autores dos recursos 
podem recorrer ao TSE ou 
desistir do pleito. PÁGInA 17

Os candidatos à prefeitu-
ra de JP serão sabatinados na 
próxima semana. PÁGInA 18

Ricardo assina 
ordem de serviço 
para pavimentar 
duas rodovias

TRE-PB indefere 
recursos e nega 
registro para mais 
13 candidatos

Vereadores 
vão sabatinar 
candidatos à 
prefeitura de JP

SeRTãO

eleiçõeS

câMARA

Estado anuncia R$ 32 mi 
em obras para Cajazeiras

ANIVErSárIO

PÁGInA 15

Os servidores técnico-administrativos da UFPB e da UFCG decidiram ontem aceitar a proposta de negociação do 
governo e voltar às atividades na próxima segunda-feira. Hoje, haverá reunião dos professores da UFPB. PÁGInA 13

Seleção da Paraíba estreia 
amanhã contra Pernambuco

Festival homenageia poeta

Anjo pornográfico no teatro

O poeta Augusto dos Anjos será o homenageado 
no Festival de Inverno de Areia PÁGInA 5

Começam obras de duplicação da Avenida Cruz das Armas PÁGInA 14 Trade diz que Centro de Convenções transformará turismo PÁGInA 14

A Paraíba estreia amanhã na Copa Norte-Nordeste 
de Beach Soccer que acontece no rN PÁGInA 21

A peça Perdoa-me por traíres, de Nelson rodrigues, 
está em cartaz hoje no Teatro Santa roza PÁGInA 8



UN

Seu nome aparece em cerca de 
vinte mil ocorrências numa simples 
busca do Google. Sua fala, plural e 
livre, enuncia hashtags, ainda que 
ele não queira. Vai à lan house pelo 
menos uma vez por semana, para 
produzir ou responder seus e-mails, 
numa relação platônica (?) com a 
máquina. Não toca no computador. 
Delega a uma assessora, os gestos 
de clicar, formatar, enviar, ditando 
para ela frase à frase, a métrica dos 
seus “atentados poéticos”. O primeiro 
deles, foi “cometido” em sua máquina 
Olivetti. É nela que escreve, e escreve-
rá, sempre. 

Falando das máquinas, confessa 
entre risos, seu melhor entendimento 
é com o forno de micro-ondas: “Basta 
apertar o botão de ligar e a comida 
aquece”.

Se não está em casa para atender 
ao telefone, deixa sempre àqueles que 
o ligam um recado surpreendente: 
Uma dica cultural da sua cidade, um 
“atentado poético”.

Seus assessores criaram-lhe um 
perfil no Facebook. Foi por pouco 
tempo. Quando alcançou os quatro 
mil amigos, compreendeu que o que 
sempre fez sua cabeça foram os en-
contros face to face.

Nasceu na cidade do Recife, “arre-
cife de desejo”, em 8 de abril de 1937. 
Poeta, cineasta, tropicalista, filósofo 
pop, também é cidadão pessoense. 

Jomard Muniz de Britto. Foi com 
ele a entrevista que fizemos, a pedido 

da organização do Terceiro Pentálogo 
do Centro Internacional de Semiótica 
e Comunicação, Ciseco, a realizar-se 
em João Pessoa, no período de 17 a 
21 de setembro próximo. 

A entrevista será divulgada no 
portal do Ciseco, não resisti entretan-
to, em compartilhar com os leitores 
desta coluna, extratos da conversa 
que foi feita por telefone. Uma entre-
vista curta, contundente, deliciosa. 
Apropriada para ser publicada em 
140 caracteres. 

Jormard se autodefine como 
“setentonto”, para dizer aos outros 
que já tem setenta anos. “extemporâ-
neo”, “amante da alta literatura”, para 
falar da sua falta de jeito para com a 
internet. 

Aqueles que frequentaram as 
primeiras turmas do curso de comu-
nicação social da UFPB conheceram 
o estilo Jomardiano, um professor 
amável, que emprestava livro aos 
alunos. Um poeta que abria o jornal e 
lia suas notícias ao sabor da invenção 
dos seus poemas. PARAIBARROCA, 
na língua dos Pês do poeta, é a última 
invenção para homenagear o Estado 
que hospedará comunicadores e se-
mioticistas, quando setembro chegar. 

Com respostas curtas, ditadas ao 
telefone, na sua voz ao mesmo tempo 
professoral e poética, Jomard prova 
que pensa e fala em bits, sem perder 
jamais a paixão. Confira a entrevista 
na íntegra em http://www.ciseco.org.
br/.

A UEPB nasceu do sonho de um 
visionário: nas suas raízes, está a 
figura de Edvaldo do Ó, que não teve 
medo de criar a realidade. Primeiro a 
URNE. Depois a FURNE e finalmente, 
a UEPB, hoje sob a direção de outra 
visionária, a reitora Marlene Alves.

Consolidada em seus oito campi 
espalhados por toda a Paraíba, (Cam-
pina Grande, Lagoa Seca, Guarabira, 
Catolé do Rocha, João Pessoa, Montei-
ro, Patos e Araruna) a UEPB é fonte 
de orgulho para todos e uma prova 
do empreendedorismo dos paraiba-
nos. 

A última evidência desse em-
preendedorismo é a construção da fa-
raônica Central de Integração Acadê-
mica, em Campina Grande, que abriga 
todos os cursos do Centro de Educa-
ção, (Pedagogia, História, Geografia, 
Letras, Filosofia) além dos cursos do 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 
(Administração, Ciências Contábeis, 
e Comunicação Social), e do curso de 
Serviço Social. A obra remete ao Coli-
seu de Roma e ao Museu Guggenheim 
de New York, pela sua grandiosidade 

e pelas formas abobadadas. 
Logo no saguão, vemos uma es-

cultura: um ipê de ferro, construído a 
partir de instrumentos utilizados na 
construção do edifício: pás, enxa-
das, colheres de pedreiro, capacetes, 
artisticamente soldados ao longo do 
caule. Tudo sob o olhar vigilante de 
quatro figuras inspiradas nas sete 
virtudes. Dos ramos, também de fer-
ro, pendem folhas de vidro - e aí está 
a parte de maior transcendência – em 
cada folha está inscrito o nome de um 
operário que participou da constru-
ção, um tributo ao trabalho de todos. 
Um importante detalhe: o artífice 
criador da obra é o artista campinen-
se Ângelo Rafael Farias, que também 
é o diretor do Museu de Arte Assis 
Chateaubriand, outro orgulho para 
a Paraíba, e, particularmente, para 
Campina Grande e... para a UEPB.

Mas a obra só estará acabada 
quando aqueles, cujos nomes estão 
ali inscritos, puderem usufruir dos 
conhecimentos oferecidos naquele 
templo de saber que erigiram com 
suas operosas mãos.

Editorial

Um
Paraibarroca: a última invenção do poeta

Sinal vermelho

A UEPB: “terrae viroque lumen”

A Usina Tanques, constru-
ída nas primeiras décadas 
do século XX em Alagoa 
Grande e um marco na his-
tória para a modernização 
da produção açucareira na 
região do Brejo paraibano, 
acaba de ser desapropriada 
pelo Governo Federal.
 O Decreto de 20 agosto 
último declara a área 860 
hectares  de interesse so-
cial, para fins de reforma 
agrária.
A Usina Tanques é parte do 
espólio deixado pelo lendá-
rio usineiro Agnaldo Veloso 
Borges, avô do atual Minis-
tro  das Cidades Agnaldo 
Ribeiro.

Há candidato em campa-
nha prometendo que, se 
eleito, colocará a Guarda 
Municipal para combater 
as drogas e a violência.
Primeiro, antes de qual-
quer promessa, deve 
se inteirar das funções 
constitucionais da Guar-
da Municipal que, a bem 
da verdade, tem outra 
destinação.

Todo ano a mesma coisa, repetindo-
-se como uma tragédia anunciada. 
Depois da estiagem, as chuvas 
chegam e fazem os açudes sangrar, 
atraindo banhistas e mortes por 
afogamento. Em uma semana já 
houve oito vítimas fatais por afoga-
mento,. Até no Sertão.

Nem tão cedo a privatização dos 
aeroportos chega ao Nordeste, a 
julgar pelo humor da presidente 
Dilma Roussell.
Dizem políticos da base do Gover-
no que ela  que não gostou nada 
do modelo de concessão adotado 
para Congonhas e Guarulhos.

A Televisão Paraíba, da Rede Paraíba de Comunicação, da qual faz parte a 
TV Cabo Branco, recebeu autorização, através de Portaria Federal,  para 
explorar o Serviço de Retransmissão de Televisão, em Cajazeiras, com  o 
canal 19, correspondente à faixa de frequência de 500 a 506 megahertz, 
para transmissão digital do mesmo serviço.

A Paraíba, a exemplo de outros Esta-
dos   recebe nesta segunda-feira, uma 
boa injeção de recursos na economia. 
É quando o  Ministério da Previdência 
Social adiantará 50% do 13º salário 
dos 25,6 milhões de aposentados. 
Serão R$ 11,2 bilhões em circulação 
no País..
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O Plenário pode votar a qualquer 
momento as medidas provisórias 
que integram o pacote do gover-
no para  os efeitos da seca do 
Nordeste. As duas MPs trancam 
a pauta. O parecer da comissão 
mista que analisou a matéria  do 
senador Walter Pinheiro (PT-BA), 
permite a repactuação de dívidas 
agrícolas dos produtores atingi-
dos pela seca no Nordeste.
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EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo e Marcos Pereira

 Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com Vitória Lima - vitorialimalr@gmail.com

H
um

or
In

fo
rm

e
G

eo
va

ld
o 

Ca
rv

al
ho

D
om

in
go

s 
Sá

vi
o 

- 
sa

vi
o_

fe
l@

ho
tm

ai
l.c

om

A queda de braço entre o Palácio 
do Planalto e as diversas categorias 
do funcionalismo público federal 
em greve está a ponto de atingir um 
limite crítico que poderá colocar em 
risco a ordem pública, sem contar 
que em alguns setores, como as ro-
dovias e as universidades, o quadro 
já é caótico. 

A presidente Dilma Rousseff 
bate ao afirmar que não negocia com 
grevistas, e assopra ao sinalizar com 
um reajuste de 15,8 por cento para 
as diferentes categorias. As entida-
des representativas dos servidores 
foram à contra-ofensiva, anuncian-
do novas paralisações e realizando 
um dia nacional de luta. 

A expectativa é de que o clima 
entre as duas partes “beligerantes” 
esquente ainda mais nos próximos 
dias, depois que o grupo União - que 
representa 23 carreiras típicas de 
Estado - decidiu orientar suas bases 
no sentido de rejeitar o reajuste ofe-
recido pelo governo.  

A Associação dos Servidores nas 
Carreiras de Planejamento e Orça-
mento (Assecor) sinalizou que se-
guirá os passos do grupo União, por 
entender que acatar a proposta do 
governo seria o mesmo que incor-
porar as perdas inflacionárias dos 
últimos anos. 

A greve da Polícia Rodoviária 
Federal é mais que preocupante, em 
um país que trava uma luta diária 
para diminuir os índices de aciden-
tes no trânsito, eliminar o tráfico 

de armas e drogas, coibir o abuso 
sexual contra crianças e adolescen-
tes e outros tipos de crimes que têm 
como palco as estradas federais. 

A greve nas universidades fede-
rais adiou os planos profissionais ou 
acadêmicos de milhares de jovens 
estudantes que iriam se formar no 
meio ou no fim deste ano. Para o es-
tudante que começa a vida univer-
sitária com uma greve no campus, é 
como tomar uma ducha de água fria 
às quatro da manhã, no inverno. 

A paralisação dos policiais fe-
derais implica em mais transtornos 
para a população, como a suspen-
são de passaportes em aeroportos. 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
proibiu a categoria – assim como os 
rodoviários – de realizar operações-
-padrão, substituídas por protestos. 

Espera-se que tenha sentido o 
otimismo do secretário de Relações 
do Trabalho, Sérgio Mendonça, em 
relação às negociações, previstas 
para esta semana, entre governo e 
grevistas. Segundo ele, um acordo 
é possível porque a proposta de Or-
çamento de 2013 deve ser enviada 
para o Congresso até o dia 31.  

É preciso garantir assento com 
urgência, para o bom-senso, na 
mesa de negociações. Afinal, estima-
-se que só do Executivo 350 mil ser-
vidores públicos federais estão em 
greve. São cerca de 350 mil pessoas 
que não estão prestando à nação os 
serviços para os quais foram contra-
tados. Se a vida já anda ruim...



Miguel Félix
Presidente da CEAF-PB
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EXCLUSIVO

N
Já faz algumas rodadas que 

os árbitros paraibanos deixa-
ram de ser escalados para os 
sorteios dos jogos em todas 
as séries do Campeonato Bra-
sileiro. Isso tem alguma coisa 
a ver com a qualidade desses 
juízes?

Nossos árbitros vinham ten-
do um aproveitamento até con-
siderável dentro do que era es-
perado até porque a gente não 
exigiu, mas fizemos com que 
eles entendessem que se fossem 
bem nos jogos seria de suma 
importância para eles, e isso foi 
assimilado bem. Nossos árbitros 
onde estiveram, sempre tiveram 
uma atuação acima da média na-
cional, ou seja, a média é nota 8 
e todos nós tivemos acima dessa 
média e ainda tivemos árbitros 
que beirou a excelência. Então a 
gente esperava um pouco mais 
da comissão nacional.

 Houve algum tipo de expli-
cação por parte da comissão 
nacional?

Esperávamos uma satisfa-
ção convincente para nós po-
dermos passarmos até para a 
imprensa e para os próprios 
árbitros. Infelizmente, de repen-
te nossos árbitros deixaram de 
ser escalados. Eu busquei uma 
informação e me falaram que 
era por critérios, mas que tipo 
de critério é esse que só nossos 
árbitros não são mais escala-
dos? Isso me deixa a entender 
que isso tem alguma coisa a ver 
com aquilo que o Treze buscou 
na Justiça e que era de direito 
e que foi conseguido nas ins-
tâncias cabíveis. Era um direito 
deles participarem da Série C e 
eles conseguiram isso. No meu 
entendimento isso foi uma reta-
liação por parte da CBF e eu bus-
quei uma resposta cabível sobre 
esse fato de nossos árbitros não 
terem sido escalados, até por-

que quando o Treze não estava 
disputando a Série C, nossos ár-
bitros estavam sendo escalados 
normalmente dentro daquilo 
que era esperado. Eu não vejo 
motivo para que eles não fossem 
escalados. Eles foram retirados 
até do sorteio. Estão punindo os 
árbitros sem eles terem nada a 
ver. Os árbitros não são funcio-
nários do Treze.

Como é ser árbitro?
Ser árbitro de futebol não é 

uma coisa tão fácil. É uma presta-
ção de serviço que exige acima de 
tudo uma preparação psicológi-
ca, de saber lidar como emoções, 
pressões e conflitos. O árbitro de 
futebol é acima de tudo um psicó-
logo, porque vai lidar com a emo-
ção de muitas pessoas. Então é 
uma profissão, um exercício e não 
se faz um profissional de um dia 
para noite.

Como você avalia a arbi-
tragem paraibana atualmente?

Este ano eu lhe garanto que 
nunca tivemos um índice técnico 
e físico tão acima do esperado, e 
o pessoal da comissão nacional 
que teve aqui esse ano minis-
trando essa pré-temporada com 
nossos árbitros se surpreende-
ram e garantiram que eles iam 
ter mais oportunidade. As fede-
rações que preparam os árbi-
tros para entregarem a CBF eles 
prontos. Ano passado tivemos a 
oportunidade de enviar ao Rio 
de Janeiro o João Bosco Sátiro 
e o Kilden Tadeu, um árbitro e 
um assistente, respectivamente, 
para essa temporada de prepa-
ração e qualificação que a CBF 
faz. Esse ano estão convidando o 
Renan Roberto para essa prepa-
ração com aqueles árbitros que 
eles acham promissores. Agora 
eu acho que a CBF deveria ter o 
cuidado de que se um árbitro é 
promissor, ele tem que está em 

“A comissão 
nacional vem 
buscando uma 
renovação. O 
árbitro carece 
de um bom 
laboratório”

atural da cidade de Patos, no Sertão paraibano, Miguel 
Félix foi um dos principais árbitros de futebol que a 
Paraíba teve até hoje. Em 26 anos de exercício, ele 
apitou diversos campeonatos como Copa do Brasil, 
Copa dos Campeões, Copa João Havelange, e as Séries 
B e C do Campeonato Brasileiro, além de Copa Paraíba 
e Campeonato Paraibano. Em 2009, o patoense se 
aposentou dos gramados, mas em 2011 voltou ao futebol 
paraibano com um novo cargo. Desde 8 de março do ano 
passado, Miguel é o presidente da Comissão Estadual 
de Arbitragem de Futebol da Paraíba (CEAF-PB) e vem 
comandando os árbitros do Estado. Em entrevista ao 
Jornal A União, Miguel falou um pouco da arbitragem atual 
e da dificuldade que é encontrar bons valores.

atividade, apitando, atuando, e 
não vem sendo o caso.

E a arbitragem do Brasil, em 
geral, como você analisa?

A comissão nacional vem 
buscando uma renovação. O árbi-
tro de futebol carece de um bom 
laboratório. Não se faz árbitro 
de futebol do dia pra noite. Para 
se preparar um bom profissional 
tem que ter um acompanhamen-
to quase que diário. Eu posso di-
zer que vivi uma geração de ouro, 
sem desmerecer essa atual, mas 
era uma época em que o árbitro 
de futebol era altamente prepa-
rado tecnicamente, ou seja, ele ti-
nha uma qualidade técnica apura-
da. Hoje em dia a parte física está 
melhor que a parte técnica. Hoje 
se cobra mais o físico que a técni-
ca, e no meu ver o físico você pode 
aprimorar, mas a parte técnica é 
algo mais difícil de lapidar.

Como está a renovação na 
arbitragem paraibana?

A arbitragem da Paraíba, ela 
já tem um índice de idade eleva-
do. Aqueles que a gente acha que 
têm um nível adequado já têm 

uma idade avançada. As exigên-
cias nacionais hoje requerem que 
o árbitro ideal a ingressar no qua-
dro nacional tenha 25 anos e fi-
nalizado o ensino superior. Então 
você buscar valores, jovens com 
potencial universitário, para vir 
a serem árbitros de futebol você 
tem que ter algo com muito valor 
para oferecer em troca. Então veja 
a carência e dificuldade que é. Es-
tamos tentando abrir um curso 
com parceiros, com algumas uni-
versidades. Mas veja, se nossos 
juízes não estão com a oportu-
nidade de serem escalados, que 
interesse você vai oferecer a um 
jovem desse para participar de 
um curso de arbitragem? Estamos 
sempre em contato com as ligas 
amadoras que são filiadas à Fede-
ração Paraibana de Futebol (FPF), 
porque essas ligas têm suas com-
petições e pode ser que no inte-
rior a gente consiga trazer jovens 
que queiram vir a ser árbitros de 
futebol.

Quando se fala de arbitra-
gem sempre se lembra da ques-
tão de subornos e de árbitros 
que não exercem sua função de 
forma honesta. Você já viu isso 
nesse mundo que você trabalha?

Eu lhe sou sincero. Eu sou 
do interior e posso lhe dizer que 
nunca vivi esse tipo de situação. 
Eu passei quase 26 anos apitan-
do futebol e eu nunca fui sonda-
do para ser subornado. Mas que 
existia, existia. A gente sabe, in-
clusive tem réu confesso, como é 
o caso de Edilson de Pereira Car-
valho aqui no Brasil, na Alemanha 
houve, na Itália também. Sempre 
se comenta, sempre se fala, mas 

alguns casos não se consegue 
provar. Difícil é provar essas coi-
sas. Isso de chamar juiz de ladrão 
existe desde que existe a figura do 
árbitro. Isso é em qualquer lugar, 
você difamar, caluniar é fácil, difí-
cil é se colocar no lugar da outra 
pessoa. 

Qual o seu maior orgulho de 
ter exercido essa função de ár-
bitro?

Foi ter terminado minha car-
reia com aceitação. Parado com 
muitas pessoas querendo que eu 
continuasse, isso é muito bom. Pa-
rei com 43 anos de idade, comecei 
em 1983 e terminei em 2009. Eu 
fui gandula, fui maqueiro, fui rou-
peiro, fui tudo, vivi a vida inteira 
ligada no futebol.

E qual o momento que você 
guarda até hoje da sua carreira?

Todos os jogos que tive a 
oportunidade de apitar foram 
muito importantes. Agora, emo-
cionante para mim foi quando 
eu tive a chance de apitar aos 18 
anos o clássico da minha cidade, 
Esporte e Nacional. Foi muito le-
gal, me marcou muito. Era o ani-
versário da cidade e a partir dali 
eu passei a despertar o interesse 
da Federação e eles começaram 
a me ver com olhos diferencia-
dos. Foi a partir dali que comecei 
mesmo a ter a oportunidade como 
árbitro de futebol. Marcou muito 
porque eu era da cidade. Eu sem-
pre fui aceito apitando Nacional 
e Esporte, até hoje em Patos nin-
guém sabe para qual time eu tor-
ço. O torcedor do Nacional diz que 
eu sou Esporte e o do Esporte diz 
que eu sou Nacional.

Pedro Alves
Especial para A União

Arbitragem 
em busca de 
novos valores
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Artesanato, culinária e arte

O Programa do Artesanato da Paraíba 
levará, a partir de amanhã, trabalhos de 
54 artesãos paraibanos para participar 
da 21ª Craft Design no Estado de São 
Paulo. A Feira apresenta novos conceitos 
e tendências no mercado de decoração 
e design, sendo ponto de encontro 
obrigatório de todos os profissionais da 
área. 

O talento e a idoneidade dos 
expositores, somados ao clima de negócios, 
têm levado para a Craft Design, a cada 
edição, mais de 7 mil empresários e 
profissionais de todo o Brasil e do exterior. 
São quase 200 estandes em exposição 
com as últimas tendências em mobiliário, 
objetos de decoração, presentes, artesanato 
contemporâneo, luminárias, design têxtil, 
papelaria especial, joalheria, acessórios 
para casa e artigos infantis.

A feira é referência em tendências, 
decoração e design. Destinado, 
especificamente, para o segmento de 
atacado, o espaço é exclusivo para lojistas, 
designers, arquitetos e especialistas.

O alto nível e o público direcionado, 
específico, levaram a coordenação do 
Programa do Artesanato da Paraíba a 
redobrar os cuidados com os produtos que 
serão expostos no evento. “Foram exigidas 
peças com bom acabamento, matéria-
prima de qualidade, durabilidade, além do 
quesito criatividade”, destacou a gestora 
do programa, Ladjane Sousa.

Entre os trabalhos apresentados pela 
Paraíba estão os produtos em madeira, 
papel machê, cerâmica, brinquedos 
populares, peças em osso, renda 
renascença, labirinto, bordados e algodão 
colorido.

Artesanato da Paraíba em SP

Neste final de semana o Projeto Estacine exibe os 
últimos filmes da Mostra Cinema à Mesa e Mostra Marilyn 
Monroe. No sábado (25), o EstacineMundi vai exibir a 
comédia nacional “Estômago”, com classificação etária 
de 16 anos. No domingo (26), o Estacine Cult exibe o 
filme “Como Agarrar Um Milionário”, livre para todos os 
públicos. As mostras são gratuitas e acontecem às 16h, 
no miniauditório da Estação das Artes, novo prédio do 
complexo arquitetônico da Estação Cabo Branco – Ciência, 
Cultura e Artes. 

Os filmes exibidos no projeto Estacine são resultados de 
uma parceria entre a Estação Cabo Branco, a Locadora Ribalta 
e a Agência Nacional do Cinema (Ancine) com a proposta 
de promover a cultura e o entretenimento através da sétima 
arte.

Mostra Cinema à Mesa – “Estômago” (Brasil, 2007, 
1h52min) conta a história do imigrante nordestino 
Nonato, que vai para o Sudeste do país em busca de uma 
vida melhor. Com um chef italiano, Nonato aprende a 
arte da culinária e começa a subir na vida. Entretanto, o 

relacionamento com uma garota de programa coloca sua 
ascensão social em risco.

A história é inspirada no conto “Presos pelo Estômago”, 
do livro “Pólvora, Gorgonzola e Alecrim”, de Lusa Silvestre e 
foi vencedor de inúmeros prêmios nacionais e internacionais, 
entre eles o de Prêmio do Júri no Festival de Cinema do Rio 
de Janeiro e no 17º Festival de Cinema de Biarritz, na França. 
É o primeiro filme que utiliza um acordo de co-produção 
Brasil-Itália que existe desde 1974, mas nunca tinha sido 
utilizado.

Mostra Marylin Monroe –Um trio de modelos 
ambiciosas dão o tom da comédia de “Como Agarrar 
Um Milionário” (HowToMarry a Mlilionarie, EUA, 1953, 
1h35min). Schatze Page (Lauren Bacall), PolaDebevoise 
(Marilyn Monroe) e Loco Dempsey (Betty Grable) alugam 
um luxuoso apartamento em Manhattan com o objetivo de 
conquistar homens ricos e dar o famoso “golpe do baú”. No 
entanto, o plano não dá certo quando elas começam a se 
apaixonar por homens pobres e têm que pagar as contas do 
novo apartamento.

culinária e Marilyn Monroe

O artesanato da Paraíba será destaque na Craft Design em 
São Paulo e um Grupo de ex-usuários de drogas usa arte 
para alertar jovens e autoridades. Mostras sobre a arte da 
culinária e Marilyn Monroe na Estação Cabo Branco.

Restam poucos dias para os interessados se 
inscreverem na Mostra Sesc de Música Paraibana 
2012. Os cadastros, que podem ser realizados 
até a sexta-feira, 24, são gratuitos e as fichas de 
inscrição, disponíveis no site www.sescpb.com.
br, devem ser entregues no Setor de Cultura 
das unidades de João Pessoa, Campina Grande 
ou Guarabira. Na busca de valorizar a cultura 
e incentivar a produção artística do Estado, o 
Serviço Social do Comércio da Paraíba realiza 
mais uma edição do evento, que se configura 
como um dos principais espaços de divulgação 
da música local. 

Os interessados em participar do concurso 
devem preencher o material com os dados de 
todos os integrantes do grupo e dos intérpretes 
das músicas. Cada concorrente pode inscrever 
até três canções instrumentais de diversos 
gêneros ou músicas de vários estilos, desde que 

sejam autorais, escritas em português e que não 
tenham sido apresentadas em nenhum outro 
festival. A presença do material na internet não 
invalida a inscrição.

Além da ficha de inscrição devidamente 
preenchida, os interessados devem entregar três 
cópias digitadas de cada uma das músicas com 
o título e os nomes dos autores e intérpretes. 
É necessário também que os candidatos 
apresentem uma cópia da letra cifrada ou da 
partitura, um CD com as músicas em condições 
ideais de audição, além dos direitos de gravação 
e execução assinado pelos autores.

O resultado da Mostra Sesc de Música 
Paraibana será divulgado no dia 3 de 
setembro no site da instituição. Ao todo, o 
festival selecionará 18 participantes que 
serão escolhidos por uma banca julgadora 
especializada na área. 

FOTOS: ARQUIVO

Chamar a atenção dos órgãos governamentais 
e da sociedade para problemática das drogas é a 
intenção de um grupo de teatro formado por três 
usuários em tratamento de dependência química no 
Centro de Atenção Psicossocial  (CAPSad  III), órgão 
do Governo do Estado que funciona no Bairro da 
Torre, em João Pessoa.

O serviço presta atendimento às pessoas com 
transtornos mentais graves e persistentes, podendo 
também atender portadores de necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas.

De acordo com o coordenador do grupo,  
criado há quatro meses, o psicólogo e arte-
terapeuta  Ricardo Guedesa, o trio surgiu a partir 
da necessidade e da vontade de cada um dos 
integrantes  de abandonar as drogas. Uma das 
peças do grupo é “Os Nois de Nós”, que mostra 
a problemática do vício, e será apresentada 
amanhã durante a 1ª Semana Cultural do CAPSad 

III.
Acompanhamento – Os integrantes estão 

em tratamento no centro há meses, participando 
de oficinas e outras atividades que os ajudam 
a combater o vício. Eles tiveram uma carreira 
profissional brilhante, mas deixaram tudo para 
trás para viver no mundo das drogas e hoje estão 
tentando se recuperar e voltar à vida profissional e 
em sociedade.

Desafio – Ricardo Guedesa disse que um dos 
grandes desafios é mostrar para a sociedade que 
nem todo usuário de drogas é criminoso. “Somos 
de acordo que cada um tem que pagar pelo crime 
que cometeu, mas paralelo a isso eles têm que 
receber atendimento e tratamento para se livrar 
do vício, e não serem jogados nos presídios sem 
nenhuma atenção. Para isso é necessário construir 
e implantar políticas públicas de saúde”, disse o 
psicólogo.

ex-usuários de drogas na arte

Mostra Sesc encerra  inscrições
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André Ricardo Aguiar 
escreve sobre o filme 
Lixo Extraordinário
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Festival de Artes de Areia homenageia o poeta paraibano 
e será aberto oficialmente com show de Elba Ramalho 

Peça Anáguas será 
apresentada hoje em 
João Pessoa

Perdoa-me Por Me 
Traíres é atração do 
Projeto Vértice
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Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Tributo a Augusto

Inspirado em Augusto dos Anjos, o Governo 
da Paraíba realizará o 13º Festival de Artes 
de Areia 2012 com o objetivo de celebrar o 
centenário do lançamento do livro Eu, que 
transcorreu no último mês de junho e é a 
única obra de poesia do autor, nascido na 
cidade de Sapé. Com o subtítulo “Arte pra 
todo mundo”, a abertura oficial será no pró-

ximo dia 30, a partir das 22h, com show da cantora 
Elba Ramalho no palco principal, montado na Praça 
João Cardoso. Mas a programação do evento – cuja 
entrada é totalmente gratuita - começará a ser 
cumprida antes, na terça-feira (28), com oficinas 
de dança, artes plásticas, circo, teatro e audiovisual. 
Cerca de cem atrações estarão sendo oferecidas ao 
público nesta edição, que será encerrado em 2 de 
setembro, período no qual a expectativa é de que 
sejam atraídos pelos menos 100 mil visitantes. Na 
ocasião, o Governo do Estado prosseguirá com o 
Mapeamento da Cultura Paraibana e, para isso, terá 
um escritório na Maçonaria onde serão coletadas 
todas as informações sobre a expressão artístico-
cultural, que servirá como fonte para a gestão da 
cultura paraibana.      

“Estamos abrindo o nosso foco. Partimos da 
efeméride do centenário do livro Eu para questio-
nar a nossa paraibanidade com os outros”, disse 
o secretário de Cultura do Estado, Chico César, 
durante a entrevista coletiva para o lançamento 
do 13º Festival de Artes de Areia, concedida na 
manhã de ontem, na sede da Fundação Casa de 

José Américo, em João Pessoa, acompanhado do 
presidente dessa instituição, Flávio Sátiro Filho, 
entre outras autoridades. 

Depois de exibir o vídeo da 12ª Edição do Fes-
tival, realizado em 2011, o secretário Chico César 
lembrou que o evento registrou sua “época áurea” 
no final dos anos 70, que prosseguiu até no início da 
década de 90. “Talvez não percebam a importância 
do festival reunir as pessoas que fazem cultura no 
Estado e sua relação com o resto do país”, disse ele, 
salientando que no ano passado a programação do 
evento – cujo foco foi a “paraibanidade”, por constar 
basicamente de artistas paraibanos – “obteve muito 
êxito, por juntar pessoas representativas da nossa 
cultura, a exemplo dos escritores Ariano Suassuna 
e Bráulio Tavares e o artista plástico José Rufino”. 

Ao ressaltar que o Governo da Paraíba buscou 
o “nosso poeta maior, Augusto dos Anjos“, como 
inspiração para a realização do 13º Festival, o 
secretário de Cultura Chico César informou que o 
“mote” para ampliar o foco foi celebrar o centenário 
de lançamento do Eu. Nesse sentido, para reforçar 
a temática, cada um dos 11 polos onde serão cum-
pridas as atividades da programação do evento 
será identificado pelos títulos das poesias da obra. 
Exemplos: Palco Principal leva a denominação de 
Eu; Teatro Minerva (Canto íntimo); Colégio Santa 
Rita (O corrupião); Casarão José Rufino (O mar, a 
escada e o homem); Câmara Municipal (Noite de 
um visionário); Igreja do Rosário (Duas Estrofes) 
e Coreto (A árvore da Serra). “Vamos ocupar poe-
ticamente a cidade de Areia”, anunciou ele.

Além do show de abertura do festival com Elba 
Ramalho, da programação do evento ainda constam 
outras duas apresentações, ambas no palco prin-

Além da música, 
literatura, teatro, 
o Festival de Arte 
de Areia vai abrir 
espaço para 
exposições de artes 
plásticas, debates 
e outras atividades 

cipal, sempre às 22h. Uma é Tulipa Ruiz – melhor 
cantora no Prêmio Multishow pelo júri especializa-
do em 2011, ano em que também foi indicada como 
artista revelação no VMB – no próximo dia 31. Ela 
cantará canções do álbum Efêmera - considerado o 
melhor disco de 2010 pela revista Rolling Stones - e 
Tudo Tanto, seu mais recente trabalho, lançado no 
mês passado.   

O outro show será o de Antônio Nóbrega, 
que encerrará a programação musical do festival 
no dia 1º de setembro (sábado), às 22 horas, no 
palco principal. Na ocasião, ele apresentará uma 
síntese dos últimos 15 anos de atividade artística, 
com músicas dos seis mais recentes espetáculos: 
Na Pancada do Ganzá; Madeira que Cupim Não Rói, 
Pernambuco Falando para o Mundo; Marco do Meio 
Dia; Lunário Perpétuo e 9 de Fevereiro.

Já na área das artes cênicas da programação 
do festival se destacam os seguintes espetáculos, 
que serão apresentados no dia 31: A Saga de Da-
luz, pelo Grupo Experimental Cena Aberta (Geca) 
Às 19h30, no Circo; o grupo Teatro Lavoura com 
Bruta Flor às 20h30, no Colégio Santa Rita, e a Cia. 
Curinga com Meu Enterro, às 21h30, no Teatro 
Minerva. No sábado, dia 1º de setembro, o grupo 
Graxa de Teatro encenará, às 14 horas, no Colégio 
Santa Rita, o espetáculo infantil Faz de Conta, 
enquanto na noite do mesmo dia, às 19h30, no 
Circo, o Ser Tão Teatro apresentará a peça Farsa 
da Boa Preguiça.        

Na literatura, a programação tem eventos 
como o do próximo dia 31, quando, às 9 horas, 
haverá mesa redonda na Câmara Municipal sobre 
o tema “De Augusto dos Anjos à poemática de Brejo 
paraibano”, tendo, entre outros expositores, o pre-

sidente da Academia Paraibana de Letras, Gonzaga 
Rodrigues, e as escritoras Socorro Aragão e Neide 
Medeiros, integrantes da Academia de Letras e 
Artes do Nordeste; e, às 19h30, a atriz Suzy Lopes 
apresentará o Sarau Poético de Augusto dos Anjos 
no Coreto da Praça Pedro Américo. 

Além de teatro, literatura e música, da pro-
gramação do 13º Festival de Arte de Areia ainda 
constam outras atividades, como mesas redondas, 
exposições de artes plásticas, grafitagem coletiva e 
atividades de cultura popular, a exemplo do cortejo 
de abertura do evento no próximo dia 30 com os 
grupos Nação Maracahyba e Aruenda da Saudade, 
enquanto em 1º de setembro, no Coreto, apresen-
tação de bonecos pelo Mestre Clóvis.

O secretário de Cultura, 
Chico César, fez o anúncio 

da programação da 
13a edição do Festival de Areia
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Vivências

Mumbai, a antiga Bombaim é a maior e mais im-
portante cidade da Índia e com quase 13 milhões de 
habitantes, a quarta mais populosa do mundo. Deten-
tora também de um dos maiores índices de pobreza, 
cerca de 55% da população vive em favelas, foi cons-
truída na cidade a casa mais cara do mundo. Trata-se 
da  mansão milionária de Nita Ambani, mulher do 
homem mais rico da Índia e o 19o mais rico do mundo, 
Mukesh Ambani. Com 27 andares, três heliportos e 
garagem para 150 carros a mansão dos Mukesh tem 
provocado polêmica e revolta na imensa população 
miserável da Índia e principalmente em Dharavi, a 
maior favela da Ásia.

A construção denominada Antilia  foi idealizada 
pelos renomados arquitetos Perkins e Will and Hirsch 
Bedner Associates, sediados em Dallas e Los Angeles, 
respectivamente, e pode ser vista num raio de grande 
distância, afinal o prédio possui 173 metros de altura e 
37 mil metros quadrados de área.

Mukesh Ambani é dono da petroquímica Reliance, 
com mais de 60 mil empregados, de um time de críque-
te o Mumbai Indians, do primeiro jornal em braille no 
idioma hindi, o Reliance Drishti  (Visão em hindu), da 
maior refinaria do mundo, hospital, universidade e uma 
cidade com mais de 12 mil habitantes. Com uma fortuna 
avaliada em US$ 22,3 bilhões de dólares, e tendo gasto 
na construção US$ 1,5 bilhão – o que faz dela a casa mais 
cara do planeta, Mukesh, 54 anos, vive na mansão ao 
lado da mulher Nita, 49 anos e dos três filhos, sendo um 
casal de gêmeos, mas a criadagem e funcionários chega 
a um total de 600 pessoas. 

A família se mudou para Antilia (o nome da casa) 
há menos de três meses, causando certa revolta entre in-
dianos esclarecidos pela ostentação e mau gosto, apesar 
de Nita ser uma adepta da filantropia, patrocinadora de 
time de críquete e de várias escolas. Nita é descendente 
de tradicional família do Estado de Gujarat (dialeto que 
fala) e o sogro Dhirubhai Ambani já falecido era muito 
ligado a família de Gandhi.

Com três heliportos, os Ambani não gostam de en-

frentar o caótico trânsito de Bombaim, onde vacas sagra-
das se misturam com milhões de bicicletas, carros, e tudo o 
que é meio de transporte e por isso possuem helicópteros 
e até um avião, o Airbus A 319 presente de aniversário de 
Mukesh a querida Nita.   A mansão possui salão de festas, 
spa, teatro, templo hindu e terraços com jardins.

Diferente de outros milionários, a mansão Antilia 
(denominada assim em homenagem a uma ilha místi-
ca) segundo Nita “ se trata de uma casa moderna com 
coração indiano”, acrescentando que “é a única casa” que 
a família tem “em todo o mundo”. 

Capital e maior cidade do estado indiano de 
Maharashtra, Mumbai localiza-se na ilha de Salsete, as 
margens do Oceano Índico. As sete ilhas que vieram 
a constituir Bombaim são habitadas, há séculos, por 
nómades que tinham como a pesca a principal fonte de 
sobrevivência.  Depois de pertencer a Portugal e ao Im-
pério Britânico, Bombaim se tornou capital do estado de 
mesmo nome. Em 1960, após a o movimento Maharash-
tra Samyukta, o novo estado de Maharashtra foi criado, 
com Bombaim como capital, como se mantém até hoje 
agora com o nome de Mumbai.

 Como uma “Cidade Global Alfa”, Mumbai é o 
maior centro econômico e comercial da Índia, abri-
gando instituições financeiras importantes, como o 
Reserve Bank of India (o banco central indiano), a 
Bombay Stock Exchange e a National Stock Exchange 
of India, bem como a matriz de diversas empresas in-
dianas. Todos esses atributos fazem com que a cidade 
seja considerada a mais rica do país, com um PIB  es-
timado em US$ 209 bilhões em 2008. A cidade ainda 
é responsável por quase 70% de todas as transações 
comerciais e financeiras da Índia e possui um dos 
maiores e mais movimentados portos do mundo. É 
aqui que está a Bollywood, a holywood indiana de ci-
nema e televisão.  Em 1995, o governo local repudiou 
a versão oficial inglesa do nome da cidade, Bombaim, 
em favor da forma oficial indiana de  Mumbai. E agora 
com a mansão dos Ambani, surgiu mais uma atração 
turística.

Estamos há 172 anos da 
morte, 27 de dezembro, de 
Simón Bolívar, em Santa Marta, 
Venezuela, e suas causas ainda 
são discutidas. Cientistas e histo-
riadores não aceitam a de insufi-
ciência respirató-
ria, por processo 
infeccioso pulmo-
nar. Contaminação 
indígena pode 
ter sido outro 
fator. Premissas 
em contrário são 
levantadas, como a 
de procedimentos 
médicos inade-
quados, mediante 
aplicação de re-
médios, com doses 
de arsênico,  pro-
vocando retenção 
urinária.  Aliada à 
má alimentação, 
só fez acelerar seu 
padecimento. A fundamentação 
histórica reside numa rede de 
conspirações,  que rondava a 
vida de “O Libertador” das Amé-
ricas.

Quem matou João Goulart? 
Versão oficial é de um ataque 
cardíaco, na sua própria casa,  
município de Mercedes, Argen-

tina, a 6 de dezembro de 1976. 
O fato de não haver sido auto-
rizada a autópsia de seu corpo 
desperta suspeitas.  Ingestão de 
uma cápsula venenosa, crimi-
nosamente trocada,  talvez , a 

verdadeira causa-
mortis.  A recaptura 
de Mário Neira Bar-
reiro, em setembro 
de 2008, pela Brigada 
Militar gaúcha, pode 
ser um passo efeti-
vo para elucidar o 
mistério. Durante 
interrogatório, pela 
Delegacia de Gravataí, 
fez importantes reve-
lações, como a ordem 
de intoxicação partiu 
do Delegado Sér-
gio Fleury, do Dops, 
por consentimento 
do general Ernesto 
Geisel. Procurador da 

República em Uruguaiana, Ivan 
Cláudio Marx, em consequência, 
protocolou  representação junto 
ao Juizado de Instrução de Paso 
de Los Libres.

Para familiares, amigos e 
outras personalidades, o cri-
me foi cometido por agente da 
Operação Condor.  Brizola nunca 

pos dúvida quanto ao trágico fim 
de seu cunhado, fazendo compa-
ração com semelhantes paradei-
ros, nesse período de chumbo, 
a adversários políticos latino-a-
mericanos.  Christopher Goulart 
considera úteis todas as formas 
de apuração.

O rápido desaparecimento 
do líder Yasser Arafat, também 
suscita interrogação, de difícil 
resposta. Os palestinos o atri-
buem a envenenamento pelos 
israelenses, ante contraditórias 
declarações de seus governan-
tes.   Jornal sionista da época 
traz afirmações de Avi Dichter, 
chefe do serviço de inteligência 
de Israel, de que seria melhor 
“matar Arafat”, ao invés de con-
duzi-lo ao exílio. Já o ministro 
Ariel Sharon disse ao periódico 
Ma’ariv que estava arrependido 
de “não haver morto Arafat”.

Bolivarianos, brasileiros, 
árabes e a própria história do 
Mundo julgam um direito co-
nhecer a verdade. As investiga-
ções, com esse objetivo, deve-
riam ser conduzidas pela ONU, 
para as quais criaria a Comis-
são Internacional da Verdade.  
Com certeza, novos enigmas 
seriam desvendados.

Escritor - diariodebordo@gmail.com

Lixo redescoberto
No dicionário, o significado da palavra lixo 

varia entre “coisa sem valor, sem utilidade” 
até o sentido figurado “escória’.  O lixo parece 
não ter função a não ser esse caráter de retira-
da, distanciamento. Daí os grandes depósitos 
longes do mundo civilizado, nos ermos. E ao 
redor desse armazenamento, porque sempre 
tem que ter alguém para  catar e deslocar o 
lixo para algum lugar, nasce uma sociedade 
baseada na dependência deste lixo. 

O aterro aqui tratado é o Jardim Gramacho, 
bairro do município de Duque de Caxias -RJ, 
o maior do mundo.  Descobrimos mais sobre 
este local através do documentário que con-
correu ao oscar, Lixo Extraordinário (2010), 
dirigido por Lucy Walker,  João Jardim e Karen 
Harley, sobre o trabalho de Vik Muniz, artista 
plástico brasileiro radicado em Nova York e 
que ganhou renome internacional por fazer 
experimentos com materiais.  Sua arte tem 
parentesco com a releitura de obras alheias 
como fez Andy Warhol. Réplicas detalhadas da 
Monalisa feitas com geléia. Freud com calda 
de chocolate.  Crianças do Caribe com açucar 
mascavo. E na série retratada no documentá-
rio, Retratos do Lixo, obras em escala maior, 
utilizando os catadores em cenas da arte 
mundial. 

No documentário, boa parte é dedicada ao 
contato de Vik Muniz com a realidade difícil 
das vidas de alguns personagens. É uma terra 
suja, mas cordata, e descobrimos, numa mi-
rada mais íntima, pequenos dramas, mágoas, 
esperanças e humor. Vik acaba se envolvendo, 
faz amizades, e de posse do material escolhi-
do, o lixo, começa a produção de sua arte utili-
zando os rostos, cenas de quadros com o lixão 
ao fundo, criando uma sequência coerente. E 
num galpão, com a ajuda dos mesmos catado-
res, e projetando as imagens que colheu, o lixo 
vira a tinta, a matéria que se transforma em 
algo mágico, como diz na frase que resume sua 
filosofia: é o momento mais bonito aquele em 
que uma coisa se transforma em outra.

O filme mostra, em algumas cenas, as mu-
danças entre uma realidade e outra, o conheci-
mento de outro mundo para figuras como Sue-
len e Tião. É nessa parte, da grandeza que é 
extraída nos depoimentos que o lado humano 
do filme cresce. O contato com a arte, uma arte 
participativa, e que até abre um outro olhar 
para ficar no exemplo do líder dos catadores, 
Tião, mostra o encanto de ver uma chance (de 
cunho social) ganhar foros de descoberta. Uma 
descoberta ainda que calcada no lixo. Um lixo 
que vira luxo. Nas mãos de um artista que vê 
um sentido prático nos materiais do mundo. E 
da vida.

***
Uma boa oportunidade de testemunhar 

um movimento que balançou as ideias da 
pintura e de certa forma, inaugurou todo um 
novo olhar é a Mostra Impressionismo: Paris 
e a Modernidade, com 85 obras do Museu 
D’Orsay.

“O impressionismo é um movimento que 
está no imaginário do grande público e dos 
artistas de forma geral. A ideia agora é fazer 
o público entender melhor esse período”, diz 
Maria Ignez Mantovani, diretora da Expo-
mus, empresa responsável pela montagem da 
mostra.

A mostra fica no CCBB de São Paulo até 
outubro. Vale e muito a visita.

André 
Ricardo AguiarA casa mais cara do mundo

A verdade internacional

Bolivianos,
brasileiros,
árabes e a
própria 
história do 
Mundo julgam 
um direito 
conhecer a 
verdade

Artigo

Rogério Almeida - Presidente da Abrajet-PB - rogerioalmeidaturismo@yahoo.com.br

Inocêncio Nóbrega Jornalista - inocnf@gmail.com
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Anáguas, espetáculo da Cia. Oxente, 
será apresentado hoje no Cearte

Teatro
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Roteiro

O espetáculo Anáguas – 
montagem da Cia. Oxente de 
Atividades Culturais – cujo 
texto é de autoria da drama-
turga Lourdes Ramalho, com 
direção de José Maciel – volta 
a ser apresentado hoje, a par-
tir das 20h, na Sala Ingá do 
Cearte (Centro Estadual de 
Arte), localizado nas depen-
dências do Mosteiro de São 
Bento, no Centro de João Pes-
soa. A peça permanecerá em 
cartaz no local – e sempre no 
mesmo horário – toda quar-
ta-feira, até 31 de outubro.

O espetáculo conta a his-
tória de três mulheres: a mãe, 
Maria das Graças, e suas duas 
filhas, que são Maria Exauri-
na – considerada o esteio da 
família - e a mais nova, Maria 
Cândida. À sua maneira, cada 
qual a sua maneira, elas lu-
tam para se manterem fiéis 
aos seus princípios. Nesse 
sentido, são capazes de pas-
sar por cima de seus próprios 
egos, liberando o que há de 
mais cruel no ser humano: 
conflitos, desarmonia, egoís-
mo, injustiças e alta condena-
ção. Situações que permeiam 
a encenação do início ao fim. 
Contudo, elas não conseguem 
esconder as suas próprias 
fraquezas.

A direção do espetáculo 
optou por uma montagem 
triangular e atemporal. Em 
cena, três escadas – que re-
presentam bem a intenção do 
poder que as mulheres pre-
tendem exercer diante da fa-
mília - definem o espaço tra-
balhado pelas atrizes que dão 
vida as personagens. Além 
de ser pego de surpresa, o 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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espectador vai assistindo à 
montagem até se considerar 
parte essencial do enredo, 
pois chega a contracenar com 
as protagonistas em meio ao 
desfecho da trama.

Sobre o grupo
A hoje Cia. Oxente de 

Atividades Culturais surgiu 
em 17 de agosto de 1983, 
com a denominação Grupo 
de Teatro de Alagoa Gran-
de (Grutag) e Grupo Teatral 
Integral (GTI). No ano se-
guinte, as duas entidades se 
convergiram e fundaram o 
Movimento Paó de eferves-

cência cultural, abrangendo 
as artes cênicas, música e a 
cultura popular. E, ainda em 
1984, foi construído o Teatro 
Paó, local de exposição dos 
trabalhos na cidade, localiza-
da na região do Brejo do Es-
tado. Hoje a Cia. Oxente está 
sediada em João Pessoa, sen-
do um órgão de classe, com-
posto por artistas associados 
que buscam promover e es-
timular o desenvolvimento 
da cultura paraibana, através 
das variadas formas de ma-
nifestação cultural – princi-
palmente as artes cênicas - 
através de espetáculos. 

Bobby Farrelly revela que vai filmar 
sequência de Débi e Lóide

Os irmãos Farrelly retornam aos cinemas na direção 
do novo Os Três Patetas, que tem estreia prevista para 
outubro no Brasil, mas a dupla também está com outro 
projeto em planejamento: filmar a sequência de Débi & Lóide 
- Dois Idiotas em Apuros (1994). Em entrevista ao site Digital 
Spy, o cineasta e roteirista Bobby Farrelly revelou que Jim 
Carrey e Jeff Daniels estão disponíveis para reviver os 
cômicos personagens quase 20 anos depois da primeira 
parte. “Nós esperamos filmar em breve, mas estamos com 
conflitos de agenda. Jeff está no ar em uma bem-sucedi-
da série de TV ‘The zewsroom’, conta Farrelly. Farrelly 
também deixou escapar uma grande dica sobre qual será 
a próxima aventura de Lloyd e Harry. Segundo o diretor, a 
dupla voltará com mais maturidade, porém, com “coração 
de criança”.

Está difícil se comunicar

Por incrível que pareça, está cada vez mais difícil se co-
municar em plena era da informação. Parece contraditório, é 
verdade. Mas a proliferação desenfreada de meios de comuni-
cação criou também a dispersão dos públicos e aumentou a di-
ficuldade para encontrá-los. Acertar o alvo exige, agora, muito 
mais criatividade.

No jornalismo, que tem a notícia como matéria-prima, a 
briga é grande. Como conquistar o maior número de leitores, 
ouvintes e telespectadores? Não é uma tarefa fácil. Em João 
Pessoa, por exemplo, são cinco emissoras de TV aberta, duas 
emissoras em canal por assinatura, quase 15 emissoras de rá-
dio, três jornais diários, dezenas de sites e portais de notícias, 
blogs, revistas, entre outros pequenos veículos.  

Se por um lado, o excesso de mídias disponíveis atual-
mente democratizou o acesso à informação para o público, por 
outro lado, passou a exigir dos veículos uma constante reno-
vação, mais investimentos em conteúdo e mais originalidade, 
para tentar se diferenciar no meio da multidão. E como botar 
o bloco na rua custa caro, reinventar-se permanentemente é 
uma questão de sobrevivência.

Sabemos que a publicidade é o motor que faz a mídia fun-
cionar. Sem os anunciantes, as empresas de comunicação não 
sobrevivem. É essa receita que banca a maior fatia dos custos 
e, em muitos casos, financia 100% da operação. Os jornais e 
revistas, por exemplo, não conseguem se manter da venda de 
exemplares nas bancas ou de assinaturas. E a TV aberta, que 
tem toda a programação gratuita, vive exclusivamente da re-
ceita publicitária.

Mas onde está o anunciante? De onde vem tanto dinheiro 
para investir em tantas mídias? É justamente aí onde mora o 
problema. Hoje, o leque de opções é vasto e cresce a cada dia. 
E o fato incontestável é que não existe dinheiro suficiente, nem 
sobrando, no mercado para financiar a quantidade de mídias 
existente na praça. 

Cabe ao anunciante, por meio das agências de publicida-
de, escolher onde investir para tentar atingir seu público alvo. 
É aí onde mora outro problema. Onde está esse público alvo? 
Essa não é uma tarefa fácil. É o mesmo que garimpar, é procu-
rar agulha no palheiro.

A diversidade de mídias segmentou o público e criou gru-
pos, que hoje estão dispersos e misturados e sobrecarregados 
de informação.TV aberta, TV por assinatura, rádio, jornal, com-
putador, smartphone, celular, revista, site, blog, rede social etc. 
O desafio agora é conquistar sua atenção. Se você for criativo, 
talvez você consiga. 

Allysson Teotonio
Publicitário, jornalista e empresário
allyssonteotonio@gmail.com

Foto: Divulgação

A viúva de Chico 
Anysio, Malga di Paula, 
lançou ontem novo site 
do marido em evento 
Centro Cultural Solar de 
Botafogo, no Rio de Ja-
neiro. O evento consistia 
em divulgar o endere-
ço eletrônico aos fãs e 
apresentar o Instituto 
Chico Anysio, que terá 
como meta apoiar as 
pesquisas com célula-
tronco no tratamento 
de enfisema pulmonar. 
Sobre o site, Malga dis-
se que será um veículo 
voltado ao trabalho 
de Anysio na TV, com 
depoimentos de perso-
nalidades do meio artís-
tico e loja virtual com 
produtos relacionados a 
seus personagens. 

Viúva de Chico 
Anysio lança site 
do artista 

Os documentários Casa 
de Lirismo e Todos os Santos, 
do cineasta paraibano Thomas 
Freitas, serão exibidos hoje, às 
19h30, no Centro Profissionali-
zante CPDac, localizado na Rua 
Avelina Santos, no Valentina 
Figueiredo, dando sequência à 
programação do Cine Volante, 
promovido pela Fundação Cul-
tural de João Pessoa (Funjope). 
Com 18 minutos de duração, 
Casa de Lirismo foi gravado na 
casa do poeta popular Nelson 
Barbosa (o “Nelsão”) e revela o 
universo das rimas e histórias 
do artista. Já Todos os Santos 
tem 14 minutos de duração e 
foi lançado em 2011. O docu-
mentário é o retrato pessoal 
e espiritual de Mãe Nane, yal-
orixá de Umbanda que há anos 
se dedica a cuidar dos filhos e 
da Jurema Sagrada.

Documentários 
paraibanos no
Cine Volante

Mídias em destaque

Drops & notas

Anáguas, adaptada do texto de Lourdes Ramalho, retrata a convivência de três mulheres

Em cartaz

O Vingador 
do Futuro

Collin Farrel interpreta Douglas Quaid em O Vingador do Futuro

FESTIVAL DO CINEMA FRANCÊS. Hoje serão exi-
bidos quatro filmes. Às 14h - Aqui Embaixo 
(Ici Bas), às 16h - O Monge (Le Moine), às 
18h - Paris-Manhattan (Paris-Manhattan), 
FRANÇA - 87 min. 19h40 – A Arte de Amar 
(L’art d’ aimer) e às 21h15 - My Way, o Mito 
Além da Música (Cloco). CinEspaço1.

360 (360, GBR/AUS/FRA/BRA, 2012). Gênero: 
Drama. Duração: 115 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Fernando Meirelles, com 
Anthony Hopkins, Jude Law, Rachel Weisz. 
Inspirado em La Ronde, clássica peça de 
Arthur Schnitzler, 360 é uma reunião de 
histórias dinâmicas e modernas, passadas 
em diversas partes do mundo. Dirigido por 
Fernando Meirelles, filme começa em Veneza 
e passa por Paris, Londres, Rio de Janeiro, 
Bratislava, Denver e Phoenix. CinEspaço 3: 
17h30, 19h40 e 21h50. Manaíra 3: 14h, 
16h30, 19h10 e 21h45.

UM DIVÃ PARA DOIS (Hope Springs, EUA, 2012). 
Gênero: Comédia e Drama. Duração: 100 min. 
Classificação: 14 anos. Direção: David Frankel, 
com Meryl Streep, Elisabeth Shue, Steve Carell, 
Tommy Lee Jones. O Dr. Bernie é um famoso 
terapeuta de casais que já resolveu muitos ca-
sos bem complicados. Quando Kay finalmente 
consegue arrastar seu teimoso marido Arnold 
para o divã do Dr Bernie nunca mais nada será 
como antes, pois dividir o mesmo divã com o 
marido será muito mais complicado do que 
dividir a mesma cama. Manaíra 4: 13h45, 16h, 
18h20n e 20h40,

O VINGADOR DO FUTURO (Total Rekall, CAN/EUA, 
2012). Gênero: Ficção Cientifica. Duração: 
119 min. Classificação: 14 anos. Legendado. 
Direção: Len Wiseman, com Colin Farrell, Kate 
Beckinsale, Jessica Biel. A companhia Rekall 
pode transformar seus sonhos em memórias 
reais. Para um operário chamado Douglas 
Quaid, apesar de ter uma bela esposa a quem 
ama, as palavras “viagem mental” soam como 
férias perfeitas de sua vida frustrante – me-
mórias reais de uma vida como um super es-
pião podem ser exatamente o que ele precisa. 
Mas quando o procedimento dá errado, Quaid 
se torna um homem procurado. CinEspaço 2: 

A companhia Rekall pode 
transformar seus sonhos em memó-
rias reais. Para um operário chamado 
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 quando o pro-
cedimento dá errado, Quaid se torna 
um homem procurado.

14h, 16h30, 19h e 21h30. Manaíra 5: 13h30, 
16h15, 19h20 e 22h. Manaíra 6: 12h30, 
15h15, 18h e 21h. Tambiá 6: 14h20, 16h30, 
18h40 e 20h50.

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 para 
trás e cruzar o país. João vaga por anos, 
Brasil afora, até que numa de suas viagens 
conhece o menino Duda, órfão de mãe e que 
está à procura de seu pai, que vive em São 
Paulo. Esse encontro faz o caminhoneiro rever 
seus conceitos sobre a vida e sobre os laços 
afetivos.  CinEspaço 4: 15h. Manaíra 8: 14h15, 
16h40, 18h50 e 21h30. Tambiá 1: 14h30, 
16h30, 18h30 e 20h30.

OUTBACK: UMA GALERA ANIMAL (Outback, COR/
EUA, 2011). Gênero: Animação. Duração: 85 
min. Classificação: Livre. Direção: Kyung Ho 
Lee. Johnny é um raro coala branco que está 
acostumado à sua vida de mordomias como 
atração turística no circo. Mas a rotina do 
bicho vira de cabeça pra baixo quando ele 
troca a tranqüilidade pela vida selvagem do 

deserto. Nessa empreitada, Johnny conta com 
a ajuda do macaco Higgens e um demônio da 
Tasmânia. Manaíra 7: 13h, 15h e 17h. CinEs-
paço 3: 14h e 15h40.

BATMAN – O CAVALEIRO DAS TREVAS RESSURGE (The 
Dark Knight Rises, GBR/EUA, 2012). Gênero: Sus-
pense. Classificação: 12 anos. Dublado e Legendado. 
Direção: Christopher Nolan, com Christian Bale, Gary 
Oldman, Tom Hardy. Oito anos após os eventos 
ocorridos em Batman - O Cavaleiro das Trevas, o ter-
rorista Bane retorna para Gotham City, provocando o 
pânico e o desespero. Sem forças para enfrentar o 
terrível criminoso, sedento de sangue, a polícia da 
cidade chega ao seu limite, fazendo com que Batman 
retorne de seu exílio por ter sido responsabilizado 
pelos crimes de Harvey Dent. CinEspaço 4: 14h30, 
17h45 e 21h. CinEspaço 4: 14h30, 17h45 e 21h. 
Manaíra 1: 17h10 e 20h50. Manaíra 2: 14h30, 
17h50 e 21h20. Manaíra 7: 19h10 e 22h10. Manaíra 
6: 13h10, 16h30 e 20h. Tambiá 2: 14h40, 17h40 e 
20h40. Tambiá 5: 14h20, 17h20 e 20h20.

VALENTE (Brave, EUA, 2012). Gênero: Anima-
ção. 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 Fer-
gus 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 3: 14h10, 
16h10, 18h10 e 20h10.

E AÍ... COMEU?  (Brasil, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 102 min. Classificação: 14 anos. Di-
reção: 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 1: 13h15 e 15h25.

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. . 
Manaíra 8: 15h30, 14h40 e 17h. Tambiá 4: 
14h15, 16h15, 18h15 e 20h15. 

Foto: Divulgação

ServiçO

Espetáculo: Anáguas
Direção: José Maciel
Grupo: Cia. Oxente de Ativi-
dades Culturais
Período: Toda quarta-feira, 
até 31 de outubro
Horário: Sempre às 20h  
Local: Cearte, em João Pes-
soa
Endereço: rua Gal. Osório, 
anexo ao Mosteiro São 
Bento, vizinho à igreja das 
Carmelitas, no Centro
Ingressos: r$ 5 (Meia) e 
r$ 10 (inteira) 
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Perdoa-me Por Me Traíres, peça baseada na obra de 
Nelson Rodrigues, será encenada hoje no Santa Roza

FOTO: Divulgação

O Projeto Vértice deste mês chega 
ao segundo dia de atividades 
com a estreia da peça Perdoa-
me Por Me Traíres, um texto de 
Nelson Rodrigues interpretado 
pelo grupo cearense Engenharia 
Cênica. A apresentação do espe-
táculo acontece hoje e amanhã, 

às 20 h, no Teatro Santa Roza, na Capital. 
Hoje, às 19h, o grupo mineiro Companhia 
Circunstância faz a segunda apresentação do 
espetáculo de circo “Palhaços à Vista”, na Praça 
da Paz, nos Bancários.

O grupo Engenharia Cênica traz para 
a Capital uma homenagem ao escritor per-
nambucano Nelson Rodrigues, polêmico por 
combater a hipocrisia na sociedade carioca na 
primeira metade do século passado. Amanhã, o 
‘Anjo Pornográfico’, apelido pelo qual ficou co-
nhecido, completaria 100 anos de nascimento.

Para comemorar a ocasião, a Fundação 
Nacional de Arte promoveu um edital públi-
co para selecionar 17 peças de teatro para 
interpretar peças do autor. Quatro delas 

Perdoa-me Por Me 
Traíres, montagem 
do grupo Engenharia 
Cênica, foi 
selecionada pela 
Funarte em projeto 
de comemoração do 
centenário de Nelson 
Rodrigues

foram do Nordeste e uma destas foi o grupo 
cearense Engenharia Cênica, que tem dois 
paraibanos no elenco: João Dantas e Jerô-
nimo Vieira.

Na história, Glorinha é uma jovem de 16 
anos que perdeu a mãe assassinada pelo tio 
Raul. Desejada sexualmente pelo assassino, 
todos os passos dela são vigiados. Tudo para 
que a castidade seja preservada. Mas uma 
colega de escola apresenta a vida noturna dos 
cabarés e bordéis, pela qual se encanta. Inicia 
aí uma trama de vingança.

O texto de Nelson Rodrigues foi escrito na 
década de 50 e foi ele próprio quem interpre-
tou o tio Raul na primeira montagem para o 
teatro. Mesmo escrita naquela época, trata-se 
de uma obra atemporal pelos temas discutidos.

Os sentimentos humanos que envolvem 
relações passionais de amor, traição, ódio e 
vingança são o enredo apresentado no espetá-
culo Perdoa-me Por Me Traíres. Mesmo escrita 
na década de 50 do século passado, a peça trata 
da hipocrisia social, da falsa moral, corrupção, 
relações incestuosas e assassinato por amor.

Dilemas humanos 

  

O “Anjo Pornográfico” brasileiro, o 
dramaturgo, jornalista e escritor Nelson 
Rodrigues, se estivesse vivo completaria 
amanhã 100 anos. Em homenagem ao seu 
centenário, o teatro, o cinema, a televisão, 
os navegantes das redes sociais, a Bienal 
Internacional do Livro e as principais revistas 
de todo o país estão, desde o início deste 
mês lhe prestando merecidas homenagens.

Nelson Rodrigues foi sempre a favor 
do amor, e ao mesmo tempo, um crítico 
cruel da sociedade. Nelson Rodrigues 
nasceu no Recife-PE, em 23 de agosto 
de 1912, e faleceu no ano de 1980. Ele foi 
o quinto filho dos 14 que o casal Maria 
Esther Falcão e o jornalista Mário Rodri-
gues puseram no mundo.

Com obras que escandalizavam, 
Nelson Rodrigues foi um dos autores 

brasileiros que mais teve livros adaptados 
para as telas, porque suas obras continuam 
atuais e sendo cinematográficas por essên-
cia. Segundo o teatrólogo Caco Coelho, ele 
também revolucionou no teatro. Vestido de 
Noiva, encenada pela primeira vez em 1943, 
revolucionou e também influenciou a drama-
turgia internacional. A história se passa em 
três planos que se intercalam: realidade, me-
mória e alucinação. Nela a personagem Alaíde 
é atropelada e começa a misturar lembranças 
de seu casamento e delírios que teve lendo 
o velho diário de uma prostituta.

O diretor de cinema Braz Chediak, lem-
brou que Nelson Rodrigues era extremamente 
ciumento com seus textos e adorava ter suas 
obras representadas nas telas, mas fazia ques-
tão de que elas fossem completamente fiéis 
ao original. E para que nem os diálogos nem a 
essência fossem distorcidos, acompanhava de 
perto as filmagens, visitando sets de gravação, 
entrando em contato diário com os atores e 
realizadores. Suas obras foram adaptadas para 

mais de 20 filmes, cinco telenovelas, duas mi-
nisséries e um quadro televisivo ‘A Vida Como 
Ela É’, exibida pelo ‘Fantástico’ da Rede Globo.

Homenagens
A 22o Bienal Internacional do Livro, re-

alizada de 9 a 19 deste mês em São Paulo, 
homenageou os autores Jorge Amado e Nel-
son Rodrigues, que completariam 100 anos 
este ano. A programação ‘Agosto 100 Nelson’, 
trouxe releituras que marcaram a carreira de 
Nelson Rodrigues por ele ter escrito sobre 
temas complexos, dramas familiares e muitas 
tragédias. Seu trabalho só foi reconhecido 
positivamente após sua morte.

Entre as comemorações do centenário 
de Nelson Rodrigues, foi lançado o livro Nelson 
Rodrigues Por Ele Mesmo (Nova Fronteira, 272 
páginas, R$ 39,90), de autoria de sua filha, 
Sonia Rodrigues. O resultado é um mergulho 
por crônicas, textos e entrevistas do polêmico 
escritor. Muitos desses textos estavam quase 
esquecidos e foram recuperados para, enfim, 

serem compartilhados. Uma das preocu-
pações de Sonia foi manter a integridade 
da fala do autor, preservando a coesão da 
sua visão de mundo e também o seu humor. 
Para amplificar o alcance do livro, é possível 
acessar conteúdos sobre o dramaturgo no 
site www.nelsonrodrigues.com.br.

TV a cabo
Para homenagear o escritor, o Canal 

Brasil (66) continuará exibindo até o dia 11 
de setembro, o festival Nelson Rodrigues 
sempre a meia-noite com os filmes O 
Beijo (1964) segunda dia 27, O Beijo no 
Asfalto (1981) terça-feira dia 28, O Casa-
mento (1975) segunda dia 3 de setembro, 
Vestido de Noiva (2006), terça-feira dia 
4 de setembro, Toda Nudez Será Casti-
gada (1973) segunda dia 10 de setembro 
e A Falecida (1965) terça-feira dia 11 de 
setembro. A mostra Nelson Rodrigues 
no Canal Brasil teve início no último dia 
13 com o filme Bonitinha, Mas Ordinária.

“Perdoa-me Por Me Traíres” mantém-se 
atual quase meio século depois de sua estreia, 
causando espanto e admiração ao misturar em 
um mesmo espetáculo estilos dramáticos, com 
a presença marcante do trágico, trágico-cômico, 
melodramático, expressionismo e muita brasili-
dade. Tudo isso, muito bem amarrado nos temas 
do ciúme, dissimulação, prostituição juvenil, 
exploração sexual por políticos de grande res-
peitabilidade e clínicas clandestinas de aborto.

Com sete anos de história e o Prêmio Fu-
narte Nelson Brasil Rodrigues – 100 Anos do 
Anjo Pornográfico, a Companhia Engenharia 
Cênica é oriunda do município de Sobral, na 
região Noroeste do Estado do Ceará. Composta 
por dois núcleos de artistas, sendo um fixo 
e outro flutuante, o grupo desenvolveu três 
trabalhos cênicos: “Fragmentos”, intervenção 
urbana na Boulervard do Arco do Triunfo e os 
espetáculos de teatro “Duas Vidas Um Grande 
Amor ...” e “Irremediável”.

Em 2009 a Companhia montou o espetácu-
lo teatral “Doralinas e Marias”, em Salvador -BA, 
com o qual conquistou o prêmio do Edital de 

Apoio à Montagem Teatral Manoel Lopes Pon-
tes, da Fundação Cultural da Bahia (Funceb).

Ainda na noite de hoje, o espetáculo de 
circo Palhaços à Vista, da Companhia Circuns-
tância (Belo Horizonte-MG) será apresentado 
pela segunda vez no Projeto Vértice. A ence-
nação, que conta com malabarismo, acrobacia, 
música e jogos de improvisação. Será às 19h, 
na Praça da Paz, nos Bancários.

A dança também encontra espaço no Pro-
jeto Vértice. A Companhia de Ângelo Madureira 
e Ana Catarina, de São Paulo, vai encenar dois 
espetáculos, em dias diferentes: “Baseado em 
Fatos Reais” (sábado, às 20 horas, no Santa 
Roza) e O Nome Científico da Formiga (domingo, 
às 20 horas, no Santa Roza). Eles irão ministrar 
uma oficina sobre a arte no próximo sábado, no 
Teatro Santa Roza, a partir das 9 horas.

Ainda dentro do mesmo segmento 
artístico, o público terá a oportunidade de 
assistir a O Castelo, com os dançarinos da 
Companhia Paralelo, de João Pessoa (PB). A 
apresentação será na sexta-feira, às 20h, no 
Teatro Santa Roza.

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Pesquisadores do Ceará 
criam o braille em tempo 
real com mouse e tablet

Página 10

Sudene propõe software em 3D e tablets em salas de aulas  
A Sudene, por meio do 

Comitê de Articulação das 
Secretarias de Estado da 
área de atuação da autarquia, 
apresentou aos secretários 
de Educação dos Estados 
nordestinos a proposta de 
implantação do Projeto de 
Inserção Tecnológica em 
Educação em Escolas Públi-
cas Estaduais.

A reunião, que ocorreu 
na última segunda-feira, con-
tou com a apresentação da 
professora Jane Vieira, repre-
sentante da empresa P3D no 
Brasil, sobre a utilização de 
software em 3D em sala de 
aula, especialmente nas dis-
ciplinas de química, geogra-
fia e biologia.

A tecnologia irá propor-
cionar uma melhoria no pro-
cesso de aprendizagem e um 
aumento na motivação dos 
estudantes. O projeto elabo-
rado pela Sudene pretende 
atingir, entre outros objeti-
vos, os de melhorar o desem-
penho dos professores, redu-
zir a taxa de evasão escolar, 
ampliar a informatização das 
escolas e inclusão digital dos 
alunos da educação básica, 
além de propiciar maior inte-
ração entre a escola e a reali-
dade social.

Para colocar o projeto 
em prática serão estabeleci-
das parcerias com os Estados 
por meio das Secretarias de 
Educação e será formalizado 

contrato com empresas que 
forneçam equipamentos de 
informática e disponibilizem 
o software. 

O Governo de Pernam-
buco, que investiu na tecno-
logia, informa que os resul-
tados positivos na educação 
estão sendo viabilizados por 
meio do investimento nas fer-
ramentas tecnológicas para 
inovação pedagógica, como a 
distribuição de tablets entre 
os alunos do nível médio e a 
utilização da tecnologia 3D.

O diretor de Gestão de 
Fundos e Atração de Investi-
mentos da Sudene, Henrique 
Tinoco, falou sobre os desa-
fios para um novo Nordeste 
e destacou o apoio às ações 
para fortalecimento da Re-
gião, com foco na educação e 
inovação tecnológica e a arti-
culação dessas ações com ór-
gãos públicos e privados.

Foi destacado que para 
alcançar os seus objetivos, a 
Sudene disponibiliza uma sé-
rie de instrumentos de ação, 
citando os Fundos, incentivos 
fiscais e recursos para apoio 
a projetos de inovação tecno-
lógica, que somam, em 2012, 
cerca de R$ 5 milhões. O or-
çamento dos Fundos de De-
senvolvimento do Nordeste 
(FDNE) e Constitucional de 
Financiamento do Nordeste 
(FNE) contam com orçamen-
to para este ano da ordem de 
R$ 13,5 bilhões.

FOTO: Divulgação

Brasília – Depois de pre-
feituras e governos estaduais 
receberem ou adquirirem 
cerca de 574 mil laptops por 
meio do Programa Um Com-
putador por Aluno (UCA), o 
Ministério da Educação (MEC) 
acena com a possibilidade de 
inserir os tablets nas salas de 
aulas das escolas públicas bra-
sileiras. Especialistas concor-
dam que o sucesso do uso das 
tecnologias em educação não 
depende apenas da platafor-
ma utilizada, mas sim da for-
ma como a escola irá inserir 
essas ferramentas no aprendi-
zado e também dos conteúdos 
digitais disponíveis.

A diretora da Fundação 
Pensamento Digital, Marta 
Voeclker, aponta que a escola 
pode “mudar de paradigma” 
a partir da tecnologia. Ela res-
salta que o uso das máquinas 
– seja um computador, laptop 
ou tablet – pode transformar a 
lógica do aprendizado. Alunos 
deixam de ser meros “recebe-
dores” de conteúdo e podem 
evoluir para autores. “A tecno-
logia nos ajuda a sair de uma 
educação por instrução e me-
morização para uma educação 
de construção e colaboração. 
Uma tecnologia que a criança 
use a imagem, escreva e for-
malize ali seu entendimento. 
Se tenta mudar a escola há 
100 anos e a tecnologia vem 
ajudar nisso”, explica.

Sob esse ponto de vista, 
Marta defende que o “hardwa-
re” não importa tanto. O es-
sencial é ter à disposição fer-
ramentas que possibilitem um 
uso educacional de laptops e 

tablets para que as máquinas 
não sejam meros reproduto-
res dos conteúdos que já estão 
nos livros didáticos. “A escola 
vai aos poucos se tornando 
digital, os professores estão 
fazendo blogs, a gente se apro-
pria das redes sociais, mas não 
há algo pensado para a escola 
que precisa de uma transição 
para a época digital”, aponta.

Transição
A especialista no uso 

das tecnologias da educação 
ressalta, entretanto, que essa 
transição da escola analógica 
para a digital precisar ser feita 
aos poucos. Leva tempo e exi-
ge uma reflexão da sociedade 
a respeito do que se espera 
da escola. “Quando o educa-
dor começa a trabalhar esses 
projetos chega um momento 
que o sistema não reconhece 
o que ele está fazendo. Isso 
está acontecendo em todo o 
mundo. No Brasil nós temos 
um ambiente mais propício 
à mudança, até do ponto de 
vista da legislação. Mas é uma 
mudança grande porque aí 
chegam as avaliações que hoje 
ainda se baseiam muito na 
memorização”, diz Marta. Para 
Ilona Becskeházy, diretora da 
Fundação Lemann, a primeira 
e principal estratégia é buscar 
conteúdos pedagógicos que 
possam ser acessados por 
meio dos equipamentos. “Se 
você não selecionar conteúdo 
de alto padrão, tanto faz se é 
papel, lousa, ou tablet. E isso a 
gente não faz no Brasil. A lógi-
ca deveria ser: primeiro você 
busca o conteúdo e depois 
você procura como é a melhor 
maneira de distribuí-lo. Se ele 
for bom pode ser até um mi-
meógrafo”, critica.

Uso de tecnologia exige
conteúdos disponíveis
Amanda Cieglinski
Da Agência Brasil

O uso do caderno ainda não 
foi abolido na Escola Municipal 
Jocymara Falchi Jorge, em Gua-
rulhos, município da Grande São 
Paulo. No entanto, o modelo 
tradicional de ensino com lápis e 
papel perdeu um pouco da sua 
importância desde a chegada do 
programa Um Computador por 
Aluno (UCA), em outubro de 2010. 
O Ministério da Educação (MEC) 
enviou à escola 380 notebooks 
que são usados pelos 700 alunos 
do Ensino Básico nos três turnos 
escolares.

“Os computadores chegaram 
na escola e, em princípio, foi um 
susto, ninguém sabia o que se-

ria”, conta a coordenadora peda-
gógica Andreia Gomes da Costa 
destacando as dificuldades que 
tiveram de ser superadas para im-
plantação do projeto. “Não tinha 
computador na escola, então não 
tinha onde guardar direito, não ti-
nha como carregar tantos compu-
tadores de uma vez”, lembra.

Vencidos os problemas logísti-
cos, foi preciso enfrentar uma nova 
batalha: a resistência de alguns dos 
33 professores em lidar com a tec-
nologia. 

“Quando veio o programa 
para a gente, eu quis ir embora 
da escola. Porque eu nunca tinha 
mexido com computador, me apa-

vorei. Não tinha noção do que me 
esperava”, relata Ana Lúcia Pires, 
professora com 29 anos de experi-
ência em sala de aula.

A contragosto, Ana Lúcia foi 
incluída no programa de capaci-
tação para o corpo docente. Aos 
poucos, com o incentivo dos cole-
gas, ganhou “amor” pela tecnolo-
gia. O sucesso veio ainda mais fácil 
com os estudantes. “Poucos conhe-
ciam o notebook. Mas criança tem 
uma facilidade muito grande. Eles 
não têm medo de nada, então, eles 
fuçam mesmo”, explica a professo-
ra Daniela Coelho. A coordenação 
estima que apenas 30% tinham 
computadores em casa. 

Computador muda modelo tradicional



Ciência
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Pesquisadores do Ins-
tituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ce-
ará (IFCE) desenvolveram 
um dispositivo que permite 
a tradução de documentos 
em tempo real para o brail-
le, tradicional sistema de 
leitura com o tato, utiliza-
do por deficientes visuais. 
O  dispositivo portátil óp-
tico-mecânico de tradução 
Braille (Projeto PotáctilL) 
contou com R$ 180 mil não 
reembolsáveis, no âmbito 
do Fundo de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnoló-
gico (Fundeci). 

No Brasil, existem mais 
de 6,5 milhões de pessoas 
com deficiência visual, sen-
do 582 mil cegas e 6 milhões 
com baixa visão, segundo 
dados da fundação com base 
no Censo 2010, feito pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

O kit composto por um 
mouse braille e um tablet 
baseado no sistema Android 
permite aos usuários redigir 
e criar seu próprio conteúdo, 
com o auxílio de uma másca-
ra de silicone, com recursos 
acessíveis para leitura e es-
crita. Ele também possibilita 
o acesso a diversas mídias, 
como por exemplo, cardá-
pios, materiais pedagógicos, 
documentos públicos, jor-
nais, revistas, informativos 
técnicos, integrando equipa-
mentos para impressão em 
braille. 

Segundo o gerente do 
Ambiente de Fundos Cien-
tíficos, Tecnológicos e De-
senvolvimento do Banco do 
Nordeste, Allisson Martins, 
já foram encomendados 200 
kits, que serão utilizados 
por alunos deficientes visu-
ais matriculados na rede de 
ensino. 

“Este projeto tem como 
objetivo o incremento da in-
clusão educacional e produ-
tiva, ao eliminar obstáculos 
que impedem o uso massivo 
de meios de informação, co-
nhecimento e comunicação, 
especialmente àqueles por-
tadores de deficiência visu-
al”, afirma o executivo. 

Como funciona
O mouse contém um 

leitor óptico na parte de 
baixo, que digitaliza o con-
teúdo escrito. Na parte de 
cima, há pinos em alto rele-
vo, que permitem a leitura 
táctil. O conteúdo do tablet 
também pode ser enviado 
para o mouse, por meio de 
conexão Bluetooth. O kit 
também permite a reprodu-
ção em áudio do conteúdo 
traduzido.

Nesta primeira fase do 
projeto, o sistema neces-
sita da atuação conjunta 
entre mouse e do tablet, 
integrados por um softwa-
re. Em uma segunda fase, o 
mouse funcionará em qual-
quer computador, pois vai 
interagir com outros sis-
temas operacionais, como 
IOS e Windows, sem a ne-
cessidade de instalação do 
software.

CE cria braille em tempo real
inovação tecnológica

Dispositivo possibilita uma 
série de benefícios para a 
pessoa com deficiência visual

inclusão tem novas 
regras no Brasil

Os procedimentos de fis-
calização para inclusão de pessoas 
com deficiência e beneficiários da 
Previdência Social reabilitados no 
mercado de trabalho foram atualiza-
dos. A Instrução Normativa nº 98, 
do Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE) foi publicada no Diário 
Oficial da União da última quinta-
feira e, além de regulamentar de 
forma objetiva, também uniformi-
za os procedimentos adotados 
pela fiscalização do Ministério.

A nova instrução é mais um 
passo na evolução da qualidade 
da fiscalização, pois detalha os 
procedimentos que devem ser 
seguidos pelos auditores fiscais 
do trabalho, afirma a secretária de 
Inspeção do Trabalho do MTE, Vera 
Albuquerque.

“A uniformidade de procedi-
mentos, o incentivo à qualificação 
de pessoas com deficiência e a 
regulamentação do procedimento 
especial de fiscalização vão es-
timular a contratação correta 
da pessoa com deficiência e sua 
completa integração no ambiente 
de trabalho, com ganhos significa-
tivos para os trabalhadores, para 
as empresas e para toda a socie-
dade”, afirmou Vera.

Segundo a nova regulamen-
tação, os auditores do trabalho 
deverão participar do processo 
de captação da pessoa com defi-
ciência no mercado de trabalho, 
de sua contratação, da adaptação 
no novo ambiente e do eventual 
desligamento. Os fiscais também 
terão o dever de incentivar as 
empresas a promoverem a qualifi-
cação das pessoas com deficiência 
contratadas, em reuniões locais 
com a presença dos empregadores 
e entidades qualificadoras.

A caracterização da pessoa 
com deficiência, a regulamentação 
da centralização das ações entre 
as Superintendências Regionais 
do Trabalho e Emprego (SRTE), e 
a previsão das formas de combate 
às práticas discrimina
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Criado pelo francês Lou-
is Braille, nascido em 4 de ja-
neiro de 1809 e que perdeu 
a visão aos 3 anos, o sistema 
permite a pessoas com ce-
gueira total ou parcial ler por 
meio do tato. Com seis pon-
tos em relevo dispostos em 
duas colunas e três linhas, 
o sistema proporciona 63 
combinações diferentes que 
representam as letras do al-
fabeto, os números, símbolos 
científicos, da música, fonéti-
ca e informática. Com apenas 
um toque, o cego percebe os 
pontos em relevo ao passar 
os dedos da esquerda para 
a direita. O sistema braille 
chegou ao Brasil em 1850. 
A partir da década de 1940, 
passou a ser usado em livros.

Apesar de já existir car-
dápios em restaurantes e 
embalagens de cosméticos e 
de remédios em braille, cegos 
ou pessoas com baixa visão 

ainda reclamam da dificulda-
de de encontrar informações 
adaptadas. “Os mercados não 
informam nada em braille 
sobre promoções de merca-
dorias. Não tem nada”, disse 
a vice-presidente da Associa-
ção Brasiliense de Deficientes 
Visuais (ABDV), Adriana Can-
deias, que é cega.

“A gente não tem con-
dições de saber o que está 
comprando, a validade. Al-
gumas empresas já estão 
implantando, mas ainda falta 
muito”, acrescentou o diretor 
administrativo da associa-
ção, Paulo Luz, que também 
tem deficiência visual.

A vice-presidente re-
forçou que o braile garante 
independência aos cegos. “A 
partir do momento em que 
é oferecido algo em braile, a 
pessoa com deficiência visu-
al passa a ser independente. 
Ela sabe que pode ir ao esta-

belecimento sozinho e vai ter 
total acesso”, destacou Adria-
na Candeias.

Os representantes da 
associação também aler-
taram para a demora de li-
vros didáticos novos serem 
transformados para o braile. 
“Lançam um livro hoje, mas 
quando o cego vai ter acesso 
à obra, ela já está ultrapassa-
da”, argumentou Paulo Luz.

As editoras não são obri-
gadas a publicar em brail-
le todas as obras lançadas. 
Quando recebe pedidos, o 
setor, geralmente, recorre a 
empresas especializadas e 
instituições não governamen-
tais para fazer a conversão, 
segundo a coordenadora de 
Revisão Braile da Fundação 
Dorina Nowill para Cegos, Re-
gina Fátima de Oliveira

Os livros falados têm 
sido usados para conseguir 
textos atualizados com rapi-

dez. Desde 2009, o Ministé-
rio da Educação disponibi-
liza, de graça, um software 
que converte qualquer texto 
de computador em sonoro, 
com narração em português.

Apesar dos benefícios 
da tecnologia, a coordena-
dora defende que o livro em 
braille é  primordial nos pri-
meiros anos escolares das 
crianças cegas. “Para que 
possa ter domínio da orto-
grafia ou da simbologia da 
matemática, a criança preci-
sa do livro físico, assim como 
é com as crianças que enxer-
gam. A gente só lê quando 
toca”, explicou.

O crescimento da uti-
lização do audiolivro pode 
estar relacionado ao custo 
mais baixo em comparação 
ao de braille. Cada página de 
um texto comum equivale a 
até quatro páginas em brail-
le, conforme a especialista. 

Deficiente se queixa da falta de dados 
adaptados nos bares e livros didáticos

Sistema braille com uso de mouse e tablet permite ao usuário redigir, criar seu próprio conteúdo e acessar diversas mídias 

Uma lousa eletrônica e um 
leitor em braille são as novidades 
tecnológicas que foram distribu-
ídas em escolas públicas do país, 
neste ano. Os aparelhos foram 
adquiridos pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), autarquia vinculada ao 
Ministério da Educação.

A lousa eletrônica é compos-
ta de um receptor e uma caneta, 
que, acoplados ao projetor Proin-
fo (computador interativo utili-
zado em escolas públicas), per-

mitem ao professor trabalhar os 
conteúdos disponíveis em uma 
parede ou quadro rígido, sem a 
necessidade de manuseio do te-
clado ou do computador. O dire-
tor de tecnologia do FNDE, José 
Guilherme Ribeiro, acredita que 
o equipamento é complementar 
ao ensino. “Com a tela projetada, 
o conteúdo se torna interativo e 
o professor pode escrever, dese-
nhar, fazer notas, salvar todo o 
conteúdo e enviar para os alunos 
por meio digital”, explica.

Já existe também no mercado 
protótipo de um leitor em braille, 
que permitirá que alunos com de-
ficiência visual escrevam e ao mes-
mo tempo ouçam o que escrevem. 
A ferramenta tem uma câmera 
digital que captura as imagens de 
um livro ou jornal, por exemplo, 
e transforma a imagem em tex-
to em braille, gerando o áudio 
correspondente. O equipamento 
tem ainda um visor pelo qual o 
professor poderá acompanhar o 
trabalho do estudante.

Escolas públicas já adotam lousa eletrônica

Semana da pessoa 
com deficiência

Teve início ontem e vai até o 
dia 28 a Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência Intelectual e Múltipla, 
promovida pela Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (Apae), 
com programação em pelo menos 11 
estados e no Distrito Federal. O tema 
da edição deste ano é “Em busca de 
igualdade. Estamos aqui!”.

Entre as principais ações da 
semana está a veiculação de uma cam-
panha na TV, rádio e mídia impressa 
com o objetivo de sensibilizar sobre o 
tema. A programação da semana inclui 
palestras, passeatas, visitações às es-
colas, torneios esportivos e culturais, 
rodas de conversa e excursões. 

A programação conta, ainda, 
com a I Exposição de Artes Visuais, 
que será instalada entre 21 e 30 de 
agosto, na Câmara dos Deputados, 
em Brasília, com telas produzidas por 
pessoas com deficiência intelectual e 
múltipla atendidas nas Apaes de todo 
o país. As obras falam sobre valores e 
conceitos que contribuem para a in-
clusão e a cidadania dessa parcela da 
sociedade brasileira. 

De acordo com o Censo 2010 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE), há 45,6 milhões de 
brasileiros que declararam ter alguma 
deficiência, sendo que 2,6 milhões dis-
seram ter mental ou intelectual.

As políticas do Governo Fed-
eral voltadas aos excepcionais se 
concentram no plano Viver sem Lim-
ite, cujo objetivo é garantir o acesso 
à educação, inclusão social, atenção à 
saúde e acessibilidade a pessoas com 
deficiência.
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Software
MCTI vai investir R$ 500 milhões na indústria

O Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação (MCTI) lançou o 
Programa Estratégico de Software e 
Serviços de TI, o TI Maior, com a fi-
nalidade de fomentar a indústria de 
software e serviços na área de tec-
nologia da informação (TI) no Brasil.

Com investimentos de aproxi-
madamente R$ 500 milhões para o 
período de 2012-2015, o TI Maior 
está estruturado em cinco pilares: 
desenvolvimento econômico e so-
cial, posicionamento internacional, 
inovação e empreendedorismo, 
produção científica, tecnológica e 
inovação, e competitividade. Os re-
cursos serão subvencionados por 
meio da Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep) e pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq).

O TI Maior prevê ações, como: 
aceleração de empresas com base 
tecnológica, a consolidação de ecos-
sistemas digitais; a preferência nas 
compras governamentais para sof-
twares com tecnologia nacional; 
capacitação de jovens para atuar na 
área de TI e atração de centros de 
pesquisa globais. 

Fomento
Um dos principais motores do 

Programa TI Maior será o fomento 
às start-ups, aceleradoras de pes-
quisa e desenvolvimento na área de 
softwares e serviços. As start-ups 
serão estruturadas em uma rede 
de mentores e investidores, por 
meio de consultorias tecnológicas, 
institutos de pesquisa e incubado-
ras, parcerias com universidades, 
articulação com grandes empresas 
nacionais e internacionais, além de 
programas de acesso a mercado e 
compras públicas.

As empresas beneficiárias dessas 
leis não precisarão ser, necessaria-
mente, brasileiras. Basta que os sof-
twares desenvolvidos por elas sejam 
considerados nacionais, mesmo que 
parte da criação tenha ocorrido no ex-
terior. Os casos serão analisados pelo 
Centro de Tecnologia da Informação 
Renato Archer (CTI), localizado em 
Campinas (SP), que oferecerá o Certi-
ficado de Tecnologia Nacional em Sof-
twares e Serviços aos produtos.

Para integrar os núcleos de 
pesquisa nas diversas áreas do co-
nhecimento, o TI Maior definiu doze 
setores estratégicos para o desen-
volvimento de softwares e soluções 
de alta complexidade e impacto eco-
nômico e social: educação, defesa e 
segurança cibernéticas, saúde, pe-
tróleo e gás, energia, aeroespacial/
aeronáutico, grandes eventos espor-
tivos, agricultura e meio ambiente, 
finanças, telecomunicações, minera-
ção e tecnologias estratégicas (com-
putação em nuvem, internet, jogos 
digitais, computação de alto desem-
penho e software livre).

Diagnóstico
Com o objetivo de estimular a 

criação de empregos e a qualifica-
ção profissional, o MCTI, em parce-
ria com o Ministério da Educação 
e associações empresariais, traçou 
um diagnóstico do mercado de pro-
fissionais de TI no Brasil. O foco é 
construir uma grande plataforma 
de relacionamento digital com estu-
dantes e profissionais do setor de TI, 
oferecendo intermediação de vagas, 
cursos básicos e avançados, geração 
de informação profissional, oferta de 
cursos gratuitos para comunidades e 
estudantes, além de atualização tec-
nológica e acompanhamento de pro-
gramas governamentais de apoio à 
iniciativa, como o Pronatec. A meta é 
capacitar 50 mil novos profissionais 
até 2014. Até 2022, o objetivo é for-
mar 900 mil novos profissionais, que 
serão adicionados à base atual de 1,2 
milhão de profissionais de TI. 

Incentivos à produção de softwares vai focar setores estratégicos, como educação, defesa e segurança cibernética, saúde, petróleo, energia e agricultura

O Centro de Tecnologia da Informação 
Renato Archer (CTI) abriu ontem o proces-
so de consulta pública para receber contri-
buições da sociedade a respeito da meto-
dologia de certificação de software e seus 
serviços associados. A medida integra o 
Programa Estratégico de Software e Servi-
ços de Tecnologia da Informação (TI Maior), 
lançado na última segunda-feira pelo Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI).A consulta estará disponível pelo 
período de 30 dias, no site. Contribuições, 
dúvidas e informações serão recebidas e 
respondidas pelo e-mail consulta_publica@
certics.cti.gov.br.

A CERTICS é uma certificação que 
identifica, credencia e diferencia softwa-
re e seus serviços associados, gerando va-
lor local e competitividade global para o 
Brasil. Destinada às empresas desenvolve-
doras de software e serviços associados, 

instaladas em território nacional, de dife-
rentes portes, setores e modelos de negó-
cios, a certificação é voluntária e serve de 
instrumento às que buscam qualificação 
para preferência em compras públicas e 
diferenciação no mercado. Essa certifica-
ção não se aplica a empresas que somente 
comercializam software.

O MCTI emite a certificação por meio da 
Secretaria de Política da Informática (Sepin). 
Já a avaliação para a obtenção da certifica-
ção é realizada pelo CTI – unidade do minis-
tério que atua na pesquisa e no desenvolvi-
mento em tecnologia da informação.

Desenvolvedoras de softwares pode-
rão incrementar oportunidades de con-
versão de negócios, diante do benefício 
disponível na legislação, que oferece 
margem de preferência de compra nos 
processos licitatórios nacionais. Entidades 
compradoras governamentais – que ad-

quirem software e serviços associados – e 
seus compradores terão mais segurança, 
pois a certificação valida a expertise das 
empresas desenvolvedoras de software e 
seus serviços (fornecedores), além de uma 
visão global da capacidade de forneci-
mento dessas empresas.

O prazo médio para obter a certificação 
de cada software e serviço será de 21 dias e 
dependerá também da disponibilização dos 
dados da empresa para otimizar o tempo de 
análise. Para isso, a empresa demonstrará, 
por meio de evidências, o atendimento de 
resultados esperados, descritos na metodo-
logia de avaliação, para software e seus ser-
viços associados. 

A CERTICS terá início em até 90 dias a 
partir da publicação da portaria assinada 
pelo MCTI no Diário Oficial da União. O iní-
cio do processo de certificação ocorrerá por 
meio de cadastramento on line no site.

Consulta sobre metodologia de certificação é aberta

Ciente do aumento no número 
de empresas dispostas a instalar 
centros de pesquisa no Brasil, o TI 
Maior prevê uma série de medidas 
de apoio à instalação de polos tec-
nológicos no País, gerando ambien-
tes propícios à inovação.

O programa prevê o lança-
mento de editais que destinem 
bolsas a pesquisadores brasi-
leiros, para atuação em centros 
globais de pesquisa, em modelo 
similar ao adotado pelo Progra-
ma Ciência sem Fronteiras, assim 
como a avaliação de benefícios 
fiscais e tributários referentes à 

instalação de quatro centros glo-
bais de pesquisa e desenvolvi-
mento na área de software e de 
serviços de TI. 

“Queremos que a produção 
de softwares cresça no Brasil a 
uma taxa muito alta e que esse 
crescimento represente divisas 
para o país, geração de renda 
para as empresas e criação de 
postos de trabalho qualificados 
para os brasileiros. O software 
brasileiro deve fazer frente ao 
produzido no exterior”, disse o 
ministro da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Marco Antonio Raupp.

O secretário de Política de 
Informática do MCTI, Virgílio 
Almeida, destacou que um dos 
maiores desafios do programa 
será a redução da defasagem 
científica e tecnológica que se-
para o Brasil das nações mais 
desenvolvidas. “O setor de TI já 
tem 73 mil empresas no Brasil 
e faturou US$ 37 bilhões apenas 
em 2011, ou seja, nossa indústria 
é qualificada. O TI Maior chega 
para fomentar esse campo por-
tador de inovação, acelerando os 
demais setores econômicos do 
país”, ressaltou Virgílio.

Medidas para estimular os polos tecnológicos
Maior desafio 
do setor será a 
redução da 
defasagem 
científica e 
tecnológica que 
separa o Brasil 
de nações ricas

FOTO: Divulgação



Festa da coluna social

VEM AÍ MAIS UM ANIVERSÁRIO da nossa coluna 
social que completa 16 anos divulgando os eventos 
sociais, culturais, de moda, entre outros, na Paraíba.

Desta vez, a comemoração será na Bella Casa 
Recepções, da empresária Ignez Cunha, no dia 20 
de outubro, com animação musical da melhor qua-
lidade que é a Orquestra Anthares, da cidade de 
Bananeiras, regida pelo maestro Rogério. O evento, 
mais uma vez, terá seu cunho filantrópico, em prol 
da AMEM. Guardem a data!

FOTO: Goretti Zenaide

Tarde de Crepe
A PROMOTER NUMBER ONE DA SOCIEDADE, Roberta 

Aquino reúne hoje um grupo de 100 mulheres para festejar 
a vida e os inúmeros eventos que realizou, inovando nos 
encontros femininos na Paraíba. Foi Roberta quem primeiro 
levou as senhoras da sociedade paraibana a deixarem as 
tarefas domésticas para terem momentos seus, com ami-
gas leais, em singelos almoços no antigo Hotel Tropicana.

Depois veio o Carnaval das Mulheres que é uma de 
suas melhores criações, um evento único, que acontece 
em pleno dia, onde a maioria realiza seus sonhos e cria 
fantasias incríveis e ricas em beleza plástica.

O encontro de hoje será no restaurante Terraço Brasil, 
na Praia do Cabo Branco, com uma Tarde de Crepe, iguaria  
que é sucesso naquela casa. E, como todo encontro rea-
lizado por Roberta, o agito terá outras atividades como 
um minidesfile da grife Baú Chic, de Auxiliadora Cardoso e 
sorteio de brindes da Maison Norma Pedrosa, Max Bijoux, 
Cores e Formas.

A tarde promete muita alegria e descontração!

Eita Design 2012
O SITE EITA DESIGN vai promover de 27 

a 30 de setembro, o II Encontro de Estudantes 
de Design da Paraíba, o Eita Design 2012. 

O evento será em Campina Grande e vai 
falar sobre a identidade do design através de 
palestras, oficinas, exposições, entre outras 
atividades dirigidas para estudantes, profissio-
nais e pessoas interessadas nesta profissão.

Maiores informações no site www.eitade-
sign.com;evento/atividades/

Heloisa e seu ilustre pai, Irenaldo Quintans que é o aniversariante de hoje

Marletti Assis, estilista Lúcia Chianca que está de volta a terrinha e Ruth Moura na Casa Roccia
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Neoliberalismo X Democracia
A PESQUISADORA do Centro de Estudos Humanísticos 

da Universidade do Minho, em Portugal, Marta Nunes da 
Costa vai estar em João Pessoa, no próximo sábado para 
ministrar a palestra “Neoliberalismo X Democracia: somos 
livres ou escravos?”.

O evento será realizado no próximo sábado, das 10h 
às 12h30 no Zarinha Centro de Cultura, em Tambaú, com 
entrada franqueada ao público.

Construtor e presi-
dente do Sinduscon 
Irenaldo Quintans, 
empresário Hélio 
Idalino de Araújo, 
Jurandir Ferreira de 
Souza e Carla Albu-
querque, executivo 
Iramir Barreto Paes e 
professores Fernando 
Vasconcelos e  Ana 
Luiza Peixoto.

FOTO: Divulgação

Embalos
RICARDO RAMOS 

avisando que no pró-
ximo sábado haverá 
mais um “Embalos do 
Sábado à Noite” na 
boite Tambaú Club, 
localizada no Tropical 
Hotel Tambaú. 

Será a partir das 
20h30, com os maiores 
sucessos musicais das 
décadas de 70 e 80.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Homens sempre querem 
ser o primeiro amor da 
mulher e mulheres 
querem ser o último 
romance do homem”

“Uma das minhas teorias 
é de que os homens 
amam com os seus olhos; 
as mulheres com 
seus ouvidos”

OSCAR WILDE ZSA ZSA GABOR

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   Maquiagem com efeito 
metálico é a nova proposta da 
marca de cosméticos O Boticário.

   Trata-se da linha Intense 
Coleção Efeito Metálico, elaborada 
em parceria com o maquiador Sadi 
Consati cujos produtos trazem 
finíssimas partículas de brilho, 
produzindo um efeito metalizado 
no rosto, realçando e iluminando 
os traços da mulher.

Zum Zum Zum
   O empresário Sérgio Targino, da Pão & Cia, está em temporada na cidade 
de São Paulo.
   O professor Fernando Vasconcelos comemora hoje aniversário com a 
boa nova de que seu livro de crônicas forenses, muitas das quais publicadas 
neste jornal e intitulado “O Dia a Dia da Justiça”, sairá em edição nacioal pela 
Editora Juruá.

   Os músicos Josalbo Licarião e Ricardo Guimarães vão animar a Feijoada 
da AMEM que acontece no próximo dia 2 de setembro na Bella Casa Recepções. Os 
ingressos podem ser adquiridos através dos telefones 9302-7992 e 8868-2269.

   Kainara e Guilherme Cunha, Márcia Amorim, Olímpia Cunha e 
Rebeca Amorim retornaram de Israel, encantados com Jerusalém, cidade 
que emociona a todos que a visitam e percorrem os mesmos caminhos que 
Jesus Cristo passou.

Sempre bonita, Dayse Fernandes convida para conhecer nova cole-
ção verão da Arezzo

FOTO:Goretti Zenaide

Valdiria e Fernando Vasconcelos em Lisboa, ele hoje aniversaria

Empresas de sucesso

Amigas
SERÁ NA 

PRÓXIMA segunda-
feira, 27, o encontro 
mensal do Clube 
Amigas para Sem-
pre no Sonho Doce. 
Com comemoração 
das aniversariantes 
do mês e desfile da 
Maison Dress, da 
empresária Socorro 
Brito. A ajuda filan-
trópica do evento 
será a doação de 
fraldas para o Lar da 
Providência Carneiro 
da Cunha.

OS CINCO VENCEDORES do Prêmio MPE Brasil 2011 
participam hoje e amanhã do Congresso Paraibano de Ex-
celência em Gestão, promovido pelo Programa Paraibano 
da Qualidade em parceria com o Sebrae.

Nele, os vencedores Roval Farmácia de Manipulação, 
Realiza Empreendimentos Imobiliários, restaurante Famiglia 
Muccini, Colégio IPI e Fazenda Mimoso contam como suas 
empresas tornaram-se sucesso. 

Dentistas
O CONSELHO 

REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA  promo-
ve a posse de sua nova 
diretoria na próxima sex-
ta-feira, na Maison Blu´nel-
le. À frente da organização 
do evento, que reúne meio 
mundo de gente da comu-
nidade odontológica pa-
raibana está o presidente 
Abraão Alves de Oliveira.

Direito da Mulher
A SECRETARIA de Estado da Mulher e da Diver-

sidade Humana e o Conselho Estadual dos Direitos da 
Mulher está promovendo, ontem e hoje, o Seminário 
“O Papel do Conselho de Direito da Mulher: desafios 
da participação”. 

O evento, destinado às representantes dos Con-
selhos de Mulheres e da sociedade civil, acontece no 
Hotel Netuanah, na Praia do Cabo Branco.

Jardim de Sensações
O ESTILISTA PERNAMBUCANO Melk Zda 

apresenta hoje sua coleção verão 2013, com 
o tema “Jardim de Sensações”, a partir das 
15h no seu atelier no bairro de Casa Forte, em 
Recife-PE. Na ocasião, serão lançadas também 
as bolsas da designer Sofia Marinho, inspiradas 
em flores e folhagens.
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Acaba greve dos servidores
UFPB E UFCG

Estado inicia obras 
de duplicação da 
Avenida Cruz das Armas

Página 14

Depois de 70 dias em gre-
ve, os servidores técnico-admi-
nistrativos das Universidades 
Federal da Paraíba e de Campi-
na Grande retornam às ativida-
des na próxima segunda-feira. 
Ontem, em assembleia geral 
realizada no auditório da Rei-
toria da UFPB, Campus I, em 
João Pessoa, eles aceitaram a 
proposta do Governo Federal 
que varia entre 15,8% a 27% 
parcelados em três anos. “Não 
era o que nós reivindicávamos, 
mas houve um grande avanço 
nas negociações”, afirmou Se-
verino Ramos, presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Ensino Superior da Paraíba 
(Sintesp). Uma nova assem-
bleia, marcada para a próxima 
sexta-feira, vai confirmar o 
acordo.

Além da proposta de rea-
juste de 15,8% em  três par-
celas, nos anos de 2013, 2014 
e 2015, o Governo Federal, 
segundo o Comando de Greve 
atendeu também vários aspec-
tos da carreira dos funcioná-
rios técnico-administrativos, 
contemplando também a pro-
gressão na carreira (elevação 
do “step” - espécie de degrau 
entre um nível e outro - de 
3,6% para 3,8% em três anos) 
e aumentando percentuais de 
qualificação, para incentivar os 
servidores graduados.

“Para nós, tivemos mui-
tas surpresas nas negocia-
ções, dentre elas a abertura 
do Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração dos servidores, 
contemplando assim todas as 
classes”, garantiu o presidente 

do SintesPb, acrescentando 
também que houve avanços 
na qualificação profissional 
dos servidores. “Foi acordado 
ainda cursos de qualificação 
e profissionalização, além da 
nossa isonomia de direitos”, 
disse Severino Ramos. 

Com a aceitação da pro-
posta do Governo Federal, o 
reajuste salarial continua o 
mesmo, 15%, a diferença são 
os aumentos concedidos para 
aqueles que possuem qualifi-
cação. “A proposta ainda ficou 
aquém do que nós estávamos 
reivindicando, mas foi o pos-
sível no momento. Esperamos 
que o governo aprenda com 
essa movimentação e passe 
a negociar de maneira mais 
transparente e aberta”, alegou 
Clodoaldo Gomes, um dos inte-
grantes do Comando de Greve 
na Paraíba. 

Nas Universidades Fede-
rais da Paraíba e de Campina 
Grande são mais de seis mil 
funcionários técnico-admi-
nistrativos que estavam em 
greve há 70 dias. No Brasil 
eram 60 universidades de 
Ensino Superior. A categoria 
programa o retorno às ativi-
dades em forma unificada, 
quando, após a assinatura do 
acordo entre o Comando Na-
cional de Greve e o Governo 
Federal, este acordo será le-
vado ao conhecimento da ca-
tegoria, em nova assembleia 
geral, agendada por cada sin-
dicato de trabalhadores fede-
rais nos Estado. Na Paraíba, 
esta assembleia ocorrerá na 
próxima sexta-feira, às 9h, 
no Auditório da Reitoria, no 
Campus I da UFPB, na capital.

Professores
A Associação dos Docen-

tes da Universidade Federal 
da Paraíba – Aduf , anunciou 

Em assembleia, a categoria 
decidiu que retoma os 
trabalhos na segunda-feira

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

para hoje, 22, a partir das 9h, 
uma assembleia para analisar 
a contraproposta a ser enviada 
ao Governo Federal.

A assembleia está marca-
da para acontecer no auditório 
da Reitoria da UFPB, em João 
Pessoa. Segundo o presidente 
do Comando Local de Greve 
da Aduf/PB, Wladimir Nunes 
Pinheiro, mesmo com o fim da 
greve dos servidores anuncia-
do ontem, os professores uni-
versitários continuam com o 
movimento.

Hoje à tarde, a partir das 
14h, o Comando de Greve dos 
professores da UFPB realizada 
uma plenária com os estudan-

tes.  O objetivo é dialogar com 
os alunos, tirando dúvidas e 
apresentando a posição dos 
docentes a respeito da nego-
ciação com o governo.

Hospital Universitário
A partir da próxima se-

gunda-feira os atendimentos 
no ambulatório do Hospital 
Universitário Lauro Wander-
ley  deverão ser retomados 
com as consultas e exames 
dos pacientes que já estavam 
marcados; em seguida, serão 
feitos os novos agendamentos. 
Cerca de 160 mil atendimen-
tos – entre consultas médi-
cas e exames – deixaram de 

ser realizados até ontem por 
causa da greve dos servidores 
técnico-administrativos da 

Universidade Federal da Pa-
raíba, que teve início no dia 11 
de junho. Segundo o diretor 
superintendente do HU, João 
Batista da Silva, o hospital rea-
liza uma média de 3 mil aten-
dimentos por dia.

Durante o período da 
paralisação, os serviços am-
bulatoriais do HU foram 
suspensos (fisioterapia, as-
sistência social, laboratório, 
etc.), com exceção dos seto-
res essenciais, que atendem a 
pacientes internos. O Serviço 
de Pronto Atendimento (SPA) 
também foi fechado e apenas 
os atendimentos de emergên-
cia foram mantidos.

Trinta e sete chefes 
setoriais lotados nos 11 
postos da Polícia Rodoviá-
ria Federal, na Paraíba, co-
locaram ontem os cargos 
à disposição em protesto 
pelo não atendimento às 
reivindicações junto ao 
Governo Federal que são, 
dentre elas, a reestrutu-
ração salarial e da carrei-
ra, realização de novos 
concursos, aumento do 
efetivo, aumento dos au-
xílios alimentação, saúde, 
creche, transporte e rees-
truturação da carreira do 
policial rodoviário federal. 
Até a superintendente do 
órgão, inspetora Luciana 
Duarte, manifestou preo-
cupação com a situação, 
não descartando também 
entregar o cargo.

Dos 248 policiais ro-
doviários que trabalham 
no Estado, apenas 74 con-
tinuam em atividade, o 
que corresponde a 30% 
do efetivo. Eles continuam 
em greve e aguardam um 
sinal “verde” do Comando 
Nacional de Greve para 
decidir sobre o retorno ao 
serviço. “Temos um efetivo 

pequeno para tanto tra-
balho na Paraíba. Isto já 
dificulta bastante e, com 
apenas 30%, a situação 
tende a piorar”, afirmou 
o inpsetor EB Porto, vice-
-presidente do Sindicato 
dos Policiais Rodoviários 
Federais na Paraíba.

A decisão de deixar os 
cargos de chefia à disposi-
ção não foi mérito apenas 
dos policiais rodoviários 
federais que atuam na Pa-
raíba, segundo Ed Porto. 
Ação deste tipo foi regis-
trada também nos Esta-
dos de Pernambuco e Rio 
Grande do Sul. Em frente 
a Superintendência da PRF, 
no Bairro do Cristo Reden-
tor, na capital, na manhã 
de ontem, os chefes seto-
riais oficializaram a entre-
ga dos cargos à direção do 
Sindicato, que por sua vez, 
levou ao conhecimento da 
superintendente Luciana 
Duarte.

“Protocolamos para a 
Direção Geral do Ministé-
rio da Justiça. Eles agora 
que decidam o que vão fa-
zer”, garantiu Ed Porto. O 
inspetor Lucas, superinten-

Chefes setoriais da PRF entregam cargos
PROTESTO

dente em exercício do DPRF-
-PB também manifestou sua 
solidariedade à categoria, 
no entanto, disse que existe 
uma preocupação imensa 
da Superintendência em re-
lação à situação pelo qual 
passa todos os policiais ro-
doviários da Paraíba.

“Temos a preocupação 
de que a população não dei-
xe de ser atendida. O movi-
mento é justo, as reivindi-
cações também são justas, 

mas a população não deve 
ser prejudicada”, afirmou o 
superintendente em exercí-
cio, garantindo que a deci-
são dos chefes setoriais de 
deixar os cargos à disposição 
é de caráter pessoal e que 
chegará ao conhecimento 
de superiores.

Os policiais rodoviários 
federais deflagraram greve 
geral na última segunda-fei-
ra. Na semana passada, em 
manifestação de preparação 

para a greve nacional, eles 
protestaram interrompendo 
o trânsito por várias horas, 
provocando grande conges-
tionamento com filas quilo-
métricas em todo o Brasil. 
Na Paraíba, a concentração 
aconteceu nos Posto da PRF, 
em Manguinhos (Bayeux) de 
no Posto da PRF da Farinha, 
localizado no município de 
Pocinhos, perto de Campina 
Grande.

Os manifestantes fisca-

lizaram todos os veículos 
de carga, passeio e mo-
tocicletas, independen-
temente da pressa dos 
seus condutores. A ação 
dos policiais rodoviários 
teve o objetivo de cha-
mar a atenção da popu-
lação para os problemas 
com a segurança pública 
brasileira, em especial, 
com o segmento da Po-
lícia Rodoviária Federal.  

Segundo o presi-
dente do sindicato da 
categoria, na Paraíba, 
Martinho Antônio dos 
Santos, as negociações 
com o Governo Fede-
ral estão paralisadas. 
Os policiais rodoviários 
federais entendem que 
haverá incapacidade 
operacional durante 
grandes eventos que o 
Brasil vai sediar, como 
Copa das Confedera-
ções, Copa do Mundo e 
Olimpíada. Eles pedem 
concurso público para 
preencher cerca de qua-
tro mil vagas em aberto, 
melhores condições de 
trabalho e reestrutura-
ção da carreira. (ML)

Dos 248 policiais rodoviários federais que trabalham no Estado, apenas 74 continuam em atividade

Atendimentos 
no ambulatório 
do Hospital 
Universitário 
vão ser 
retomados na 
próxima 
segunda-feira

Os servidores técnico-administrativos da UFPB e da UFCG aceitaram a proposta de reajuste salarial oferecida pelo Governo Federal
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Com máquinas já traba-
lhando no local, as obras de 
duplicação da Avenida Cruz 
das Armas, em João Pessoa, 
foram iniciadas na manhã de 
ontem. O trabalho de alarga-
mento da via compreende um 
trecho de 1,5 km entre o cruza-
mento com a Avenida Coronel 
Adolfo Massa até o Viaduto de 
Oitizeiro.

O projeto prevê também o 
recapeamento da via no trecho   
que vai da Praça Semeão Leal, 
próxima ao Centro Adminis-
trativo, até a Avenida Coronel 
Adolfo Massa, um trecho que 
tem 2,5 km.

A Avenida Cruz das Ar-
mas ganhará duas novas pistas 
de 7 metros de largura cada 
uma, canteiro central com um 
metro e calçadas laterais com 
2,5 metros. O cronograma de 
trabalho prevê para dezembro 
a conclusão da obra. Com re-
cursos próprios, o Governo do 
Estado vai investir na  dupli-
cação R$ 5.596.346,90, além 
de aproximadamente R$ 3 mi-
lhões destinados às desapro-
priações de imóveis que se en-
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Estado dá início a duplicação da 
Avenida Cruz das Armas em JP
A via vai ganhar duas 
novas pistas, canteiro 
central e calçadas laterais

O Centro de Convenções 
de João Pessoa irá mudar o ce-
nário e a história do turismo 
paraibano, segundo expectati-
va dos representantes do trade 
turístico. “Pela grandiosidade 
de seu complexo arquitetô-
nico e pelo favorecimento do 
mercado de eventos, o centro 
transformará a hoteleira, a gas-
tronomia e os profissionais do 
setor, que terão ampliadas as 
oportunidades de emprego e 
renda”, prevê José Inácio Júnior, 
presidente da Associação Bra-
sileira da Indústria de Hotéis, 
secção Paraíba (ABIH-PB).

De acordo com o em-
presário, o primeiro efeito 
da obra é o crescimento da 
oferta de hospedagem, com o 
surgimento de novos hotéis. 
Afora os quase 9,5 mil leitos 
ofertados atualmente, a cida-

de se programa para receber 
mais três grandes hotéis na 
orla marítima: Atlântico Praia 
Hotel, Laguna Praia Hotel e 
Sapucaia Mar Hotel, que estão 
em construção nas praias de 
Tambaú e Cabo Branco.

“O Centro de Convenções 
será importante para o seg-
mento turístico porque vai 
promover uma ocupação ho-
teleira permanente, durante 
todo o ano, e não mais sazonal, 
como vem ocorrendo”, enfati-
za o dirigente da ABIH-PB.

A presidente do Conven-
tion Bureau de João Pessoa, 
Elízia Lopes, prevê o aqueci-
mento de inúmeras atividades 
no segmento turístico, assim 
como da economia como um 
todo, que tornará mais dinâ-
mica. “O Centro de Convenções 
vai atrair novas empresas do 

mercado de eventos para a 
Paraíba, e a rede hoteleira terá 
que se adequar a esse novo tu-
rista, que gasta mais, no entan-
to, será mais exigente com os 
serviços”, observa a executiva.

Estrutura
O novo Centro de Conven-

ções de João Pessoa é a mais 
importante obra de infraes-
trutura turística até então já 
empreendida na Paraíba. O 
novo equipamento foi proje-
tado em um terreno com área 
de 342.000 m², numa reserva 
legal, e terá área construída 
equivalente a 26 campos de 
futebol.

No domingo, 26, o Gover-
no do Estado vai inaugurar a 
primeira etapa da obra, cujos 
investimentos totais chegam a 
R$ 100 milhões.

contram na faixa de domínio. 
A construtora PSO Ltda será 
a responsável pela execução 
das obras. A duplicação bene-
ficia diretamente a população 
de 750 mil habitantes de João 
Pessoa.

O projeto prevê remane-
jamento de serviços públicos, 
terraplenagem, ampliação do 
sistema de drenagem, pavi-
mentação e recapeamento em 
concreto asfáltico, calçadas 
laterais, sinalização vertical e 
horizontal e iluminação orna-
mental.

A duplicação eliminará os 
congestionamentos de tráfego, 
reduzindo o tempo de viagem 
e os índices de acidentes de 
trânsito na área.

A conclusão da 
obra, que vai 
desafogar o 
trânsito no 
local, está 
prevista para 
dezembro

No próximo domingo (26) a orla do 
Cabo Branco e Tambaú vai se transformar 
num grande arco-íris clamando por paz e 
justiça. O motivo é que a partir das 10h, 
será realizada a 11ª Parada do Orgulho e 
da Cidadania LGBT de João Pessoa com 
show de Wanessa Camargo. O evento, que 
segundo os organizadores promete ser 
um dos maiores, vai reunir lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, transexuais e pessoas 
comprometidas com os direitos humanos, 
com o direito à afirmação da identidade 
de gênero e com a livre orientação afeti-
vo-sexual.  Segundo o presidente da Co-
missão de Comunicação e Divulgação do 
evento, José Felipe dos Santos, essa será a 
maior parada político-cultural de visibili-
dade massiva do Estado.

O evento terá início com a cantora 
Cida Lobo cantando o Hino Nacional. E 
na concentração serão realizadas apresen-
tações e shows com o Dj Dallez, Adeildo 
Vieira, Cida Alves, Banda No Exit, Banda 
Donna’s, DJ Guiraiz, DJ Helan, DJ Shioliver, 
DJ Kylt, e banda AbraDosÓi e Mira Maia. 

Com o tema ‘Afirmando Direitos e 
Cidadania’, o movimento LGBT convida a 
sociedade e os poderes constituídos para 
uma reflexão diante da crescente onda 
de homofobia no Estado. De acordo com 
os índices nacionais, a Paraíba está em 1º 
lugar no ranking dos Estados brasileiros, 
com 20 assassinatos contra este segmento 
no primeiro semestre de 2012.

“Só através de um pensamento pa-
cifista nós conseguiremos acabar com 
todas as desigualdades que existem 
hoje na sociedade, como: a violência, a 
pobreza e a exclusão. Com o evento, a 

discussão da igualdade de direito é leva-
da para a sociedade. Afinal somos todos 
iguais perante a lei e toda forma de pre-
conceito deve ser criminalizada”, disse 
José Felipe dos Santos.

Durante a Parada, será feita a dis-
tribuição de preservativos, informativos 
sobre cidadania, além de dicas sobre 
prevenção contra o HIV (Aids), hepati-
tes virais e demais doenças sexualmente 
transmissíveis.

Segurança
A Comissão Organizadora da Parada 

orienta que as pessoas fiquem de olho 
nos seus pertences. Segundo a comis-
são, o ideal é levar apenas a quantia de 
dinheiro necessária e evitar andar com 
objetos de valor, como: jóias, aparelhos 
de celular, câmeras e relógios. Porém, é 
fundamental a identidade ou outro do-

cumento de identificação, se possível, 
uma cópia autenticada.

Representantes da OAB, CRESS, Fó-
rum de Entidades LGBT, LBL, ANTRA, MEL, 
Maria Quitéria, Prefeitura de João Pessoa, 
Governo do Estado, Assembleia Legislati-
va e Câmara Municipal, marcarão presen-
ça no evento. Personas como Diego (REP. 
Homens TRANS), Dulyan (Juv. LGBT), Na-
talie de Lima, Yasmin Kaziragy, Ashyley e 
Tifany, Top Drag 2012 Perla Rachelly, tam-
bém já confirmaram presença.  

A Parada LGBT é uma realização do 
Movimento do Espírito Lilás (MEL) e do 
Grupo de Mulheres Maria Quitéria; com o 
apoio da Prefeitura de João Pessoa; Fun-
dação Cultural de João Pessoa; Secretarias 
de Desenvolvimento Social, de Desenvolvi-
mento Urbano, de Infraestrutura, de Mo-
bilidade Urbana (SEMOB), OAB/PB , CRESS/
PB, Saúde e Casa Civil do Governo Estado. 

11a Parada Gay será realizada domingo na capital
DIREITOS E CIDADANIA

PB terá turismo transformado
CENTRO DE CONVENÇÕES

A primeira etapa do Centro de Convenções será inaugurado no próximo domingo pelo Governo

A duplicação da Avenida Cruz das Armas vai reduzir o tempo de viagem dos usuários da via e os índices de acidentes na área

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Cajazeiras vai receber investimento 
de R$ 32 milhões em obras e serviços

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 22 de agosto de 2012

O Governo do Estado está 
investindo R$ 32 milhões em 
obras e serviços no município 
de Cajazeiras, que hoje está 
completando 149 anos de 
emancipação política. O pa-
cote de obras, anunciado pelo 
governador Ricardo Coutinho 
em comemoração à data, in-
clui a abertura da licitação 
do esgotamento sanitário nos 
bairros de Pio X, Populares, 
São José, Pôr do Sol, Sol Nas-
cente, Alto Belo, Horizonte e 
Ronaldo Cunha Lima.

“São grandes obras para 
uma cidade que polariza toda 
uma região. São intervenções 
que têm dotação orçamentá-
ria e recursos garantidos para 
a sua realização”, afirmou o 
governador Ricardo Couti-
nho, durante solenidade rea-
lizada nesta manhã no Teatro 
Íracles Pires (ICA). 

O saneamento da Zona 
Norte de Cajazeiras repre-
senta um investimento de  R$ 
17.261.159,79 milhões e be-
neficiará mais de 16 mil pes-
soas que residem nos bairros 
de Pio X, Populares, São José, 
Pôr do Sol, Sol Nascente, Alto 
Belo, Horizonte e Ronaldo 
Cunha Lima. “Está é uma obra 
fundamental que estava pa-
rada, mas que será retomada 
dentro do PAC 1 e do PAC 2”, 
observou.

O governador Ricardo 

Coutinho também autorizou a 
abertura da licitação do bali-
zamento noturno do aeropor-
to de Cajazeiras no valor de 
R$ 1,5 milhão. Segundo anun-
ciou, essa é uma obra que visa 
incluir o aeroporto na rota de 
regionalização dos voos com 
intervenções, como indicação 
visual de vento, farol rotativo, 
indicação luminosa de pista 
de pouso e decolagem e ilu-
minação do pátio de estacio-
namento de aeronaves. 

Estádio Perpetão
Os investimentos do 

governo também incluem o 
setor de esporte, com a aber-
tura de licitação para reforma 
do estádio Perpetão, que ga-
nhará um novo lance de ar-
quibancadas, reforma da ar-
quibancada já existente, além 
de serviços como a recupe-
ração das vigas, banheiros e 
rampas de acessibilidade.  Os 
investimentos chegam a R$ 
3,2 milhões e a obra será exe-
cutada pela Suplan.

O superintendente de 
obras do Estado, Ricardo Bar-
bosa, destacou que a reforma 
vai dobrar a capacidade do 
estádio e colocá-lo nos pa-
drões das competições ofi-
ciais. A medida irá beneficiar 
também os times do Paraíba e 
do Atlético, que representam 
o futebol cajazeirense na 1ª 
e 2ª divisão do  Campeonato 
Paraibano.   

Escola Técnica
O pacote de investimen-

Município sertanejo
completa hoje 149 anos
de emancipação política

tos ainda contempla a cons-
trução da Escola Técnica 
Estadual de Cajazeiras, que 
está orçada em R$ 7,6 mi-
lhões. “Essa será uma grande 
obra, não apenas para refor-
çar o perfil educacional de 
Cajazeiras, mas para a região, 
ao promover a formação téc-
nica dos sertanejos, fazendo 
com que  vivam, estudem e 
trabalhem aqui”, ressaltou o 
governador. 

O governador Ricardo 

Coutinho e o superintendente 
da Suplan, Ricardo Barbosa, 
também assinaram o edital de 
licitação da reforma e amplia-
ção do Teatro ICA, que custará 
R$ 2,2 milhões. O teatro ga-
nhará novos camarins, local 
para plateia VIP com 38 lu-
gares, rampa de acessibilida-
de,  bilheteria, diretoria, sala 
de técnica, banheiros para o 
público adaptados para defi-
ciente, refeitório, cozinha, al-
moxarifado, depósito, ajardi-

namento, banco em concreto 
armado, salão de dança, am-
pliação no número de lugares 
(passando de 176 para 240 
lugares) e um reservatório 
elevado com capacidade para 
10.000 litros.

“A licitação foi aberta 
no ano passado, mas deu de-
serta devido a problemas no 
processo de acústica e ilumi-
nação, que são muito espe-
cíficos. Mas a Suplan correu 
atrás e está abrindo a licita-

ção novamente para revitali-
zar esse patrimônio cultural 
que é essencial para a cidade 
e será transformado no maior 
teatro do Sertão nordestino”, 
destacou o governador.

Durante a solenidade 
também foi anunciada a im-
plantação da Casa da Econo-
mia Solidária, no valor de R$ 
32 mil reais, em parceria com 
a Prefeitura Municipal.  Mais 
de 5 mil pessoas serão bene-
ficiadas. 

Uma caminhada rea-
lizada na manhã de ontem 
pelas principais ruas da ci-
dade de Patos, com alunos 
da Escola de Educação Es-
pecial Luz do Amanhã e do 
Centro Especializado Irmã 
Benigna, marcou a abertura 
da programação da Semana 
do Excepcional” promovida 
pela Apae.

A programação prosse-
gue até o dia 27 com várias 
atividades, a exemplo do Dia 
da Família, que acontece na 
sede da própria instituição 
a partir das 8h de hoje, do 
passeio turístico que acon-
tece a partir das 8h com visi-
tação ao parque religioso da 

Cruz da Menina e do Stand 
de Ervas Medicinais da Apae 
de Patos, com apresentação 
do Grupo de Dança “Apaexo-
nante” às 14h  de amanhã.

Na sexta-feira, será rea-
lizada a Expoarte Apae, com 
trabalhos de pintura em tela 
feitos pelos próprios alunos 
e atividades de recreação e 
banho, além da apresenta-
ção do Grupo de Dança da 
ONG Operação Resgate, na 
sede da Apae.

No próximo sábado, será 
proferida uma palestra pela 
psicopedagoga e presidente 
da Apae de Patos, Conceição 
Campelo, sobre as atividades 
promovidas pela referida en-
tidade nas áreas de educação 
e saúde.

No domingo, será pro-

movida uma feijoada bene-
ficente que acontecerá na 
sede da Apae, com a partici-
pação de Markito do Forró, 
a partir das 11h. 

Na segunda (27), encer-
rando as atividades da Se-
mana do Excepcional, acon-
tece durante o dia a Experte 
Apae, que será aberta para 
alunos das demais escolas 
de Patos. Às 20h, acontece 
A Noite de Pijama, onde os 
alunos da instituição vão 
passar à noite na sede da 
Apae, com a realização de 
várias atividades.

A Apae de Patos funcio-
na há 12 anos, conta com 25 
profissionais, a maioria vo-
luntários, e oferece serviços 
nas áreas de Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Psicologia, 

e Psicopedagogia, além de 
um preparador físico. Atu-
almente, são assistidos 75 
alunos, de forma gratuita, 
que contam com uma es-
cola  mantida pela institui-
ção que oferece todas as 
disciplinas do ensino regu-
lar, além de alimentação e 
transporte para locomoção 
dos estudantes que moram 
mais distante.

Segundo Conceição Cam-
pelo, a instituição que é man-
tida através de doações da so-
ciedade e de uma subvenção 
de R$ 600,00 da prefeitura de 
Patos, o que impossibilita o 
atendimento de mais alunos 
que estão em uma lista de es-
pera, em virtude da limitação 
de recursos para manutenção 
das atividades.

Caminhada abre Semana do Excepcional
EM PATOS

Observar como está sen-
do feita a assistência e cobrar 
efetividade no serviço de aten-
dimento às mulheres vítimas 
de violência foram os objetivos 
da visita de inspeção feita on-
tem pela Secretaria de Estado 
da Mulher e Diversidade Hu-
mana no Centro de Referência 
da Assistência Social (Creas) 
do município de São José dos 
Cordeiros, na região do Cariri.

Realizado em parceria 
com as Secretarias de Desen-
volvimento Humano e de Se-
gurança e Defesa Social, esse 
trabalho de acompanhamento 
pretende fortalecer os meca-

nismos de enfrentamento à 
violência da mulher.

Para a secretária da Mu-
lher e da Diversidade Huma-
na, Iraê Lucena, a visita tam-
bém serve para qualificar as 
pessoas envolvidas nesses 
serviços, além de estimular o 
aumento da rede de atendi-
mento: “É necessário que cada 
município tenha um serviço 
de referência para o apoio às 
mulheres em situação de vio-
lência, e São José dos Cordei-
ros disponibiliza o Creas que 
atende e faz os encaminha-
mentos necessários”, disse.

Iraê Lucena informou que 

o acompanhamento vem acon-
tecendo em alguns municípios 
onde  cresceu o índice de vio-
lência contra a mulher – São 
José dos Cordeiros é a sétima 
cidade visitada. “Já estivemos 
reforçando este trabalho nos 
municípios de Cabedelo, Conde, 
Bayeux, Santa Rita, Sapé e Mari”.

Para o secretário exe-
cutivo de Desenvolvimento 
Humano, Lau Siqueira, que 
também integra a comitiva, o 
combate à violência contra a 
mulher deve ser uma política 
intersetorial: “Esse problema 
se combate com ações afirma-
tivas e com mudança de men-

talidade. Estamos agregando 
novas parcerias e fortalecendo 
a rede de atendimento”, disse.

Atendimento
O Estado qualificou ope-

radores do Disk Denúncia 
197 para o atendimento às 
denúncia de agressão. As ma-
ternidades Frei Damião e Cân-
dida Vargas, em João Pessoa, o 
Instituto Eupídio de Almeida 
(Ipea), em Campina Grande, a 
Maternidade Peregrino Filho, 
em Patos, o Hospital Regional 
de Sousa e  Regional de Mon-
teiro também atendem à mu-
lher em situação de violência.

Secretaria realiza inspeção no Creas
SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS

Jefferson Saldanha
Da Sucursal de Patos

A Paraíba apresen-
tou, este ano, uma redu-
ção de 33,59% nos casos 
de dengue. De janeiro 
até agora, 7.837 casos da 
doença foram notificados 
pela Vigilância em Saúde 
da Secretaria do Estado 
da Saúde (SES), contra 
11.801 apresentados no 
mesmo período no ano 
passado.

Apesar da diminui-
ção do número de ca-
sos, municípios como 
João Pessoa, Cabedelo, 
Vista Serrana, Catolé 
do Rocha, Teixeira e Ui-
raúna vêm registrando 
alta incidência de noti-
ficações, e o Estado tem 
apresentado um com-
portamento diferencia-
do para o período. 

Segundo boletim 
epidemiológico divulga-
do pela secretaria, o com-
portamento diferenciado 
das chuvas este ano pode 
ter influenciado no fato 
de os casos estarem ocor-
rendo nesses últimos me-
ses, quando no mesmo 
período, em 2011, houve 
a diminuição. 

João Pessoa foi o 
município paraibano 
com o maior número 
de notificações de casos 
graves da doença. Do 
total de 89 ocorrências 
da doença na cidade, 55 

foram de dengue com 
complicações (DCC) e 
34 resultaram em febre 
hemorrágica da dengue 
(FHD). Depois da capital, 
em maior número de ca-
sos graves vêm Texeira 
(cinco DCCs e uma FHD) 
e Bayeux (uma DCC e 
três FHD). 

Quanto aos óbitos 
decorrentes da dengue, 
quatro casos já foram 
concluídos como morte 
pela doença, e oito con-
tinuam em investigação, 
sendo cinco em João Pes-
soa, um no Conde, um 
em Bayeux e outro em 
Santa Rita.

Dos 7.837 casos da 
doença ocorridos no Es-
tado este ano, 3.808 fo-
ram classificados como 
dengue clássica, 77 
como febre hemorrági-
ca por dengue, 60 como 
dengue com complica-
ção, e o restante segue 
em investigação.

Ontem, represen-
tantes das vigilâncias em 
saúde dos municípios de 
João Pessoa, Cabedelo, 
Bayeux, Lucena, Rio Tin-
to, Conde e Alhandra es-
tiveram reunidos na sede 
da Secretaria de Saúde 
para discutir a implan-
tação de ações voltadas 
para o combate e a pre-
venção à dengue.

Número de casos de 
dengue cai 33% na PB

ESTE AnO

Pacote de obras em comemoração ao aniversário da cidade foi assinado pelo governador durante solenidade no Teatro Íracles Pires

FOTO: Secom/PB
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Professores já discutem ações
CAMPUS AVANÇADO DA UEPB

Paraíba CAMPINA

Durante o encontro foram 
discutidas as necessidades e 
carências da unidade prisional Pela cidade

A reclamação da maioria dos usuários é de que em 
alguns bairros, a linha é a única que faz o percurso pelo 
Terminal de Integração, e com o atraso, os passageiros 
se sentem forçados a pagarem por uma passagem 
extra, utilizando outro ônibus para fazer um trajeto 
intermediário, ou então contratando os serviços de um 
moto-táxi. A reclamação dos passageiros é para que a 
Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos do 
município (STTP) faça uma fiscalização mais rigorosa dos 
horários dos ônibus, para evitar os atrasos.

l RECURSO fINAl

O ex-secretário de Educação de Campina Grande, 
professor Flávio Romero, avisou que vai mesmo recorrer ao 
TSE para tentar a liberação do seu registro de candidatura 
a vereador. Barrado em primeira instância, Flávio teve seu 
recurso rejeitado por unanimidade no TRE.

Declaração 

“Respeito a decisão do TRE, mas vou recorrer ao TSE 
em defesa da minha história e em respeito aos milhares de 
amigos/as que estão comigo. A minha história, aliada ao 
bom Direito, me deixa extremamente tranquilo quanto ao 
êxito. A campanha continua firme e forte”, disse Flávio.

fora do ar
 

Durante a sessão 
de ontem na Câmara 
Municipal de Campina 
Grande, o vereador Antônio 
Pereira (PMDB) subiu 
à tribuna pediu à mesa 
diretora da Casa de Félix 
Araújo que seja reativada 
a transmissão das sessões 
semanais através da 
rádio e da TV Câmara na 
internet.

lista

O Conselho Universitário (Consuni) e o Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), após convocação da Reitoria, 
reúnem-se logo mais, a partir das 9h, no Auditório da 
Biblioteca, no bairro de Bodocongó, em Campina Grande. Na 
pauta, a discussão em torno da aprovação da Lista Tríplice 
de reitor e vice-reitor da instituição para o quadriênio 
2012-2016. Homologada a lista, a escolha fica por conta do 
governador do Estado, Ricardo Coutinho.

Reclamação

Os usuários da linha de transporte público Norte-
Sul (101-111) que faz a rota Alto Branco/Distrito dos 
Mecânicos estão reclamando dos constantes atrasos nos 
ônibus da linha. De acordo com alguns passageiros, nos 
horários de pico, a demora entre um ônibus e outro chega 
a ser de mais de 40 minutos. Segundo alguns moradores 
do bairro do Jardim Paulistano o atraso acontece por conta 
da troca de turno dos motoristas, que ocasiona a parada 
de aproximadamente cinco veículos ao mesmo tempo, 
impossibilitando os passageiros de utilizarem o sistema de 
transportes públicos para se locomoverem.

O caso
 

A rádio e TV Câmara 
foram retiradas do ar 
na semana passada, por 
decisão do presidente 
do legislativo, Nelson 
Gomes Filho. A intenção 
de Nelson é manter a 
transmissão off line até 
o final das eleições, a fim 
de evitar qualquer tipo de 
pendência com a Justiça 
Eleitoral.  

Única opção

De novo

Parte dos vereadores de Campina Grande “desfilou” 
no primeiro dia do guia eleitoral no rádio e na TV, fazendo 
uma rápida prestação de contas e pedindo a renovação da 
confiança do eleitorado. No quesito prestação de contas, 
porém, alguns tiveram bem pouco a declarar. 

História

O guia da coligação “Campina segue em frente 1”, do PMDB, 
foi aberto pelo vice-prefeito José Luiz Júnior, candidato a vereador. 
Lembrando o transplante de fígado que enfrentou, Zé Luiz disse, 
em sua apresentação, que é um milagre: “Eu sou um milagre de 
Deus”, afirmou.

Conaef

A cidade de Campina Grande sediará entre os dias 27 e 
29 de novembro, o 3º Congresso Nacional de Educação Física. 
O evento é voltado para alunos de graduação e pós-graduação 
além de profissionais e pesquisadores de Educação Física e das 
áreas de Saúde e Educação. O Conaef é promovido através de 
uma parceria entre a UEPB, a UFPB, o Centro Multidisciplinar em 
Estudos e Pesquisas e o Grupo de Pesquisa em Saúde e Motricidade 
Humana. 

As obras do Campus 
Avançado da Universidade 
Estadual da Paraíba no presí-
dio do Serrotão estão prestes 
a serem concluídas e as dis-
cussões sobre as diretrizes de 
funcionamento da unidade já 
estão sendo encaminhadas, 
com vistas a definir as ações 
a serem executadas quando o 
novo espaço estiver em fun-
cionamento.

Recentemente, estive-
ram reunidos, no Centro de 
Ciências Jurídicas da UEPB, o 
Gerente Executivo do Siste-
ma Penitenciário da Paraíba, 
Tenente-Coronel Arnaldo So-
brinho; o juiz das Execuções 
Penais de Campina Grande, Dr. 
Fernando Brasilino; a profes-
sora Aline Lobato, do Departa-
mento de Psicologia da UEPB; 
o professor Guthemberg Car-
doso, coordenador do Núcleo 
de Prática Jurídica; e as advo-
gadas da UEPB que já estão 
trabalhando no presídio.

Durante o encontro foram 
discutidas as necessidades e 
carências da unidade prisional, 
a partir das experiências par-
ticulares de cada autoridade, 
como também da importância 
do projeto e do trabalho a ser 

FOTO: Divulgação

desenvolvido. A iniciativa con-
tará com 15 estudantes, ini-
cialmente selecionados, e mais 
nove em lista de espera, que 
também serão aproveitados. 
A série de reuniões que está 
sendo realizada tem o objetivo 
de familiarizar os participantes 
com as visões das diferentes 
funções que atuam no espaço, 
representada pelos próprios 
profissionais e, a partir daí, de-
finir as primeiras providências 
para começar o trabalho no 
presídio.

Grupos de três alunos 
por dia acompanharão e au-

xiliarão o trabalho desenvol-
vido no Núcleo Avançado de 
Prática nas instalações do 
presídio. Mas antes mesmo do 
Campus Avançado do Presídio 
do Serrotão ser inaugurado, a 
Universidade Estadual já co-
lhe bons resultados com sua 
presença na unidade peniten-
ciária, no que se refere à cida-
dania. A Assessoria Jurídica da 
UEPB, que é responsável por 
analisar todos os processos 
penais naquela unidade, já 
conseguiu, por exemplo, redu-
zir em 10% a população carce-
rária feminina.

 De posse do levanta-
mento dos prontuários, a 
equipe jurídica elaborou as 
peças judiciais para solici-
tar e prover, às comarcas 
responsáveis, o andamento 
das causas. Defesa Prévia, 
Recurso de Apelação para 
diminuição de pena, pedi-
dos de liberdade provisória, 
pedidos de prisão domiciliar 
para gestantes e idosas, pe-
didos de transferência, entre 
outros serviços fazem parte 
das ações que resultaram em 
agilidade e direito atendido 
às apenadas.

Em fase final de acabamento o novo espaço no presídio do Serrotão terá apoio diário de três alunos

Os profissionais da área 
de Pedagogia terão oportu-
nidade de ampliar as discus-
sões acerca da prática docen-
te a partir do 1º Seminário de 
Avaliação: aprofundando teo-
rias e repensando a prática 
docente, que será realizado 
pela Universidade Estadual 
da Paraíba ao longo de todo 
o dia 28 de agosto, no auditó-
rio da Federação das Indús-
trias do Estado da Paraíba 
(Fiep). Colocando em prática 
sua política de formação de 
nível superior do professor 
de educação básica, a UEPB 
propõe a formação de educa-
dores reflexivos, focados na 
compreensão da realidade 
educacional da sociedade.

Implementado pela Co-
ordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Ensino 
Superior (Capes), através do 
Plano Nacional de Formação 

dos Professores da Educa-
ção Básica (PARFOR), em 
parceria com a Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
o evento será direcionado a 
474 professores de educa-
ção básica em exercício, nos 
câmpus de Campina Grande, 
João Pessoa, Patos, Catolé do 
Rocha, Guarabira e Monteiro, 
funcionando com duas tur-
mas por campus.

Com o objetivo de pro-
mover o diálogo entre os 
docentes e os discentes do 
PARFOR, a fim de que haja 
aprofundamento teórico que 
oportunize conhecimentos 
pertinentes a uma prática pe-
dagógica significativa, o semi-
nário também busca avaliar o 
processo do curso de forma-
ção que se encontra no seu 
segundo ano de efetivação, 
por meio da socialização de 
experiências e saberes.

Seminário será feito em 
parceria com o Capes

PEDAGOGIA

Programação

l MAnhã

7h30: Recepção aos participantes
8h30: Apresentação cultural
9h: Abertura Solene
9h30: Palestra “Como Educar uma Geração que não Acredita em Educação” 
- palestrante: Professor Ms. Rossandro Klinjey
Debate
12h: Almoço

l TARDE

14h: Socialização oral da produção dos docentes/discentes do PARFOR :
Campus I – Campina Grande: Profª Silva Karla e discentes daTurma I
Campus III – Guarabira: Profª Mônica de Fátima e discentes da Turma I
Campus IV – Catolé do Rocha: Profª Benedita F. Arnaud e discentes da Turma I
Campus V – João Pessoa: Profª Elizângela Mendonça e discentes da Turma I
Campus VI – Monteiro: Prof. José Joelson de Almeida e discentes da Turma I
Campus VII – Patos: Profª Tatiana Vasconcelos e discentes da Turma I
16h: Síntese do Seminário
16h30: Encerramento
Das 8h às 16h: Exposição científica
Produções escritas (banners) dos docentes e discentes da Turma I no hall 
da FIEP

Considerada pelo 
Comando Nacional de 
Greve como um dos 
maiores movimentos 
paredistas do Brasil, a 
paralisação dos servido-
res e professores de 53 
instituições federais já 
ultrapassou os 100 dias. 
Durante o dia de on-
tem, em todo o país, os 
comandos locais orga-
nizaram atos políticos 
e panfletagens, dando 
continuidade à campa-
nha sindical para que o 
Governo Federal reabra 
as negociações com a 
categoria.

Em Campina Gran-
de, os grevistas in-
terromperam a rua 
Aprígio Veloso, em Bo-
docongó, que sedia o 
campus I da Universida-
de Federal – UFCG, tan-
to no período matinal 
quanto à tarde.

“Nossa intenção é 
continuar chamando 
atenção do governo, 
que através do Ministé-
rio do Planejamento, iria 
se reunir hoje (ontem) 
com várias categorias 
que estão em greve. O 
que nós queremos é a 
reabertura das negocia-
ções com os professores, 
pois eles (governo) bate-
ram o pé e não querem 
saber das nossas propos-
tas”, explicou o assessor 
de imprensa da Asso-
ciação dos Docentes da 
UFCG, Fred Oliveira.

O Comando Local 
de Greve marcou para 
amanhã, no auditório 
do curso de Arte & Mí-
dia, no campus I, uma 
nova reunião. Dessa 
vez, de acordo com a 
Adufcg, a pauta do en-
contro é a discussão em 
torno de uma contra-
proposta elaborada pelo 
Comando Nacional.

“No essencial das 
nossas reivindicações, 
que é o reajuste salarial e 
as melhores condições de 
trabalho, essa contrapro-
posta não altera o que já 
propomos. O que difere 
é o impacto orçamentá-
rio disso. Os princípios da 
pauta são os mesmos, o 
impacto financeiro é que 
será menor. O que tem 
que se avaliar é que não 
podemos mudar muito o 
que se reivindica, senão 
teremos mais prejuízos 
do que benefícios”, de-
talhou o representante 
da categoria.

Sobre as especu-
lações de que as duas 
partes estariam perto 
de chegar a um acordo, 
tendo a segunda sema-
na de setembro como a 
data para o fim da gre-
ve, Fred Oliveira disse 
que tudo é no campo 
da possibilidade. “Es-
peculação é especula-
ção. Um movimento de 
greve é feito em cima 
de várias situações. Por 
exemplo, o governo diz 
que não negocia mais e 
nós ainda nem aprova-
mos a nova contrapro-
posta”, indagou.

Comando de Greve 
realiza panfletagem 

UfCG

Phillipy Costa
Especial para A União



TRE indefere mais 13 candidatos
REGISTROS NEGADOS

Ontem, apenas oito tiveram 
as candidaturas deferidas 
durante sessão da Corte
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Câmara vai sabatinar 
candidatos a prefeito 
de João Pessoa
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Agenda dos candidatos

O candidato, às 8h30, 
será entrevistado numa emis-
sora de TV. Às 11h, participa 
da solenidade de Assinatura 
do Termo de Compromisso 
dos Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio, no auditório 
do CRM. Às 15h, grava o Guia 
Eleitoral.

Antônio Radical 
(PSTU)

O candidato participa, às 
9h, de debate no Cabo Bran-
co. Às 17h, realiza caminhada 
pelas ruas do Geisel e Nova 
República. O candidato realiza 
ainda uma reunião, às 18h30, 
com os membros do Sindicato 
dos Ambulantes, no Varadou-
ro, e, às 19h30, fecha a agen-
da com reuniões políticas em 
Paratibe e Nova Mangabeira.  

A candidata faz adesiva-
gem e panfletagem em fren-
te ao Mercado de Cruz das 
Armas, às 6h. Às 7h, visita o 
Mercado de Cruz das Armas. 
Às 11h, faz reunião com asses-
sores. Às 13h, concede entre-
vista em rádio; e às 17h, faz 
caminhada no Jardim Veneza. 
Às 18h30, caminhada no Bairro 
das Indústrias.

Às 9h, o candidato se 
reúne com entidades de clas-
se. Às 14h, participa de cami-
nhada na Rua da República, 
no Centro, com concentração 
no Pavilhão do Chá. Às 18h, 
faz caminhada nos Funcioná-
rios III, com concentração em 
frente à sede da Associação 
do bairro. 

A candidata participa, às 
11h, da solenidade para assina-
tura do Termo de Compromis-
so com as diretrizes das Na-
ções Unidas. Às 15h, faz uma 
visita a moradores do Bairro 
do José Américo e, às 18h, par-
ticipa do Prêmio Paraibano de 
Qualidade. 

 O candidato, às 11h, 
assina termo de compromis-
so do movimento “Nós Po-
demos Paraíba”, no auditório 
do CRM. Às 14h, se reúne com 
lideranças, no comitê central. 
Às 18h30, participa de entre-
vista numa emissora local. Às 
19h, faz caminhada no Castelo 
Branco, com concentração na 
Rua Hortêncio Ribeiro. 

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

Cícero Lucena 
(PSDB)

Estelizabel 
Bezerra (PSB)

José Maranhão 
(PMDB)

Lurdes Sarmento 
(PCO)

Luciano Cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PSOL)

Mais de 70 recursos relati-
vos a registros de candidaturas 
foram julgados ontem pelo Tri-
bunal Regional Eleitoral da Pa-
raíba (TRE-PB). Destes, treze 
candidatos aos cargos de pre-
feito, vice-prefeito e vereador 
tiveram os registros negados 
e devem recorrer ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) ou de-
sistir da candidatura. 

Oito candidatos tiveram 
registro deferido. Foram: San-
doval Paulino da Costa (Jua-
zerinho), Gutemberg Custódio 
da Silva (São Bento), José de 
Almeida Braga (Rio Tinto) e 
Ronaldo Rodrigues da Silva 
(Campina Grande) e José Mar-
cos Marinho Falcão (Campina 
Grande), Vanildo Pedrosa dos 
Santos (Guarabira) e Antônio 
Castro Mendonça (Guarabira).  

Outros 36 candidatos tive-
ram os registros negados por 
perda de objeto aos recursos, 
e ainda outros 19 processos de 
candidaturas vão retornar ao 
Cartório Eleitoral de origem. 

A Corte Eleitoral indefe-
riu os registros dos seguintes 
candidatos: José Claudino de 
Andrade, cargo de vereador, 
de Santarém, por duplicidade 
de filiação partidária; Raimun-
do Pedrosa da Silva, cargo de 
vereador, em Uiraúna, por 
desincompatibilização extem-
porânea; Fabiano Márcio Ro-
drigues, candidato ao cargo de 
vereador, em Conceição, por 
crime contra a fé pública/fal-
sidade ideológica; José Nildo 
Mota Alexandre, ao cargo de 
vice-prefeito, em Itatuba, por 
contas rejeitadas; Damião Al-
ves Pereira, cargo de vereador, 
em São Bento, por ausência de 
quitação eleitoral; Francisca 
Martins Florêncio, candidata 
a vereadora, em Pombal, por 
ausência de quitação eleitoral; 
André Luiz de Oliveira Ama-
ral, candidato a vereador, em 
Alhandra, por ausência de 
quitação eleitoral; Marlene 
Rodrigues da Costa, em Belém, 
por ausência de filiação; Isabel 
Cristina Rodrigues de Melo, de 
Fagundes, por ausência de filia-
ção; Ronaldo Alencar Bezerra, 
Itabaiana, por não comprovar 
a descompatibilização; Shirle-
ne Ferreira da Silva, Itabaiana, 
por ausência de filiação; Mar-
cos Antônio Bezerra de Lima, 
Itabaiana, por ausência de filia-
ção; e Yasnaia Pollyanna Wer-
ton Dutra, Pombal.

Os juízes negaram segui-

O primeiro dia da pro-
paganda eleitoral gratuita 
no rádio e na televisão co-
meçou com a apresentação 
de candidatos a vereador e, 
em Campina Grande, já teve 
de tudo, desde os atuais par-
lamentares pedindo mais 
quatro anos até as tradicio-
nais figuras folclóricas. Um 
candidato, já conhecido de 
outras campanhas, voltou a 
aparecer de violão na mão, 
enquanto um novato, de-
fendendo a bandeira GLBT, 

fez piadinha com o próprio 
número. Mas, um dos prin-
cipais destaques do primei-
ro dia do Guia foi mesmo a 
participação de boa parte  
dos atuais vereadores. No 
geral, os discursos foram se-
melhantes, com rápida pres-
tação de contas e o surrado 
pedido, quase súplica, de 
“uma nova oportunidade”.

Alguns dos atuais par-
lamentares, não tendo um 
grande inventário de ações 
realizadas nos últimos qua-
tro anos a relatar, apelaram 
para condescendentes e ge-
neralistas autoavaliações. 

Na estréia da propagan-
da, também não faltaram 
aqueles que fizeram ques-
tão de aparecer ao lado de 
padrinhos políticos, como, 
por exemplo, o senador tu-
cano Cássio Cunha Lima. O 
PT, que, com a impugnação 
dos postulantes vinculados 
à aliança com o PP, acabou 
ficando com muito tem-
po para pouco candidato, 
apelou para uma espécie 
de entrevista com cada 
concorrente. Além disso, o 
marketing do partido usou, 
entre uma apresentação 
e outra, uma vinheta que 

lembrava ao eleitor que se 
trata da legenda de Lula e 
Dilma Rousseff. 

Hoje, é a vez dos can-
didatos a prefeito. Pela 
ordem, Sizenando Leal 
(PSOL); Romero Rodrigues 
(PSDB), da coligação “Por 
amor a Campina”; Alexan-
dre Almeida (PT); Tatiana 
Medeiros (PMDB), coliga-
ção “Campina segue em 
frente”; Daniella Ribeiro 
(PP), da coligação “Pra Cam-
pina crescer em paz”; Artur 
Bolinha (PTB); e Guilherme 
Almeida (PSC), da coligação 
“Campina Grande ideal”.

mento, por perda de objeto, aos 
recursos de registro de candi-
datura, originários de Guara-
bira, dos candidatos Paulo do 
Nascimento Silva, Paulo César 
Matos dos Santos, Clóvis Lo-
pes, Geverton Fagner Monteiro 
Tomaz, Maria de Lourdes Fran-
cisco da Silva, Everaldo Ferrei-
ra dos Santos, Cícero Eduardo 
da Costa Brito, Pedro Chaves 
dos Santos, Maria Bezerra de 
Souza, Rozana de Souza Muniz, 
Maria José Inácio Evangelista, 
Rivo Marconi Maciel, Elinalda 
Costa, Adriana Silva César, Jacó 
Felipe de Pontes, Otoniel Be-
zerra Batista Filho, José Costa 
Teixeira, José Guilherme Go-
mes Filho, João Dantas Ribeiro 
Filho, Tarcísio Belarmino de 
Oliveira, Severino da Costa Sil-
va, Adriano Domingos dos San-
tos e Amauri Batista de Brito.

O Tribunal fez retornarem 
os autos, por instrução incom-
pleta dos recursos de registro 
de candidaturas, de Guarabi-
ra, de Gilmar Gandoia da Silva, 
João Marinho da Silva, Fábio 
Ferreira Lobo, Sebastião Alves 
dos Santos,  Wilson de Oliveira 
Gomes Filho, Raimundo No-
nato Mendes da Silva, Roberto 
Virgínio dos Santos, José Feli-
ciano da Silva, José Tolentino 
de Alustau, Aldir Martins de 
Pontes, Valkley Batista Vic-
tor, Gerson Cândido de Farias, 
João Batista Ribeiro de Lucena, 
Cícera Roberto de Lima, Mi-
chelle Adriane Paulino Pereira 
Aguiar, Armando Rodrigues 
de Oliveira, Humberto Paulino 
Amorim, Márcio Bizerril de 
Brito e Juracy Silva de Oliveira.

Os 13 candidatos da coli-
gação “Araçagi Agora é a Vez do 
Povo” tiveram os recursos re-
tornados ao Cartório Eleitoral 
de origem por perda de objeto.

Em Pombal
O TRE também indefe-

riu a candidatura de Yasnaia 
Pollyanna Werton Dutra, que 
disputa a reeleição no municí-
pio de Pombal. Os advogados 
da candidata vão recorrer da 
decisão no TSE, caso não consi-
ga o deferimento do registro o 
município terá apenas um can-
didato ao cargo este ano.

 O processo foi analisado 
pelo juiz Miguel Lyra. A candi-
data não poderia concorrer à 
reeleição porque estaria plei-
teando um terceiro mandato. O 
motivo: ela é viúva de Jairo Fei-
tosa, que era prefeito de Pom-
bal, e   faleceu em setembro de 
2007, concorreu em 2008 e foi 
eleita para o cargo de prefeita, 
dando continuidade ao man-
dato do marido.

O advogado de Pollyanna, 
Marcos Gusmão, vai recorrer 
da decisão no TSE.

Candidatos “folclóricos” de volta
CAMPINA GRANDE

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

O Partido Socialismo 
e Liberdade (PSOL) anun-
ciou na tarde de ontem a 
mudança do vice na cha-
pa encabeçada pelo can-
didato a prefeito de João 
Pessoa, Renan Palmeira. 
A nova escolha da legen-
da é o advogado Leonar-
do Padilha, que substitui 
a professora Ana Júlia, 
55 dias após o início da 
campanha eleitoral.

A troca de candida-
tos a vice foi provocada 
após Ana Júlia ter sua 
candidatura barrada pela 
Justiça Eleitoral por falta 
de quitação eleitoral. O 
juiz Fabiano Moura de 
Moura indeferiu a chapa 
do PSOL sob o argumen-
to de que a professora 
não havia apresentado 
a prestação de contas de 
campanha de 2010, quan-
do concorreu ao cargo de 
vice-governadora.

O indeferimento foi 
confirmado pelo Tribu-
nal Regional Eleitoral da 
Paraíba, que não acatou 
o recurso impetrado pelo 
coordenador jurídico do 
PSOL, Avenzoar Arruda, 
e indeferiu por unani-
midade a candidatura 
de Ana Júlia. A sigla so-
cialista ainda anunciou 
que pretendia recorrer 

PSOL anuncia novo vice de Renan
MUDANçA NA ChAPA

Priscylla Meira
priscyllameira@gmail.com

Renan concorre pelo PSOL ao lado, agora, do advogado Leonardo Padilha, que substitui Ana Júlia

ao Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) para manter a 
chapa original, mas, após 
algumas reuniões entre 
os integrantes da legen-
da, acabou optando pela 
substituição.

Quatro nomes foram 
cotados para assumir a 
vaga, mas o PSOL optou 
por lançar a vice-candi-
datura de Leonardo Pa-
dilha. “Assim como Ana 
Júlia, ele tem um traba-
lho social importante e 
vem para somar novas 
ideias ao nosso projeto 

para a cidade”, afirmou 
o candidato a prefeito, 
Renan Palmeira.  

Apesar da mudan-
ça, Renan disse que as 
estratégias e o formato 
de trabalho não mudam 
na campanha do PSOL. 
“Ana Júlia continua no 
nosso Guia Eleitoral e, 
apesar de não ser mais 
a vice oficial, permanece 
trabalhando pelo nosso 
projeto e apresentando 
suas propostas. A par-
tir de agora temos dois 
vices em nossa chapa”, 

afirma o candidato.
Leonardo Padilha 

confirma o posiciona-
mento de Renan e ga-
rante que o projeto do 
PSOL não será alterado 
com a mudança na cha-
pa que vai disputar as 
eleições majoritárias. 
“Vou colaborar na dis-
cussão do plano de go-
verno e agregar novas 
idéias, mas o projeto do 
PSOL é o mesmo e repre-
senta a busca de uma 
João Pessoa melhor para 
todos”, acrescentou. 

Foto: Divulgação

Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br



Câmara vai sabatinar candidatos
 CONHECENDO PROPOSTAS
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GERAL

Antônio Radical, do PSTU, 
abre rodada de debates 
na próxima terça-feira

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

A partir da próxima se-
mana, a Câmara Municipal 
de João Pessoa vai saba-
tinar os sete candidatos a 
prefeito da capital, sempre 
às terças e quintas-feiras. 
Na sessão de ontem, a Mesa 
Diretora da Casa acolheu 
requerimento do vereador 
Fernando Milanez (PMDB) 
defendendo a realização da 
sabatina e, sob a presidên-
cia do vereador Zezinho 
Botafogo (PSB), já fez o sor-
teio que definiu o nome do 
candidato Antônio Radical 
(PSTU) como o primeiro a 
ser sabatinado na próxima 
terça-feira, dia 28.

A ordem dos demais 
candidatos é a seguinte: 
Cícero Lucena (PSDB), na 
quinta-feira (30); Lurdes 
Sarmento (PCO), na terça-
-feira, 4 de setembro; Es-
tela Bezerra (PSB), 6 de 
setembro; Renan Palmeira 
(PSOL), dia 11 de setembro; 
José Maranhão (PMDB), dia 
13 de setembro); e, finali-
zando a lista, Luciano Car-
taxo (PT), 18 de setembro.

“O espaço do debate é 
nesta Casa e isso já acon-
teceu em outra oportuni-
dade”, justificou o verea-
dor Fernando Milanez, ao 
explicar que o Poder Le-
gislativo precisa criar um 
clima democrático entre os 
candidatos e a população e 
deixá-la cada vez mais pró-
xima de seus representan-
tes”.

Milanez explicou que a 
Câmara é um espaço onde 
as pessoas do povo tam-
bém podem se aproximar 
dos seus representantes e 
dos seus candidatos e que 
aquelas pessoas que não 
podem ir até o plenário 
podem assistir à sabatina 
pela televisão.

“Pela TV Câmara, a po-
pulação pode conhecer as 
propostas dos nossos can-
didatos, propostas essas 
que vão ficar arquivadas 
nos anais da Casa e nas 
imagens da TV”, justificou 
o vereador autor do reque-
rimento.

Os vereadores Geral-
do Amorim (PDT), Zezinho 
Botafogo (PSB) e Manguei-
ra (PMDB) ratificaram que 
a Câmara é o melhor espa-
ço para acontecer esse tipo 
de debate, especialmente 
no que se refere às pro-
postas de desenvolvimento 
que os candidatos têm para 
o futuro da cidade.

 O único vereador a vo-
tar contra a sabatina na Câ-
mara foi Sérgio da Sac (PR) 
que, na sequência, ocupou 
a tribuna para explicar que 
o melhor para os candida-
tos no dia a dia é estarem 
no corpo a corpo visitando 
eleitores pelos bairros da 
cidade.

“Em vez de ficarem 
aqui conversando somente 
com os vereadores, os can-
didatos precisam é ir aon-
de o povo está”, comentou o 
vereador, ao enfatizar que, 
mesmo como voto vencido 
na sabatina, não vai se omi-
tir de participar.

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça aprovou ontem 
projeto do bispo Jutay Meneses 
(PPR) proibindo o repasse da 
cobrança de ICMS nas contas 
de serviço das igrejas e, com 
votação iniciada desde a sema-
na passada, aprovou também 
outro projeto, do deputado 
Frei Anastácio (PT), transferin-
do para os Conselhos Tutelares 
20% dos veículos apreendidos 
e abandonados pelo Governo 
nos pátios das repartições pú-
blicas do Estado.

Durante a reunião ordi-
nária, foram 13 os projetos 
de leis ordinárias apreciados. 
Seis foram aprovados e sete 
arquivados. Segundo o presi-
dente da CCJ, deputado Jan-
duhy Carneiro (PEN), já que a 
pauta está zerada, na próxima 
terça-feira, talvez, não aconte-
ça reunião da comissão.

Todos os projetos aprova-
dos ontem seguem agora para 
apreciação do plenário que, na 

sessão desta quarta-feira, tem 
em pauta também 16 vetos do 
Governo do Estado que não 
puderam ser votados na se-
mana passada.

Além do que trata de 
ICMS, o deputado Jutay Me-
neses (PRB) emplacou outro 
projeto. O que cria, na rede 
pública de ensino, o Programa 
Esporte Paraolímpico. Entre 
os demais projetos aprovados, 
um foi autoria do deputado 
André Gadelha (PMDB) dis-
pondo sobre a reserva de va-
gas para idosos, portadores de 
deficiência e gestantes em es-
tabelecimentos comerciais de 
alimentos, como restaurantes 
e lanchonetes.

Destino útil
“Quando propus o proje-

to, me inspirei no absurdo que 
é ver milhares de carros sendo 
comidos pela ferrugem”, afir-
mou o deputado Frei Anastá-
cio, ao explicar que o seu proje-

to precisava de um voto para o 
desempate da votação da reu-
nião anterior e que este voto 
foi dado nesta terça-feira pela 
deputada Olenka Maranhão.

O parlamentar lembrou 
que esses veículos ficam ex-
postos à ação implacável do 
tempo e deterioração de sua 
estrutura física, até se tor-
narem absolutamente inser-
víveis e sem valor. “Por isso, 
acredito que ao doá-los para 
Conselhos Tutelares e insti-
tuições filantrópicas, o poder 
público dará um destino útil 
a uma coisa que parece perdi-
da”, afirmou.

Anastácio comentou que 
muitas instituições que pres-
tam assistência à criança, ao 
adolescente e ao idoso têm 
suas atuações restringidas 
pela falta de equipamentos 
para a realização das ativi-
dades, a exemplo de veículos 
para o deslocamento de pes-
soal e auxílio aos serviços.

A segunda fase do ciclo 
2012 do Orçamento Democrá-
tico Estadual (ODE), o Planeja-
mento Democrático, contem-
plará as 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª 
e 13ª regiões entre os dias 22 e 
25 de agosto. Durante as reuni-
ões, os conselheiros eleitos de 
cada região discutirão com os 
representantes, secretarias e 
órgãos da administração esta-
dual as prioridades eleitas para 
cada uma das regiões durante 
a primeira fase do ODE, quan-
do aconteceram 16 reuniões 
nas 14 Regiões Geoadministra-
tivas do Estado. N os dias 10 e 
11 de agosto, o Planejamento 
Democrático esteve em Cam-
pina Grande para deliberações 
com as outras sete regiões. 

De acordo com a subse-
cretária executiva do ODE, 
Ana Paula Almeida, a primei-
ra rodada do Planejamento 
Democrático foi muito posi-
tiva. “Foi um trabalho de sis-
tematização e diálogo entre 
os secretários e os conselhei-
ros. Para que as principais 
demandas estivessem garan-
tidas, os secretários apre-

sentaram as principais ações 
que estarão na Lei Orçamen-
tária Anual (Loa). Esperamos 
que esta segunda rodada seja 
tão positiva quanto a primei-
ra, como costumam ser as 
ações realizadas pelo ODE”, 
comentou. 

Hoje, o Planejamento 
Democrático estará em Pom-
bal, reunindo as cidades da 
13ª Região Geoadministrati-
va para discutir sobre agro-
pecuária. A reunião acontece 
a partir das 8h30, na sede do 
Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais. No dia 23 será a 
vez das 9ª e 10ª regiões dis-
cutirem sobre Habitação. A 
conversa acontecerá no Au-
ditório da UFCG, Campus de 
Sousa. 

Em Patos, o Planejamen-
to Democrático ficará dois 
dias, pois as discussões en-
globam mais sete regiões e 
mais prioridades. No dia 24, 
as cidades polarizadas por 
Princesa Isabel, Patos, Catolé 
do Rocha, Sousa, Cajazeiras, 
Itaporanga e Pombal discu-
tirão sobre estradas e roda-

gens e Projeto Cooperar. Já 
no dia 25, essas mesmas re-
giões debaterão sobre Recur-
sos Hídricos, Cagepa, Projeto 
Cooperar, Recursos Minerais, 
Desenvolvimento Humano, 
Saúde e Educação.  

Essas reuniões aconte-
cem para que sejam definidas 
as prioridades regionais de 
investimento governamental 
que deverão constar na Loa 
2013. As prioridades foram 
apontadas pela população 
através das consultas reali-
zadas em 16 cidades das 14 
Regiões Georçamentárias da 
Paraíba, com a participação do 
governador Ricardo Coutinho. 

ODE
O Orçamento Democrá-

tico é o instrumento no qual 
os cidadãos são convidados 
a participar das decisões 
do Governo Estadual sobre 
a melhor forma de aplica-
ção do dinheiro público em 
obras e serviços. O ODE está 
sob a coordenação da Sub-
secretaria do Orçamento 
Democrático.

  Radical vai apresentar suas propostas e responder a questões elaboradas pelos vereadores 

Planejamento Democrático 
chega a novas regiões da PB

CCJ aprova doação de carros 
abandonados para Conselhos

Na campanha, como 
fica a internet?

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Iniciada a campanha eleitoral, muitas são as 
dúvidas sobre como se comportar na internet nesse 
período, evitando atritos com os candidatos e a Justiça 
Eleitoral, que poderão acabar em processo e uma 
tremenda dor de cabeça para você. 

Veja algumas dicas para não entrar numa fria e 
continuar com problemas mesmo após a divulgação do 
resultado da eleição e a vitória dos eleitos.

Com a popularização da internet, e também das 
redes sociais, foi necessário adaptar as leis eleitorais 
para tratar de questões diferentes daquelas existentes 
no mundo off-line. 

As mudanças realizadas em 2009 no Código 
Eleitoral passaram a contemplar situações antes 
inexistentes, como propagandas em blogs. Abaixo, 
você confere o que é permitido e o que é proibido na 
internet durante a campanha eleitoral – as restrições 
são muito maiores para os candidatos do que para os 
internautas.

Os usuários não têm de se preocupar com a 
censura, pois tanto as mensagens contra e a favor 
dos candidatos estão liberadas. No entanto, não 
é permitido que as manifestações sejam feitas de 
forma anônima. Neste caso, os autores e possíveis 
beneficiados pelas postagens estão sujeitos a multas de 
R$ 5.000 a R$ 30 mil.

Já os políticos que desejam ingressar nos cargos 
públicos precisam se atentar a uma série de regras, que 
seriam suficientes para fazer uma cartilha (isso sem 
falar das regras fora da internet). Veja a seguir o que os 
internautas e candidatos podem ou não fazer. 

Internautas 

 nO que é permitido?
Os usuários são livres para postar opiniões positivas ou 

negativas em relação aos candidatos.
nO que é proibido?
Manifestações ofensivas feitas de forma anônima. Neste caso, os 

autores das postagens estão sujeitos a multas de até R$ 30 mil.
Comentários ofensivos ou caluniosos. Quando isso acontece, 

o candidato tem o poder de solicitar direito de resposta à 
Justiça.

Punições

Caso algum serviço online descumpra as determinações da lei eleitoral, 
os candidatos, partidos ou o Ministério Público podem entrar com um pedido 
no Tribunal Superior Eleitoral para que a página fique fora do ar durante 24 
horas.

Candidatos

nO que é permitido?
Campanha eleitoral nos sites dos candidatos, partidos e coligações, desde 

que os endereços eletrônicos estejam cadastrados na Justiça Eleitoral.
Utilização de redes sociais como forma de divulgação durante a 

campanha eleitoral.
Envio de e-mails aos usuários, desde que o político ofereça um 

modo para que os internautas retirem o endereço da lista de destinatários 
eletrônicos.

nO que é proibido?
Hospedagem de informações divulgadas na internet fora do 

Brasil.
Campanha eleitoral nas redes antes do dia determinado pelo Tribunal 

Superior Eleitoral. As propagandas partidárias são permitidas no máximo em 
até 90 dias antes da votação.

Propaganda eleitoral paga de qualquer espécie na internet.
Veiculação de conteúdo de campanha em sites governamentais.
Publicação de campanha em sites de instituições privadas, mesmo que 

a empresa não possua fins lucrativos.
Receber doação de endereço eletrônico das empresas de serviço de 

internet.

O bicho vai pegar

Pelo ensaio do primeiro dia de Guia Eleitoral, o bicho vai pegar entre os 
candidatos a prefeito de João Pessoa. Se apenas para se apresentar, falaram o 
que falaram, imagina a partir de hoje... 

Tomara que não botem a mãe no meio. 

Foto: Divulgação



JULGAMENTO DO MENSALÃO

Barbosa teme empate na votação
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PolíticasBRASIL

Com saída do ministro
Peluso, STF ficará com 
apenas dez integrantes

Fausto Macedo 
e Felipe Recondo
Da Agência Estado

Brasília - Relator do 
processo do mensalão, o 
ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Joa-
quim Barbosa afirmou que 
se preocupa com a possi-
bilidade de um empate no 
julgamento com a saída 
próxima do ministro Cezar 
Peluso, que completa 70 
anos no dia 3 de outubro. 
Sem Peluso, o tribunal jul-
gará o processo com ape-
nas dez integrantes.

“Minha única preocu-
pação com essa questão é a 
possibilidade de dar empa-
te, porque tivemos no pas-
sado muito recente empa-
tes que geraram impasses”, 
afirmou. Os julgamentos da 
constitucionalidade da lei 
da ficha limpa e da extradi-
ção do ex-ativista italiano 
Cesare Battisti terminaram 
empatados.

Barbosa afirmou que, 
enquanto Peluso estiver na 
Corte, ele tem legitimidade 
para antecipar seu voto. “O 
ministro Peluso participou 
de tudo nesse processo 
desde o início. Ele presidiu 
inúmeras sessões em que 
foram decididas questões 
cruciais. Ele está muito ha-
bilitado”, avaliou.

O ministro lembrou 
que integrantes da Corte 
podem, inclusive, profe-
rir voto sem que tenham 
acompanhado desde o iní-

Mais mulheres entram para política

Ricardo Brito
Da Agência Estado

Rio de Janeiro – Nos úl-
timos 50 anos, o número de 
centros urbanos cresceu mais 
que cinco vezes na América 
Latina e no Caribe e hoje a me-
tade da população urbana na 
região (222 milhões de pesso-
as) vive em cidades com me-
nos de 500 mil habitantes. De 
acordo com o relatório Estado 
das Cidades da América Latina 
e do Caribe, cerca de 14% dos 
habitantes da região estão nas 
megacidades (65 milhões).

O êxodo rural perdeu 
força e as migrações ocorrem 
hoje, sobretudo entre centros 
urbanos. O crescimento po-
pulacional também tem caído, 
o que contribui para a queda 
do desemprego e da pobreza. 
Segundo o oficial principal de 
Assentamentos Humanos do 
ONU-Habitat, Erik Vittrup, essa 
oportunidade de tornar as ci-
dades mais inclusivas e melho-
res para seus habitantes pode 
ser desperdiçada se não forem 
revistos os atuais modelos de 
crescimento e desenvolvimen-
to nas cidades da região.

“Os modelos de cresci-
mento das cidades nos anos 
90 e anteriores não se adap-
tam aos desafios atuais. É ri-
dículo que estejamos repro-
duzindo modelos de cidade 
focados na expansão horizon-
tal. A vantagem de morar na 
cidade é a concentração ur-

bana, da estrutura urbana, de 
serviços”.

Para o representante da 
ONU, a densidade demográ-
fica reduz custos e impactos 
ambientais, além de estimular 
a criatividade e a cultura. Es-
ses benefícios só podem ser 
sentidos se houver uma boa 
administração e planejamento 
urbano.

“Não precisamos de mais 
terras para uma cidade cres-
cer. Ela pode crescer para 
cima, por exemplo”, disse. Ele 
citou também como alterna-
tiva o reaproveitamento das 
zonas centrais subaproveita-
das, que já têm infraestrutura 
e equipamentos prontos.

Se em 1950 havia 320 ci-
dades com pelo menos 20 mil 
habitantes, meio século depois 
o número passou para 2 mil. As 
metrópoles (com mais de 5 mi-
lhões de habitantes), que não 
existiam na América Latina e 
no Caribe em 1950, hoje so-
mam oito na região: Cidade do 
México, São Paulo, Buenos Ai-
res, Rio de Janeiro, Lima, Bogo-
tá, Santiago e Belo Horizonte.

As cidades com maior 
densidade populacional são 
as que estão crescendo me-
nos em termos populacionais 
desde a década de 1980 e, ao 
mesmo tempo, perdendo van-
tagens competitivas. Já as ci-
dades com menos de 1 milhão 

de habitantes são as que mais 
têm crescido, mas também in-
dicam movimento de queda.

O estudo mostra que a 
especulação imobiliária é um 
problema comum na maior 
parte dos países estudados 
e contribui para a expansão 
das periferias, do número de 
rodovias e centros comercias, 
além de condomínios fecha-
dos. Esse tipo de crescimen-
to também estimula o uso de 
transportes individuais em 
detrimento da criação de um 
tecido urbano interconectado. 
As consequências são conges-
tionamento, poluição e perife-
rias que crescem desordena-
damente, sem infraestrutura e 
sem meios de transporte ade-
quados.

“Com isso, há aumento do 
preço do transporte, da ener-
gia, a degradação do meio am-
biente, de dinheiro público que 
deveria estar sendo investido 
de outras formas, entre outros 
problemas”, citou Vittrup.

A pesquisa mostra ainda 
que o número de veículos in-
dividuais duplicou nos últimos 
dez anos, sem planejamento a 
longo prazo para lidar com os 
desafios da mobilidade urbana. 
O relatório elogia as iniciativas 
de alguns governos de resgatar 
as zonas centrais, criar ciclo-
vias, mas lamenta que essas 
não sejam uma tendência.

Rio de Janeiro – Menos 
de 20% do esgoto é tratado 
na América Latina e no Caribe. 
Nas cidades, 16% da popula-
ção (74 milhões de pessoas) 
carece de saneamento ade-
quado. A constatação está no 
relatório Estado das Cidades 
da América Latina e Caribe.

O estudo também traz 
notícia positiva que a região 
já alcançou o Objetivos do 
Milênio em relação ao abaste-
cimento de água. Atualmente, 
92% da população urbana 
tem acesso à água encanada. 
No entanto, o desperdício de 
água tratada é grande. Cerca 
de 40% da água desperdiçada 
ocorre devido infraestrutura 
precária de abastecimento 
e uso inadequado. As tarifas 
cobradas pelo fornecimento 
não costumam cobrir os cus-
tos de operação e penalizam 
os mais pobres, segundo as 
Nações Unidas.

“Há muitos cidadãos 
mais pobres que pagam caro 
pelo serviço, às vezes, o do-
bro que os mais ricos por 
um serviço pior”, comentou 
o oficial principal de Assen-
tamentos Humanos do ONU-
-Habitat, Erik Vittrup. Cons-
tatou-se que cada habitante 
já produz o equivalente a 1 
quilo de resíduos, e a quan-
tidade não para de crescer. 

Rio de Janeiro – A parti-
cipação feminina na política 
latino-americana e caribe-
nha vem crescendo conside-
ravelmente na última déca-
da, de acordo com o relatório 
Estado das Cidades da Amé-
rica Latina e Caribe, divul-
gado ontem pelo Programa 
das Nações Unidas para os 
Assentamentos Humanos 
(ONU-Habitat). Nos legisla-
tivos locais, o número de ve-
readoras já alcança 22%. Em 
1999, eram apenas 14%.

As ações afirmativas são 
citadas como importantes 

ferramentas para a diminui-
ção das desigualdades de gê-
nero. Conforme o relatório, 
os países que implementa-
ram algum tipo de lei nesse 
sentido são os que apresen-
taram avanços na participa-
ção feminina na política.

Além disso, o estudo 
ressalta que o fato de paí-
ses como Argentina, Brasil e 
Costa Rica terem mulheres 
como chefes de Estado é um 
“indício claro e positivo” da 
participação feminina nos 
espaços políticos.

De acordo com o oficial 
principal de Assentamentos 
Humanos do ONU-Habitat, 
Erik Vittrup, as diferenças de 

posicionamento das gestões 
públicas sobre a questão do 
gênero são muito marcantes 
e discrepantes na região.

“O Brasil é um dos paí-
ses que estão na vanguarda 
desse assunto. Chile e Cos-
ta Rica também. Na Costa 
Rica, existe uma cota de 
30% para mulheres em car-
gos públicos, mas ainda há 
países que se recusam a dis-
cutir a questão de gênero”, 
lamentou ele.

Em 2009, a Costa Rica era 
o país da região com a maior 
porcentagem de vereadoras 
(43%). Em Trinidad e Tobago, 
o número chegava a 31%, e no 
Peru, 30%. Belize, Cuba, Chile, 

Equador, El Salvador, México, 
Nicarágua, Paraguai e Repú-
blica Dominicana tinham mais 
de 20% das mulheres nesses 
cargos. O Brasil aparecia com 
pouco menos de 20%. O Uru-
guai era o último da lista, sem 
nenhuma vereadora.  

Nas prefeituras, as 
mulheres representavam, 
também em 2009, apenas 
10% do total dos admi-
nistradores das cidades 
latino-americanas e cari-
benhas. As exceções, de 
acordo com o relatório, 
são Belize, com 22% das 
prefeituras ocupadas por 
mulheres; Cuba, com 20%; 
e Venezuela, com 18%.

cio o julgamento de um 
processo. Basta, conforme 
o regimento, que ele se sin-
ta habilitado para proferir 
um voto sobre o caso. Nes-
te caso, afirmou Barbosa, 
Peluso conhece todo o pro-
cesso e o acompanha desde 
o início. 

“Ele sabe tudo do pro-
cesso, acompanhou tudo 
do processo durante sete 
anos. Não é uma situa-
ção melhor do que aquela 
(quando o ministro vota 
sem ter participado desde 
o início do julgamento)?”, 
questionou.

Barbosa disse não sa-
ber se Cezar Peluso se an-
tecipará e votará sobre 
determinados itens antes 
mesmo de o relator se ma-
nifestar. “Eu não sei se ele 
vai fazer isso”, afirmou. 
Apesar das avaliações, o 
ministro afirmou que essa 
é uma “questão lateral”. 
“Vamos discutir neste mo-
mento o voto”, disse.

De acordo com outros 
integrantes da Corte, Pelu-
so não antecipará seu voto, 
não votará sobre itens antes 
que o relator do processo e 
o revisor, ministro Ricar-
do Lewandowski, profiram 
seus votos.

Pelos cálculos de in-
tegrantes da Corte, Peluso 
deveria, nesse ritmo, julgar 
apenas o primeiro item da 
acusação, envolvendo o de-
putado João Paulo Cunha 
(PT-SP), o ex-diretor do 
Banco do Brasil Henrique 
Pizzolato e o empresário 
Marcos Valério e seus só-
cios na atuação junto à Câ-
mara e ao Banco do Brasil. 

Cresce número de centros urbanos Esgotos sem 
tratamento

AMéRIcA LATINA E cARIBE

O procurador-
-geral da República, 
Roberto Gurgel, afir-
mou ontem que seria 
melhor que o ministro 
Cezar Peluso, do Su-
premo Tribunal Fede-
ral (STF), votasse “em 
alguma coisa do que 
em nada” no proces-
so do mensalão. Ao 
elogiar a forma de 
votação fatiada do 
processo, que segue 
o modelo adotado na 
denúncia oferecida 
pelo Ministério Pú-
blico Federal, Gurgel 
disse que Peluso “es-
tudou os autos, co-
nhece bem os autos e 
fará falta, seja em que 
sentido será o voto”.

“Eu acho que o 
ideal seria que o mi-
nistro Peluso pudesse 
votar em tudo. Mas 
se isso for impossí-
vel, é melhor que ele 
vote em alguma coisa 
do que não vote em 
nada, porque nós es-
taríamos desperdiçan-
do o conhecimento 
que ele tem dos au-
tos”, afirmou o procu-
rador-geral, antes da 
abertura de sessão do 
Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

Peluso aposenta-

-se compulsoriamente 
do STF no dia 3 de se-
tembro, quando com-
pletará 70 anos. Com 
a forma fatiada, o mi-
nistro não poderia vo-
tar em todos os itens 
da denúncia. Minis-
tros já dão como cer-
to que Peluso não se 
manifestará sobre o 
tópico que acusa o ex-
-ministro da Casa Civil 
José Dirceu de ser o 
chefe da quadrilha do 
suposto esquema.

Há também dúvi-
das jurídicas sobre se 
Peluso poderia, mes-
mo com o fatiamen-
to do julgamento, 
apresentar todo o seu 
voto antes do relator, 
ministro Joaquim Bar-
bosa, e do revisor, mi-
nistro Ricardo Lewan-
dowski.

Gurgel elogiou o 
voto manifestado por 
Barbosa, que, nos ca-
sos envolvendo o de-
putado federal João 
Paulo Cunha (PT-SP) e 
o ex-diretor de Marke-
-ting do Banco do Bra-
sil Henrique Pizzolato, 
acompanhou por com-
pleto a posição do MP. 
O chefe do MP disse 
que a escolha do re-
lator de apreciar por 
partes o processo faci-
lita a compreensão do 
caso. 

Gurgel quer voto de Peluso

Foto: Valter Campanato-ABr

O procurador-geral, Roberto Gurgel, elogiou a votação fatiada, método proposto pelo ministro Joaquim Barbosa para julgar o mensalão

Flávia Villela
Da Agência Brasil



Bucareste (Reuters) - A 
Corte Constitucional romena 
anulou ontem o referendo 
sobre o impeachment do pre-
sidente Traian Basescu, ocor-
rido no mês passado, frus-
trando o esforço do governo 
esquerdista para derrubar 
seus principais adversários 
políticos meses antes de uma 
eleição parlamentar.

O governo prometeu 
respeitar a decisão, mas o 
presidente interino disse que 
Basescu é agora um líder “ile-
gítimo”. Duas manifestações 
pacíficas - uma 
a favor de Ba-
sescu, outra 
contra -  reuni-
ram centenas 
de pessoas à 
tarde em duas 
praças de Bu-
careste.

Como já 
era espera-
do, o tribunal 
anulou o refe-
rendo de 29 
de julho por-
que o compa-
recimento às 
urnas ficou abaixo de 50 por 
cento dos 18,3 milhões de 
eleitores. O governo do pri-
meiro-ministro Victor Ponta 
havia convocado a votação 
por acusar o direitista Bases-
cu de obstruir propostas e fa-
zer vista grossa à corrupção.

Basescu deve retornar ao 
cargo nos próximos dias, de-
pois que o Parlamento reco-
nhecer a decisão judicial. Seu 
mandato vai até 2014.

A crise romena paralisou 
as instituições, derrubou a 
moeda local e irritou a União 
Europeia, que acusou Ponta 

de prejudicar a democracia e 
intimidar juízes.

Em nota, a Comissão Eu-
ropeia afirmou que a decisão 
judicial deve ser respeitada e 
que irá acompanhar de perto 
a situação.

Em entrevista coletiva, 
Ponta disse que deseja “pas-
sar um sinal de estabilidade 
aos romenos” e que por isso a 
decisão da Corte Constitucio-
nal será cumprida.

Basescu havia orientado 
seus apoiadores a boicotarem 
o referendo, que teve partici-
pação de apenas 46 por cento 
do eleitorado. Dos que vota-
ram, 88 por cento se manifes-
taram pelo impeachment.

O governo argumentou 
que o com-
parecimento 
teria supera-
do os 50 por 
cento se fos-
sem tirados 
da lista os 
eleitores que 
morreram ou 
se mudaram 
para o ex-
terior. O tri-
bunal reviu 
a lista e não 
corroborou 
essa tese.

O presi-
dente interino, Crin Antones-
cu, disse que seu antecessor 
“vai novamente se tornar 
presidente, mas ele retorna 
como presidente ilegítimo”. 
“A Corte se recusou a ver que 
pelo menos 2 milhões de 
romenos não deveriam ter 
sido levados em conta para 
o quórum do referendo”, afir-
mou. Basescu não comentou 
a decisão. Como presidente, 
ele tem autoridade para no-
mear o primeiro-ministro e 
os chefes dos serviços de se-
gurança, e de vetar leis tem-
porariamente.

Corte romena anula impeachment
e presidente vai resssumir o cargo
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Damasco - Um alto 
funcionário do gover-
no sírio afirmou on-
tem, em Moscou, que 
Damasco admite a pos-
sibilidade de discutir 
a renúncia de Bashar 
Assad na busca por 
uma solução para uma 
guerra civil iniciada há 
um ano e meio e que 
já deixou milhares de 
mortos.

“Até onde é pos-
sível falar desse tema, 
fazer da renúncia em 
si uma condição para 
o diálogo significa que 

esse diálogo nunca irá 
acontecer”, disse o vi-
ce-primeiro-ministro 
Qadri Jamil durante 
visita a Moscou. “Mas 
eventuais problemas 
podem ser discutidos 
durante as negocia-
ções. Estamos prontos 
até mesmo para discu-
tir esse assunto”, afir-
mou Jamil, segundo 
intérpretes russos.

Mais cedo, Jamil 
havia advertido aos 
Estados Unidos que 
não cogitassem a pos-
sibilidade de intervir 

militarmente em seu 
país. O vice-primeiro-
ministro qualificou co-
mentários feitos ontem 
pelo presidente dos 
EUA, Barack Obama, 
como “ameaças propa-
gandísticas” vinculadas 
à campanha eleitoral 
norte-americana.

Segundo Jamil, as 
declarações de Oba-
ma são um indício de 
que o Ocidente estaria 
apenas em busca de 
um pretexto para uma 
intervenção militar na 
Síria. Na opinião do vi-

ce-primeiro-ministro, 
porém, tal intervenção 
seria “impossível”.

“Aqueles que cogi-
tam essa possibilidade 
querem evidentemen-
te ver a crise extrapo-
lar as fronteiras sírias”, 
disse ele.

Na última segun-
da-feira, Obama disse 
que os EUA reconside-
rariam sua atual con-
trariedade a um envol-
vimento militar na Síria 
se o governo movimen-
tar ou usar armas quí-
micas ou biológicas. 

Síria já admite a possibilidade de 
discutir a renúncia do presidente

CONFLITO ÁRABE

Mais de 60% 
dos chilenos não 
confiam em 
Sebastián Piñera

Santiago do Chile (Ansa) 
- Um total de 63% dos chi-
lenos apontaram não ter 
confiança no presidente Se-
bastián Piñera, cujo governo 
obteve um nível de aprova-
ção de 27%, revelou a última 
pesquisa do Centro de Estu-
dos Públicos (CEP).

As cifras, no entanto, 
mostram um aumento de três 
pontos percentuais no apoio 
a Piñera em comparação com 
abril, quando o levantamento 
assinalou que apenas 24% da 
população era favorável a ele.

A pesquisa ainda apon-
tou a consolidação da ex
-presidente chilena e atual 
secretária-executiva da ONU 
Mulheres, Michelle Bachelet, 
na liderança da lista de presi-
denciáveis.

Diante da pergunta 
“Quem você gostaria que fos-
se o próximo presidente?”, 
Bachelet obteve 50% dos 
votos, seguida de longe pelo 
atual ministro das Obras Pú-
blicas, Laurence Golborne, 
que registrou 9%.

Autoridades da Aiea 
(Agência Internacional de 
Energia Atômica) se reuni-
rão na próxima sexta-feira 
em Viena com representan-
tes iranianos para debater 
“questões em aberto” sobre 
o polêmico programa nucle-
ar de Teerã.

Este encontro permiti-
rá “novas discussões sobre 
uma abordagem estruturada 
visando a resolver questões 
em aberto relativas ao pro-
grama nuclear do Irã”, decla-
rou a Aiea em um comunica-
do divulgado em Viena, sede 
da agência da ONU.

A reunião pode repre-
sentar uma última chance 
para o Irã influenciar no 
conteúdo do relatório, caso 
ofereça concessões para 
o acesso de inspetores da 
ONU a instalações, funcio-
nários e documentos. Di-
plomatas ocidentais, no 
entanto, duvidam de algu-
ma solução imediata para o 
impasse.

Pela Aiea o inspetor 
chefe, Herman Nackaerts, e o 
diretor geral adjunto, Rafael 
Grossi, devem participar das 
reuniões que serão realiza-
das na missão iraniana em 
Viena, indicou a agência.

Depois disso, a Aiea 
deve realizar em setembro 
uma reunião na qual a ques-
tão do programa nuclear 
iraniano será um dos prin-
cipais temas. A organização 
também vai divulgar, em 
seguida, seu novo relatório 
trimestral sobre o programa 
nuclear iraniano, que os EUA 
e seus aliados suspeitam que 
esteja voltado para o desen-
volvimento de armas.

Teerã insiste no cará-
ter pacífico das suas ativi-
dades, argumentando que 
seu objetivo é apenas gerar 
eletricidade com fins civis. 
Em junho, a Aiea e o Irã não 
chegaram a um acordo para 
permitir à agência um aces-
so mais amplo às instalações 
nucleares iranianas.

A morte do primeiro-mi-
nistro etíope, Meles Zenawi, 
no comando do país desde 
1991, provocou ontem uma 
sensação de incerteza na Eti-
ópia, que declarou luto nacio-
nal de duração ainda desco-
nhecida.

 O país africano, potência 
econômica regional, mas com 
um histórico questionável em 
matéria de direitos humanos, 
também não divulgou ainda a 
data do funeral do primeiro-
ministro, que acumulava po-
deres próprios de um chefe 
de Estado.

 Por enquanto, o vice-pri-
meiro-ministro e ministro 
de Exteriores, Hailemariam 
Desalegn, exercerá como pri-
meiro-ministro interino até 
o final do mandato, que deve 
ser concluído em 2015.  Ze-
nawi, que morreu na última  
segunda-feira à noite em um 
hospital de Bruxelas de uma 
doença ainda não especifi-
cada, deixa um grande vazio 
na África, já que era um dos 

líderes africanos que mais 
alto falou pelos interesses do 
continente no mundo.

 Aliado do Ocidente, o lí-
der participou da luta global 
contra o terrorismo com a 
aprovação dos Estados Uni-
dos, que o apoiou em 2006 
contra a suposta ameaça fun-
damentalista da União das 
Cortes Islâmicas na Somália, 
e em sua atual incursão em 
território somali contra os ra-
dicais islâmicos de Al Shabab.

 O corpo do falecido líder 
deve chegar nesta terça-feira 
pelo Aeroporto Internacio-
nal de Bole, em Adis-Abeba, 
transportado por um avião 
da companhia aérea nacional 
etíope de Bruxelas. Segundo 
a imprensa local, em seguida 
será levado ao Palácio Nacio-
nal escoltado por generais do 
Exército etíope.

Enquanto isso, o gover-
no está trabalhando para 
convocar o Parlamento, en-
carregado de nomear Haile-
mariam. “De acordo com a 

Constituição da Etiópia, o vi-
ce-primeiro-ministro jurará 
o cargo perante o Parlamen-
to em breve (...) e começará 
como primeiro-ministro em 
plenitude”, disse o porta-voz 
governamental, Bereket Si-
mon.Simon já havia anuncia-
do em julho que Zenawi se 
recuperava de uma doença 
provocada pelo “esgotamen-
to”. O porta-voz do governo 
compareceu então perante os 
meios de comunicação locais 
depois que informações so-
bre a situação crítica do pri-
meiro-ministro começaram a 
circular no país.

Numerosos líderes, 
africanos e ocidentais, la-
mentaram a morte do “filho 
predileto da África” como 
foi chamado pelo presidente 
da Comissão da União Afri-
cana (UA), Jean Ping.turo 
da Etiópia, uma economia 
que emerge com força, mas 
cuja população vive em con-
dições precárias e que foi 
muitas vezes silenciada.

Aiea e Irã vão retomar
debate sobre programa  

Morte de premiê mergulha a
Etiópia em incerteza política

NEgOCIAçõEs sITUAçÃO DELICADA

Os confrontos entre rebeldes e forças leais ao governo do ditador Bashar Assad já duram um ano e meio, com milhares de mortos

Foto: Divulgação
o referendo foi anulado 
porque o comparecimento às 
urnas ficou abaixo de 50%

A decisão 
frustra esforço 
do governo 
esquerdista 
para derrubar 
seus principais 
adversários 
políticos.
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Dois jogos hoje pela 
Segunda Divisão do 
Campeonato Paraibano

norte-nordeste

Paraíba estreia amanhã
contra Pernambuco em 
Baía Formosa-RN

Paraíba vai estreiar amanhã

Os melhores jogadores 
de beach soccer da região 
Nordeste se juntam a partir 
de amanhã no Litoral da ci-
dade de Baía Formosa no Rio 
Grande do Norte para a etapa 
classificatória para o Brasi-
leiro da Copa do Nordeste de 
Beach Soccer. A competição 
vai até o próximo domingo e 
reunirá oito Estados. Os con-
frontos só começam mesmo 
amanhã, e a Paraíba estreia 
logo no clássico contra o se-
lecionado de Pernambuco 
pelo Grupo 1, abrindo as dis-
putas, às 17h.

O segundo jogo do time 
paraibano é diante da Bahia, 
na próxima sexta-feira às 
18h. O último jogo pela pri-
meira fase será no sábado 
contra o Rio Grande do Norte 
às 19h. Esses times compõem 
o Grupo 1, enquanto Alagoas, 
Sergipe, Maranhão e Ceará 
fazem parte do Grupo 2. 

Os líderes de cada chave 
decidem o título da compe-
tição, enquanto os segundo 
colocados disputam o tercei-
ro lugar. Os cinco melhores 
estados garantem vaga auto-
maticamente no Campeonato 
Brasileiro que deve aconte-
cer em novembro.

O elenco paraibano, 
que é comandado pelo téc-

nico Cássio Freire, viaja 
para Baía Formosa na tarde 
hoje. Ao todo, 12 atletas vão 
defender as cores da Paraí-
ba no Rio Grande do Norte. 
Estão confirmados os golei-
ros Sergio e Fabrício, os de-
fensores Erick, Chicão, Rey-
der Paraíba, Uréia e Klebinho 
e os ofensivos Dieguinho, 
Diones, Jackson, Rafa e Char-
les Pilar. Uma das estrelas da 
equipe, Dino Tambaú, desfal-
ca a Paraíba, já que o jogador 
se encontra com uma lesão 
no dedo, após sua passagem 
vitoriosa pelo beach soccer 
israelense.

Para o comandante do 
time paraibano, Cássio Frei-
re, mesmo com o desfalque 
considerável, o time está pre-
parado e vai para buscar o tí-
tulo em areias potiguares. De 
acordo com o técnico, o ob-
jetivo é fazer uma campanha 
melhor que a do ano passado 
em que a Paraíba ficou com o 
terceiro lugar geral.

“Será uma competição 
difícil, mas vamos para bus-
car o campeonato. Acaba-
mos no Grupo da Morte do 
torneio, mas tenho certeza 
que será difícil para os ou-
tros times jogar com a gente. 
Foi difícil fazer a escolha da 
relação, mas espero que os 
atletas que não vão para esta 
competição entendam e que 
todos continuam seleciona-
dos, e que permaneçam trei-
nando para buscar uma vaga 
no time para o Brasileiro”, ob-
servou o técnico.

Pedro Alves
Especial para A União

O selecionado da Paraíba fará três jogos na fase classificatória da Copa Nordeste contra Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte

Desde ontem, a cidade de 
Maceió está sediando a quin-
ta etapa do Circuito Sub-23 
Banco do Brasil Vôlei de Praia 
2012. Estão na Capital alago-
ana as principais revelações 
do país na modalidade e os 
próximos atletas a represen-
tar o Brasil em competições 
internacionais. 

A partir de hoje, o tor-
neio principal começa suas 
disputas a todo vapor e na 
arena montada na Praia da 
Pajuçara, em frente ao Hotel 
Enseada. A Paraíba terá no 
torneio masculino um repre-
sentante.

Jô, que joga ao lado do ca-
rioca Ramon, será o nome do 
Estado na competição dos ho-
mens. As outras parcerias clas-
sificadas para o torneio prin-
cipal que tem seu início hoje 
são JP/Carlos Luciano-RJ, Léo 
Vieira/Anderson Melo-DF/RJ, 
Fernando Santos/Álvaro An-
drade-PR/SE, Luccas Lima/
Mateus Silva-SP/CE, Pedro/
Renan-ES, Maykon/Erick-MS e 
Neto/Thiago Rodrigo-AL. 

No feminino, serão 10 
duplas na disputa, todas já 
asseguradas na fase princi-
pal. Entre as mulheres a res-
ponsável por levar o nome 
da Paraíba para Alagoas é 
Bárbara que joga Ingrid, que 
é do Rio de Janeiro. 

Elas vão disputar o tí-
tulo com mais nove duplas: 
Thais/Júlia Schmidt-RJ/ES, 
Patrícia Wink/Carol Perei-
ra-RJ, Sandressa/Fernanda 
Nunes-AL/RJ, Mayara/Ga-

bby Baeta-CE/RJ, Jéssica/
Thamara-AL/BA, Fabrine/
Polyana-BA/SE, Maíra/Jai-
ne-AL, Índia/Karyne-PA/AP 
e Juliana Simões/Carolina 
Horta-PR/CE.

A etapa alagoana é a 
quinta da temporada 2012. 
Em João Pessoa-PB, Haissa 
e Júlia Schmidt-PR/ES fo-
ram as campeãs no feminino, 
com Carlos Luciano/Márcio 
Gaudie-RJ vencendo o mas-
culino. 

Na segunda etapa, em 
Aracaju-SE, os títulos foram de 
Rebecca/Carolina Horta-CE e 
JP/Carlos Luciano-RJ. Depois, 
em São Luís (MA), as duplas 
campeãs foram Rebecca/Ca-
rolina Horta-CE e Marcus/Gu-
to-RJ. 

Na quarta etapa, em 
Campo Grande-MS, as du-
plas Haissa/Marcella-PR/ES 
e Marcus/Guto-RJ ficaram 
em primeiro lugar. Depois 
de Maceió, o Rio de Janeiro 
será a última cidade no país 
a receber a competição. As 
disputas da etapa de en-
cerramento da temporada 
acontecerão entre os dias 
26 e 29 de novembro.

Já na sexta-feira, dia 24, 
será vez da quarta e última 
etapa do Circuito Banco do 
Brasil Challenger.  A compe-
tição terá início com o quali-
fying, que classificará quatro 
duplas em cada naipe para a 
fase principal da competição. 
O qualifying contará com 24 
duplas masculinas e 18 par-
cerias femininas. (PA)

Paraibanos participam
de Circuito em Maceió

VÔLEI

O mês de setembro promete 
ser movimentado para os adep-
tos, atletas de esportes aquáticos 
e para os dirigentes da Federação 
Paraibana de Esportes Aquáticos 
da Paraíba (Feap). Três competi-
ções em diferentes modalidades 
serão realizadas no Sudeste do país 
e vários atletas paraibanos vão re-
presentar o Estado longe de casa. 
Serão campeonatos nacionais nos 
saltos ornamentais, na natação e 
no polo aquático. 

O primeiro será o Campeonato 
Brasileiro Juvenil de Saltos Orna-
mentais que vai acontecer no Rio de 
Janeiro entre os dias 7 e 9 do pró-
ximo mês. A Feap irá bancar a via-
gem de três atletas da Vila Olímpica 
Ronaldo Marinho que vão compor a 
delegação paraibana.

Já no final do mês vem, nos dias 
27 a 29, será a vez dos nadadores en-
trarem em ação no Brasileiro Inter 
Federativo Infanto-Juvenil de Nata-
ção que vai acontecer na cidade de 
Mococa, em São Paulo. A Paraíba 
terá 13 atletas nas provas, naturais 

Atletas da Paraíba vão participar de várias
competições fora do estado em setembro

NATAÇÃO

de João Pessoa, Campina Grande e 
Guarabira. No mesmo período, sen-
do que até o dia 30 de setembro, 
o polo aquático será a bola da vez. 
Em São Paulo, será disputado o XXV 
Campeonato Campeonato Brasileiro 
Juvenil Masculino e Feminino. Vai 
representar a Paraíba o time da Vila 
Olímpica que aos poucos começa a se 
formar e possui 14 jogadores.

Antônio Meira Leal, presidente da Feap

JP vai sediar mais uma etapa 
do Rally dos Cinco Elementos

No próximo dia primeiro 
vai acontecer em João Pes-
soa mais uma etapa do Rally 
dos Cinco Elementos, agora 
pelo sétimo ano consecutivo, 
evento de regularidade que 
reúne carros com tração 4x4 
pelos canaviais e trilhas que 
circundam a Capital parai-
bana. As inscrições já estão 
abertas no site da Mitsubishi 
Motorsports e estão dispo-
nibilizadas 183 vagas. Como 
o rali é monomarca, para 
competir as duplas têm que 
estar guiando um Mitsubishi 
e como taxa de inscrição doar 
30kg de alimentos não pere-
cíveis e seis produtos de hi-
giene por carro.

Três categorias serão 
disputadas: a Graduada, re-
servada para pilotos e nave-
gadores mais experientes; a 
Turismo, para competidores 
de nível intermediário; e a 
Turismo Light, para duplas 
estreantes e amadoras.

As duas primeiras ca-
tegorias estão dentro do 
campeonato Nordeste, que 
incluem etapas também em 
Maceió, Aracaju e Fortaleza 
(as duas primeiras já realiza-
das e a última programa para 
o dia 10 de novembro). Os 
competidores somam pontos 
e ao fim das quatro etapas 
tem-se o campeão da tempo-
rada. A Turismo Light, no en-

tanto, devido ao seu caráter 
amador, vira uma prova indi-
vidual dentro de cada cidade.

Na última noite de agos-
to acontece a entrega dos kits 
de prova, a vistoria técnica 
dos carros e a aula de navega-
ção para os competidores. Na 
manhã seguinte, a partir das 
7h, acontece a largada, com 
um carro largando a cada mi-
nuto. A premiação acontece a 
partir das 14h.

Regras 
Num rali de regularida-

de, as duplas têm que ven-
cer um percurso em meio 
a lamas e matagais, sem se 
perder e no tempo certo. As-

sim, o competidor não pode 
correr muito, mas também 
não pode se atrasar. O obje-
tivo é passar por “pontos de 
cronometragem” num tempo 
pré-definido. A dupla ganha 
um ponto para cada segun-
do que se passa atrasado 
num PC e dois pontos para 
cada segundo que se passa 
adiantado. No final das quase 
quatro horas de prova, quem 
tiver menos pontos ganhos é 
o vencedor.

Os navegadores se orien-
tam por uma planilha e passa 
as informações sobre tempo, 
velocidade e caminho a per-
correr ao piloto, a quem cabe 
cumprir a risca o que lhe é dito. 
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No último fim de semana, a 

principal competição a nível nacio-
nal do nado sincronizado foi rea-
lizada na Capital, na Vila Olímpica 
Ronaldo Marinho, e segundo o 
presidente da Feap, Antônio Mei-
ra, mais conhecido como Toinho, 
foi o maior sucesso.

Agora é a vez dos atletas pa-
raibanos representaram o Estado 
fora da Paraíba. Para isso a Feap 
vem fazendo um trabalho para 
que isso possa se concretizar, com a 
ajuda da Lei do Incentivo ao Espor-
te. Segundo o dirigente, todas as 
passagens serão pagas pela Feap.

“Com o auxílio dessa lei feliz-
mente conseguimos levar nossos 
atletas para fora do Estado. Será 
um mês muito movimentado para 
nossos atletas fora da Paraíba, na 
natação nos saltos ornamentais e 
no polo aquático. O polo, inclu-
sive, estamos levando a título de 
incentivo, é uma prática que está 
começando aqui e é importante 
incentivar esses atletas”, frisou 
Toinho. (PA)

FOTO: Divulgação



Atletas paralímpicos prontos 
para competir em Londres

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 22 de agosto de 2012

AMADOR

Jogos começam no dia 
29 e Brasil competirá
em 18 modalidades

A seleção Paraibana de Beach soccer que vai disputar 
a Copa Nordeste de Beach soccer a partir de hoje até 
o domingo, dia 26, na cidade de Baía Formosa, litoral 
do Rio Grande do Norte, viaja nesta quarta-feira. A 
comissão técnica da seleção paraibana formada pelos 
professores Cássio Freire, Isaias Isidro e Ronaldo 
Damasceno, tem no seu elenco os seguintes atletas: 
goleiros, sergio e Fabrício; defensivos, Erick, Chicão, 
Reyder Paraíba, Uréia e Neto Cabadelo; ofensivos, Die-
guinho, Diones, Jackson, Rafa e Charles Pilar.

Beach soccer

A quem compete punir 
os árbitros de futebol?

É triste, mas é uma realidade incontestável. A arbi-
tragem do futebol brasileiro continua péssima e des-
gastante para um técnico ou um jogador, que se doa 
durante 90 minutos e verem um árbitro destruir todo 
o brilhantismo de uma partida de futebol. Já passou da 
hora de tentar moralizar a arbitragem no Brasil, alguns 
por incapacidade outros por má-fé, alguns por benes-
ses mas a grande verdade é que todos fazem parte de 
um mesmo pacote onde quem consegue se salvar é a 
exceção. Os erros têm sido infantis e grosseiros, Juizes 
sem a menor capacidade são escalados para jogos 
importantes como se os torcedores, ou seria consumi-
dores, fossem apenas massa de manobra. Não existe 
mais espaço em um esporte que movimenta bilhões de 
dólares para estes arranjos de compadre. É preciso dar 
um basta urgente. Quem gosta de Matemática dificil-
mente fará Medicina, e assim é em todos os setores da 
vida. Quem odeia futebol jamais fará curso e se tornará 
árbitro, quem o faz é porque gosta de futebol, e isto 
torna as decisões muito difíceis, pois eles acabam se 
tornando tendenciosos. Futebol é para ser um espe-
táculo alegre e agradável, onde se torce pelo clube do 
coração, embora todo o fanatismo que possamos ter 
sabemos de antemão que a derrota é uma das possibi-
lidades de um jogo, assim como o empate ou a vitória. 
Mas, ver um árbitro transformar uma partida de futebol 
em algo deprimente é deveras triste, mas é o que mais 
tem acontecido nos últimos tempos no país. O ocorrido 
na partida entre santos x Corinthians, no último fim 
de semana, quando o assistente (ainda bem que já foi 
punido), ignorou três vezes seguidas o mesmo errou, 
validou um gol irregular. No final, o santos venceu por 3 
a 2, com um gol questionável.

Enquanto isso, o time do 
Auto Esporte não relaxa 
nos treinamentos. O técni-
co Jessé, juntamente com 
o auxiliar Normando José 
promete um time forte para 
surpreender o Kashima no 
próprio domínio.

Auto Esporte

A CBF recorreu da decisão do ministro do supremo Tribu-
nal Federal (sTF), Luiz Fux, que negou o pedido para que 
fossem derrubadas as liminares que garantem o Treze na 
série C do Campeonato Brasileiro. Como o despacho foi 
dado de forma monocrática, agora a entidade máxima do 
futebol pede que o mesmo recurso seja julgado por um 
grupo de juízes do sTF.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Às 14h30, a equipe sub-17 
do Kashima realiza trei-
no hoje no Estádio Chico 
Matemático, no Cristo Re-
dentor. O time se prepara 
para o confronto contra o 
Auto Esporte no sábado, 
pelo Paraibano Juvenil.

No Cristo

CBF quer a cabeça do Galo

A sete dias do início dos 
Jogos Paralímpicos de Lon-
dres, a Delegação Brasileira 
está pronta para se despedir 
de Manchester, cidade ingle-
sa escolhida para a aclima-
tação dos atletas que repre-
sentarão o Brasil na maior 
competição do planeta para 
atletas de alto rendimento 
com deficiência. Das 18 mo-
dalidades que o país dispu-
tará nas Paralimpíadas, 16 
viajaram mais cedo para fi-
nalizarem sua preparação no 
exterior.

Atletismo, Basquete em 
Cadeira de Rodas, Bocha, Ci-
clismo, Esgrima em Cadeira 
de Rodas, Futebol de 5, Fute-
bol de 7, Goalball, Halterofi-
lismo, Judô, Natação, Remo, 
Tênis em Cadeira de Rodas, 
Tênis de Mesa e Vôlei Sen-
tado fazem sua aclimatação 
em Manchester. Hipismo fez 
uma parte na França e outra 
em Bishop Burton (Inglater-
ra), com direito a competi-
ção com alguns dos países 
que disputarão os Jogos. 
Vela Adaptada e Tiro Espor-
tivo embarcaram direto para 
Londres.

As provas de atletismo dos Jogos Paralímpicos estão sendo aguardadas com muita expectativa

A preparação do Brasil para os 
Jogos de Londres começou ainda 
em 2008, em Pequim, com a par-
ticipação de novos atletas. Além 
de Mundiais, Copas do Mundo 
e competições internacionais, as 
Seleções Brasileiras Permanentes 
e de Jovens participaram de fases 
de treinamento, receberam ma-
teriais novos e modernos, fizeram 
exames que ajudaram a avaliar 
pontos fortes e corrigir os fracos 
entre outras ações.

Em 2010, o CPB recebeu do 
presidente da República Luiz Iná-
cio Lula da Silva, a incumbência 
de criar um planejamento para 
o desenvolvimento do parades-
porto no Brasil a longo prazo. 

Com metas e ações previstas até 
2016, o plano detalhado e minu-
cioso começou a se concretizar 
em 2011, com o repasse de R$ 
19.477.732,73 pelo Ministério do 
Esporte via Siconv.

Em 2011, o CPB, em parceria 
com o Governo do Estado de São 
Paulo e a Prefeitura do Rio de Ja-
neiro, criou o Time São Paulo e o 
Time Rio, que visam dar melhor 
estrutura e condições que atletas 
com chances reais de medalha 
nos Jogos de Londres e Rio 2016 
tenham acesso ao que há de me-
lhor para sua preparação.

O CPB conseguiu mais do 
que dobrar os investimentos no 
Esporte Paralímpico no ciclo Lon-

dres em relação ao ciclo Pequim, 
saltando de aproximadamente 
R$ 77 milhões para cerca de R$ 
165 milhões, graças à parceria 
fundamental com o Governo Fe-
deral por meio do Ministério do 
Esporte, da Caixa Econômica Fe-
deral, da Infraero, e ainda, do 
Governo do Estado de São Paulo 
e da Prefeitura do Rio de Janeiro 
nesta reta final.

O conjunto de parcerias e 
investimentos são de extrema 
importância para a conquista 
dos objetivos ambiciosos e pos-
síveis do CPB: o sétimo lugar no 
quadro geral de medalhas nas 
Paralimpíadas de Londres 2012 
e o quinto lugar no Rio 2016.

Preparação começou ainda no Governo de Lula

O Brasil participará dos 
Jogos Paralímpicos de Lon-
dres com uma Delegação 
formada por 319 pessoas 
sendo 182 atletas (115 ho-
mens e 67 mulheres – 36,8% 
de mulheres na delegação, 
um aumento de 7,60% em 
relação a Pequim 2008), 16 
acompanhantes de atletas 
(atletas-guia, calheiro e ti-
moneiro), quatro tratado-
res de cavalos, 31 profissio-
nais da área de saúde e 86 
oficiais técnicos e administra-
tivos. O atleta mais novo da 
Delegação é a velocista Vi-
viane Soares, com 16 anos, e 
o mais experiente a mesa te-
nista Maria Luiza Passos, 61.

Maior Edição
Os Jogos Paralímpicos 

continuam a crescer em 
tamanho e estrutura e a 
Grã-Bretanha, berço espi-
ritual do Movimento Para-
límpico, receberá a maior 
edição dos Jogos. A com-
petição que teve sua pri-
meira edição há 64 anos, 
no Hospital Stoke Man-

deville, com 16 veteranos 
de guerra feridos, terá em 
2012 mais de quatro mil 
atletas de elite.

As Paralimpíadas acon-
tecem entre os dias 29 de 
agosto de 9 de setembro e 
terão a maior participação 
da história com 4.200 atletas 
de 165 países em 20 modali-
dades, além de seis mil volun-
tários, 2.250 oficiais técnicos, 
1.200 árbitros, classificadores 
e delegados técnicos e força 
de trabalho.

Na última edição, em 
Pequim 2008, foram que-
brados 279 recordes mun-
diais acompanhados por 
mais de 3,8 bilhões de ex-
pectadores no mundo in-
teiro e mais de 3,44 milhões 
de torcedores, que lotaram 
as arenas de competição. A 
expectativa é que os núme-
ros sejam ainda maiores em 
Londres, já que foram ven-
didos mais de dois milhões 
de ingressos, esgotando as 
entradas para alguns even-
tos e modalidades, como 
Atletismo e Natação.

Número de atletas supera os Jogos de Pequim

Desde a última terça-fei-
ra, 14, mais de 200 atletas e 
técnicos brasileiros estão em 
Manchester e eles deixam a 
cidade na próxima sexta-fei-
ra, quando se deslocam para 
Londres. A cidade recebeu a 
Delegação Brasileira de bra-
ços abertos. Com instalações 
de ponta, os atletas realizam 
treinamentos em uma das 
melhores venues da Europa. 
Além da qualidade estrutu-
ral técnica, a alimentação dos 
atletas também foi planejada, 
mas exportada do Brasil.

Para amenizar a sau-
dade de casa, o Comitê Pa-

ralímpico Brasileiro (CPB) 
trouxe para a aclimatação 
uma alimentação tipica-
mente brasileira. Com ar-
roz, feijão, salada e tempe-
ro tipicamente nacionais, a 
Delegação conta com uma 
alimentação balanceada, 
elaborada pela chef de cozi-
nha Nara Codo e a nutricio-
nista Flávia Figueiredo.

Nara Codo, de 36 anos, 
comanda a alimentação dos 
atletas com um currículo in-
vejável: há mais de 14 anos à 
frente de cozinhas conceitua-
das pelo Brasil, já trabalhou 
com o famoso chef Alex Atala, 

proprietário do restaurante 
D.O.M, eleito um dos quatro 
melhores de todo o mundo.

Essa é a primeira vez 
que o Brasil proporciona a 
aclimatação para a Delega-
ção Brasileira antes da dis-
puta dos Jogos Paralímpicos, 
graças ao convênio feito pelo 
CPB com o Ministério do Es-
porte, via Sistema de Con-
vênios do Governo Federal 
(Siconv). Em Pequim 2008, 
apenas Atletismo e Natação 
chegaram antes à China. Os 
Jogos Paralímpicos de Lon-
dres acontecem entre os dias 
29 de agosto e 9 de setembro.

 Atletas brasileiros em treinamento para os Jogos
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A Desportiva se reabilitou no domingo passado e agora busca mais uma vitória para seguir em busca da classificação

Miramar enfrenta o Atlético
SEGUNDA DIVISÃO

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 22 de agosto de 2012

Equipe de Cabedelo 
ainda não venceu no 
quadrangular final

Miramar e Atlético de 
Cajazeiras fazem hoje às 
20h30, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande, um jogo 
de realidades diferentes pela 
terceira rodada do quadran-
gular final da Segundona. En-
quanto o time sertanejo está 
dividindo a liderança com 
quatro pontos, nos dois jogos 
que disputou, o adversário 
de Cabedelo é o lanterna com 
nenhum ponto e acumulan-
do duas derrotas seguidas.

Esta partida deveria ser 
disputada no Estádio da Gra-
ça, em João Pessoa, já que o 
mando de campo é do Mira-
mar, mas por causa de alguns 
problemas com a torcida do 
Botafogo no último jogo da 
equipe lá, a diretoria resol-
veu levar a partida para Cam-
pina Grande. 

Apesar de ainda não ter 
vencido na disputa, o am-
biente no Miramar é de oti-
mismo até porque no ano 
passado o Flamengo perdeu 
as três primeiras partidas e 
ainda conseguiua vaga para a 
Primeira Divisão.

Para o Atlético, jogar 
em Campina Grande é mais 
perto, torna a viagem menos 
cansativa e o campo é neutro. 
O técnico Jorge Pinheiro não 
tem qualquer problema mé-
dico ou disciplinar e deverá 
manter a mesma escalação 
que empatou com o Cruzeiro 
no último domingo em Itapo-
ranga.

O treinador não pre-
tende fazer alterações nos 
titulares, mas certamente 
mudará o esquema de jogo, 
tornando-o mais ofensivo. 
O pensamento dele é vencer 
esta partida, porque o adver-
sário está sendo vencido pe-
los adversários e por tanto, o 
Trovão Azul não pode perder 
pontos e sair da liderança da 
competição.

 “Nosso time sempre 
joga para vencer, porque 
nossa intenção é conquistar 
o título. Poderíamos até estar 
até numa situação melhor, 
caso a arbitragem não tives-
se anulado um gol legítimo 
de França contra o Cruzeiro, 
que poderia ter nos dado a 
vitória lá em Itaporanga”, la-
menta França.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Cruzeiro e Desportiva 
abrem hoje a terceira rodada 
do quadrangular final do Cam-
peonato Paraibano da Segun-
da Divisão. As duas equipes se 
enfrentam às 15h15, no Estádio 
Zezão, em Itaporanga, em um 
jogo de seis pontos. Isto por-
que o Cruzeiro é o líder após 
dois jogos, com quatro pontos 
e a Desportiva vem logo atrás 
com três pontos. Apesar de ser 
no horário da tarde, a diretoria 
da Raposa do Sertão espera um 
grande apoio dos torcedores, já 
que o time vem embalado na 
competição.

Em relação ao time que 
empatou contra o Atlético, no 
último domingo, o técnico Aldo 
França só deverá fazer uma mu-
dança, com a entrada de Ed-
mundo no lugar do meia Deda, 
desde o início da partida. Sendo 
assim, Lee, que vinha jogando 
no ataque, recua para o meio-
campo, ao lado de Ruan. Edgol 
fará então dupla com Delane, 
artilheiro do campeonato, com 
nove gols.

O presidente do Cruzeiro, 
Nosman Barreiro, confia numa 
vitória da equipe para se isolar 
na liderança da competição. 
“Já somos líder e se ganhar-
mos hoje e com uma boa mar-

Cruzeiro e Desportiva se enfrentam hoje no Zezão em Itapranga

Em situação difícil na fase decisiva da Segunda Divisão, o Miramar precisa vencer o Atlético para manter o sonho de retornar à Primeira Divisão do futebol paraibano 

Cirino.

gem de gols, nos manteremos 
no topo da tabela e vamos para 
cima”, disse.

Com relação à Desportiva, 
apesar da grande vitória sobre o 
Miramar por 3 a 1 no último do-
mingo, o técnico Geraldo Cirino 
não tem muito o que comemorar 
para esta partida contra a Raposa 

do Sertão. Segundo ele, a equi-
pe terá desfalques importantes. 
O artilheiro Rafael Paraíba levou 
o terceiro cartão amarelo e vai 
cumprir suspensão. O atacante 
Paulinho, outro grande nome da 
equipe no campeonato, também 
não poderá jogar, porque foi ve-
tado pelo Departamento Médico, 

o mesmo ocorrendo com Formiga 
e Carioca.

“Mesmo com tantos proble-
mas, eu confio no espírito guer-
reiro desta equipe que não che-
gou até aqui por acaso. Sei que 
será um jogo pedreira em Itapo-
ranga, mas temos condições de 
surpreender o Cruzeiro”, disse 
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O Treze espera contar no-
vamente com a força da torcida 
para conseguir a reabilitação, 
diante do Luverdense/MT, no 
próximo domingo, às 16h, no 
Estádio Amigão, em Campina 
Grande, pela 9ª rodada do gru-
po A da Série C do Campeona-
to Brasileiro. O clube começa 
a vender amanhã, a partir das 
11h, com término até o domin-
go pela manhã, os ingressos 
antecipados, aos preços de R$ 
10,00 (geral), R$ 20,00 (arqui-
bancada) e R$ 40,00 (cadeira). 
Os postos de vendas serão no 
Estádio Presidente Vargas, Loja 
do Treze e Shopping Espaço do 
Pé. Quem deixar para comprar 
no Amigão pagará na geral R$ 
10,00 (meia) e R$ 20,00 (intei-
ra), na arquibancada R$ 20,00 
(meia) e R$ 40,00 (inteira) e na 
cadeira, R$ 40,00 (meia) e R$ 
80.00 (inteira). 

   Mulheres e idosos pagam 

Treze pede o apoio da torcida
para conseguir a reabilitação

O Campinense ficará de olho na ar-
bitragem e na famosa “mala preta” que 
pode influenciar na última rodada da fase 
classificatória, contra o Petrolina-PE, no 
domingo (26), às 16h, no Estádio Paulo de 
Sousa Coelho, no interior pernambucano, 
pelo grupo A3 da Série D do Brasileiro. O 
rubro-negro deseja evitar o desastre do 
ano passado, quando foi rebaixado para 
a Série D pelo Fortaleza-CE - que goleou 
o CRB-AL (4 a 0) – apesar da Raposa ter 
vencido o Guarany-CE (1 a 0), no Estádio 
Amigão, em Campina Grande. Para o ge-
rente de futebol raposeiro, Marquinhos 
Mossoró, nesta reta final muita coisa 
pode acontecer, dentro e fora de campo, 
para prejudicar as pretensões do time na 
busca pela classificação. 

“Sabemos das artimanhas que acon-
tecem no futebol, principalmente na reta 
final de classificação. Estamos precavidos 
contra tudo e todos para conseguir o ob-

jetivo, afinal, não queremos repetir o que 
houve na temporada passada”, comentou. 

Sousa 
O Sousa pode fazer a estreia do meia 

André Cabeça, de 30 anos, na partida con-
tra o Feirense-BA, no próximo domingo, às 
16h, no Estádio Marizão, na última rodada 
da fase classificatória do grupo A4 da Série D 
do Brasileiro. A mais nova aquisição vem do 
futebol baiano e chega para reforçar o setor, 
principalmente numa possível classificação 
da equipe para outra fase. O jogador pode 
participar do primeiro coletivo da semana, 
que acontece hoje, no Estádio Marizão, 
quando terá início a formação que enfren-
tará os baianos. Outra novidade é a entra-
da de Gustavo no lugar de Júnior Sertânia, 
que foi expulso no empate (0 a 0), contra o 
Itabaiana-SE, no último domingo em solo 
sergipano. Quem retorna é o meia Jean Alis-
son, que cumpriu suspensão automática. 

Arbitragem e “mala preta” são 
preocupações no Campinense

ÚLTIMA RODADA

a metade, enquanto as crianças 
até 12 anos, R$ 10,00. A expec-
tativa é colocar mais de 9 mil 
torcedores e manter a média 
dos últimos três jogos, quando 
o time reuniu um público de 
mais de 28 mil. O representan-
te da Paraíba está entre os 20 

maiores clubes de média de pú-
blico do país (9.440), ocupando 
a 19ª colocação, na frente do 
Fluminense/RJ, que vem logo 
em seguida, com 9.321. Para 
o gerente de futebol, Josimar 
Barbosa, a presença do torce-
dor é  fundamental.

Torcida do Galo vai ser muito importante no próximo domingo
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Jogo decisivo para o Botafogo
COPA SUL-AMERICANA

 

O técnico Luiz Felipe 
Scolari teve apenas 17 joga-
dores de linha à disposição 
para o treino ontem, na Aca-
demia de Futebol, e três deles 
nem estão inscritos na Copa 
Sul-Americana. Cheio de pro-
blemas para escalar o time, o 
comandante fez alguns testes 
para o duelo de hoje contra o 
Botafogo, às 21h50m, no En-
genhão. Como venceu o jogo 
de ida da primeira fase por 2 
a 0, o Verdão pode até perder 
por um gol de diferença para 
conquistar a vaga.

O treino só começou uma 
hora depois do previsto, por 
volta das 16h. Antes disso, os 
jogadores ficaram confinados 
nos vestiários na Academia 
de Futebol. Ninguém confir-
mou o teor da reunião. Em 
campo, a principal ausência 
foi o meia Valdivia, que sen-
tiu dores na coxa esquerda 
após a derrota por 2 a 1 para 
o Atlético-GO, no domingo, 
e não sabe se joga. Ele ficou 
apenas no departamento mé-
dico e na sala de musculação, 
sem ir para o campo. Por ou-
tro lado, o zagueiro Thiago 

Heleno participou da ativi-
dade. Ele diz não sentir mais 
dores na virilha.

Felipão testou duas for-
mações, a primeira delas com 
três zagueiros e a utilização 
do garoto Luiz Gustavo na la-
teral direita. O treino, foi sem 
adversário, e serviu apenas 
para Felipão acertar posicio-
namentos e definir funções 
na parte defensiva. Depois 
de alguns minutos, o técnico 
sacou Román e lançou Obina 
na frente, recuando Mazinho 
para a armação ao lado de 
Patrik. Aí, o time passou para 
o esquema 4-4-2. A atividade 
durou cerca de meia hora. De-
pois, os poucos jogadores em 
campo participaram de um 
rachão, treino recreativo ape-
nas para descontrair.

Além de Valdivia, que 
não treinou e é dúvida, são 
mais sete desfalques. Cinco 
deles com lesões musculares: 
Luan, Maikon Leite, Daniel 
Carvalho, Márcio Araújo e 
Artur. Além destes, o volante 
Marcos Assunção passou por 
artroscopia no joelho direito 
e fica pelo menos 30 dias fora. 
Já o lateral-esquerdo Fernan-
dinho rompeu o ligamento 
cruzado anterior do joelho 
esquerdo e pode ficar até oito 
meses fora de combate.

Curtas

Alecsando diz que 
foi zebra a derrota

Cai-cai de Neymar é 
motivo de críticas

Cref-RS quer saída 
de técnico do Inter

Alecsandro nunca teve medo 
de falar o que pensa durante suas 
entrevistas coletivas e ontem, o 
artilheiro do Vasco voltou a polemizar. 
Questionado sobre a queda de 
rendimento do clube durante as últimas 
rodadas disputadas no Brasileirão, 
o atacante focou na derrota para o 
Flamengo, afirmando que o resultado 
não foi justo e bastante anormal. “Desde 
a minha chegada ao Vasco, não é normal 
perder para o Flamengo”, afirmou

Depois de ver o treinador Tite 
criticar a maneira de jogar de Neymar, 
foi a vez do zagueiro do Corinthians 
Paulo André falar mal do atleta santista. 
Durante coletiva ontem, o defensor 
afirmou que o camisa 11 simula muitas 
faltas e que só deverá mudar o hábito 
caso os árbitros sejam mais rigorosos. 
“Acho que ele simula bastante durante 
os jogos. Que os árbitros vejam e 
estudem. Quando acontecer, seja 
punido”, disse.

O Conselho de Educação Física 
do Rio Grande do Sul não está satisfeito 
com o fato de Fernandão estar 
exercendo a profissão de treinador no 
Internacional. Ontem, a entidade pediu 
à Justiça Federal que o ex-jogador 
seja impedido de comandar o Colorado. 
O argumento do Conselho é que 
apenas profissionais registrados com 
graduação em educação física podem 
ser treinadores de clubes de futebol. 
Fernandão não tem registro.

Botafogo 
Além dos desfalques 

por lesão de até quatro jo-
gadores (Márcio Azevedo, 
Fellype Gabriel, Vítor Júnior 
e Elkeson, que ainda é dú-
vida), o técnico Oswaldo de 
Oliveira não poderá contar 
com Amaral, contratado de-

pois do fechamento da lista 
para a Copa Sul-Americana. 
Sem ter um jogador do mes-
mo estilo, ele optou por algo 
inédito em sua passagem 
pelo clube: um sistema de 
jogo com três zagueiros no 
treinamento de ontem, que 
provavelmente será utiliza-

do no confronto com o Pal-
meiras, hoje, no Engenhão, 
no jogo de volta da primeira 
fase da competição.

Com a presença dos três 
zagueiros, Oswaldo fez mais 
mudanças. Seu time passou 
a atuar no sistema 3-5-2, 
com Lodeiro e Rafael Mar-

ques formando a dupla de 
ataque na ausência de Elke-
son, com dores musculares. 
O Botafogo precisa fazer 
três gols de diferença para 
se classificar diretamente 
ou vencer por 2 a 0 para le-
var a decisão da vaga para as 
cobranças de pênaltis.

Palmeiras e Botafogo, depois de confronto no Brasileirão da Série A, voltam a se enfrentar hoje decidindo vaga na Copa Sul-Americana

FOTOS: Divulgação

Coritiba e Grêmio se en-
frentam hoje, às 19h30, no 
Couto Pereira, em duelo que 
vale a classificação para as oi-
tavas de final da Copa Bridges-
tone Sul-Americana. E as duas 
equipes terão força máxima 
para o confronto em Curitiba.

Como venceu o primeiro 
jogo, no último dia 31, por 1 a 
0, o Grêmio tem a vantagem 
do empate para se classificar 
e enfrentar Cobreloa (CHI) ou 
Barcelona (EQU) nas oitavas da 
Sul-Americana. Até em caso de 
derrota por um gol de diferença 
o time de Luxemburgo avança, 
desde que marque ao menos 
um gol na capital paranaense.

Após a convincente gole-
ada de 4 a 0 sobre o Cruzeiro, 
no último domingo, o Coritiba 
pareceu estar com a confiança 
de volta para a sequência da 
temporada. E aproveitando o 
bom momento, o técnico Mar-
celo Oliveira já adiantou que 
vai utilizar os principais joga-
dores para reverter o placar 
diante do Grêmio.

“É uma competição im-
portante, uma chance com um 

Coritiba e Grêmio decidem 
vaga nas quartas de final

número menor de jogos de che-
gar à Libertadores. Vamos com 
o time forte, estamos perdendo 
o primeiro tempo desse jogo e 
vamos retomar aqui”, disse.

A tendência é que o time 
seja praticamente o mesmo 
que goleou o Cruzeiro. A única 
alteração será a saída do za-
gueiro Luccas Claro, que não 
está inscrito na Sul-Americana. 
Demerson volta de contusão e 
provavelmente será o titular. 
Caso Emerson se recupere a 

tempo, começa jogando.

Grêmio
Ciente da importância da 

Copa Sul-Americana, o Tricolor 
de Vanderlei Luxemburgo en-
frentará o Coxa com o que tem 
de melhor. No treino de ontem, 
o zagueiro Gilberto Silva e o 
apoiador Zé Roberto foram 
poupados e ficaram no vestiá-
rio do Olímpico. No entanto, a 
dupla de veteranos não preo-
cupa e está confirmada.

Coritiba e Grêmio promete um bom jogo hoje em busca de vaga

Fifa tenta selecionar 
sete mil voluntários

ABC fecha portas 
para jogo potiguar

Obras atrasadas 
compromete Recife

A Fifa lançou ontem, em Salvador, 
o Programa de Voluntários para a Copa das 
Confederações de 2013 e para a Copa do 
Mundo de 2014. A entidade busca, através 
de cadastros pela internet, atingir um total 
de 90 mil inscritos, dos quais 7 mil serão 
selecionados para trabalhar na competição 
do ano que vem e 15 mil no Mundial de 2014, 
apenas dentro das áreas de responsabilidade 
da Fifa, como os estádios. Em uma outra 
etapa, coordenada pelo Governo Federal, 
serão outras cerca de 100 mil vagas.

Na manhã de ontem, no CT Alberi 
Ferreira de Matos, o time do ABC deu 
sequência à sua preparação para o clássico 
do próximo sábado, às 16h20, contra o 
América-RN, no Estádio Nazarenão, em 
Goianinha (RN), pela 19ª rodada da Série 
B do Campeonato Brasileiro. Fazendo 
mistério, a diretoria abecedista fechou o 
treino à imprensa. Os jogadores realizaram 
um treino de força e, depois, seguiram 
para o campo do CT, onde realizaram 
trabalhos de coordenação.

O atraso nas obras do estádio de 
Recife ainda compromete a participação da 
cidade na Copa das Confederações, que pode 
ser cortada quando a Fifa e o governo fizerem 
uma avaliação do andamento dos preparativos 
nas sedes do torneio preparatório para o 
Mundial, em novembro. Disse ontem o ministro 
do Esporte, Aldo Rebelo. A Arena Pernambuco, 
que está sendo construída foi incluída pela 
Fifa como sede da Copa das Confederações 
de 2013, ao lado de Brasília, Belo Horizonte, 
Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro.

Alvinegro precisa vencer o 
Palmeiras por três gols de 
diferença para continuar

NO COUTO PEREIRA

O presidente da CBF, José Maria Ma-
rin, descartou ontem a possibilidade de 
tirar o técnico Mano Menezes do coman-
do da seleção Brasileira. segundo Marin, 
Mano desfruta de sua total confiança e 
a seleção está no caminho certo rumo a 
Copa do Mundo de 2014. “Não há ne-
nhuma razão para cogitar uma mudança 
neste momento”, afirmou Marin, sobre 
Mano. “Nós estamos no caminho certo.”

segundo Marin, o resultado sempre 
prevalece no futebol. Entretanto, há 
algumas vezes em que um time perde, 
mas satisfaz às expectativas a respeito 
dele. Isso foi o que aconteceu com a se-
leção nos últimos jogos, disse Marin.

Para ele, mesmo perdendo a Olimpí-
ada de Londres, a seleção tem mostrado 
evolução. Mais importante, formou uma 
base para a disputa da Copa do Mun-
do, seu objetivo principal. “Nós já temos 
uma base. se algum jogador virá para 
a seleção agora, não haverá surpresa”, 
afirmou o presidente da CBF.

A mesma confiança que Marin disse 
ter em Mano, ele afirmou ter na comis-
são técnica da seleção e do diretor de 
seleções da CBF, Andres sanchez. O presi-
dente da CBF, no entanto, evitou garantir 

que eles estarão em seus cargos até 2014. 
“O que eu garanto é que eles terão tran-
quilidade para continuar trabalhando”, 
alegou Marin.

Mano Menezes assumiu a seleção 
após a Copa do Mundo de 2010, na 
África do sul. Ele foi contratado após 
uma tentativa frustrada da CBF de tra-
zer ao comando da equipe o técnico 
Muricy Ramalho, na época, treinador 
do Fluminense.

Mano assumiu com a missão de re-
novar o elenco da seleção e prepará-la 
para a Copa do Mundo de 2014, que 
será sediada no Brasil. Os fracassos do 
time na Copa América, no ano passado, 
e na Olimpíada de Londres aumetaram 
a pressão sobre ele, mesmo assim, o trei-
nador da seleção Brasileira continua com 
sua cotação em alta perante a Confede-
ração Brasileira de Futebol. Um grande 
exemplo disso é que o presidente José 
Maria Marin tem elogiado bastante o 
trabalho de Mano Menezes.

Em entrevista recente, chegou a 
dizer que o brasileiro está acostumado 
apenas em vencer e que a medalha de 
prata conquistada em Londres foi um 
bom resultado.

Presidente da CBF não garante 
Mano na Copa do Mundo de 2014

SELEÇÃO BRASILEIRA



O governador Ricardo 
Coutinho assinou ontem mais 
uma ordem de serviço do Pro-
grama Caminhos da Paraíba. 
Serão pavimentadas as ro-
dovias PB-384/366, no alto 
Sertão do Estado, ligando São 
José de Piranhas a Carrapatei-
ra. a nova rodovia terá 25 km 
de extensão. Participaram da 
solenidade o secretário de Es-
tado da Infraestrutura Efraim 
Morais, o secretário Executi-
vo do PaC, Ricardo Barbosa, o 
diretor técnico do DER, Hélio 
Cunha Lima, o prefeito da ci-
dade de Carrapateira, José 
ardison Pereira, entre outras 
autoridades políticas da região.

a cidade de Carrapateira 
vai ser mais uma sede de mu-
nicípio que o Estado dotará de 
acesso pavimentado, tirando 
do isolamento uma popu-
lação de 21.477 habitantes. 
Na obra serão investidos R$ 
15.657.044,95. Os recursos são 
do tesouro do Estado e da Cor-
poração andina de Fomento 

(CaF). a obra tem previsão de 
conclusão em junho de 2013.

O governador Ricardo 
Coutinho lembrou que a obra 
nasceu de uma necessidade 
e um pedido da população 
através do Orçamento De-
mocrático. “O trabalho do 
Orçamento é extremamente 
importante, O acesso à ci-
dade de Carrapateira foi uma 
demanda do Orçamento De-
mocrático. Essa reivindicação 
sempre apareceu nas plenári-
as e o Governo ouviu, pois 
tem feito o que é prioritário e 
possível. Essa estrada vai rep-
resentar novas perspectivas 
de um futuro melhor”.

a chegada da rodovia é es-
perada com expectativa pelos 
moradores da região. “O aces-
so vai ficar melhor. Aqui é um 
sofrimento diário quando pre-
cisamos ir para outras cidades. 
Cansamos de ver tratores de-
satolando carros. agora, essa 
poeira e esse sofrimento vai 
acabar”, afirmou o agricultor 
Genival Vieira, de 63 anos.

Para o secretário de Es-
tado da Infraestrutura, Efraim 
Morais, a rodovia vai mudar a 
realidade dos moradores da 

região. “Esse é um momento 
histórico para a cidade. Os atra-
sos e as dificuldades de deslo-
camento vão acabar e o pro-
gresso vai chegar. Serão novos 
tempos”, avaliou o secretário.

Para a dona de casa Maria 
Naide, de 52 anos, a chuva não 
vai mais ser um problema no 
deslocamento. “No inverno a 
gente levava mais de duas ho-
ras para chegar a São José de 
Piranhas, agora com o asfalto 
vamos levar vinte minutos, no 
máximo”, comemorou.

O conselheiro do Orça-
mento Democrático da 9ª 
Região, Valciano Lins,  também 
comemorou a assinatura da 
ordem de serviço. “a pavimen-
tação representa progresso, 
desenvolvimento. Nós agrade-
cemos ao Governo do Estado. 
Essa obra não é só nossa, todas 
as nossas gerações serão bene-
ficiadas”, disse o conselheiro.

Entre os principais 
serviços programados na 
construção da rodovia estão: 
terraplenagem, pavimentação 
asfáltica, drenagem profunda e 
superficial, cercas delimitado-
ras, gramagem de taludes e si-
nalização horizontal e vertical.

LEOMAR BENICIO MAIA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO KOMBI 
– PLACA MMY 7084 – CATOLÉ DO ROCHA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-005747/TEC/AA-1302

MANOEL MESSIAS NOBREGA DOS SANTOS – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA 
ELEITORAL – CARRO FIAT PALIO – PLACA KGF 8320 – QUIXABA/PB, sob PROCESSO DE Nº 
2012-005820/TEC/AA-1346

VISTA DO VALE EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES SPE LTDA – CNPJ/CPF Nº 
14.170.082/0001-27, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2650/2012 em João Pessoa, 16 de agosto de 2012 – 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Implantação de Loteamento com 359 Lotes de 121 – 360m² 
cada um, na Antiga Fazenda Tibiri – Várzea Nova – Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 
2012-003194/TEC/LI-1503.

ITAPUAN INAIE DE LIMA DANTAS – CPF Nº 062.055-964-07, torna público que requereu à SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental=Publicidade 
Volante Eleitoral 2012=CARAVAN/Placas: MNZ-5410/RN – (Potencia: 500. WATTS) – Local da 
Atividade: “Picuí – PB e Região” = Processo: 2012-005833/TEC/AA-1350.

REILZA PAULINO BEZERRA DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 952.303.944-04, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 2683/2012 em João Pessoa, 20 de agosto de 2012 – Prazo: 86 dias. Para a atividade de: Pu-
blicidade Volante – Veículo GM/CELTA 4P LIFE Placa KLL-3570/PB - Em Toda a Cidade e Região 
– Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 2012-005310/TEC/AA-1072.

MARFRAN CONSTRUÇÕES EIRELI – ME - CNPJ Nº 15.059.256/0001-53, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Instalação, para Construção de um Prédio Multifamiliar, situado a Rua Golfo de Tailândia, S/N – 
Intermares – Cabedelo – PB.

IARA MARIA DA SILVA – CPF Nº 408.716.734-87, torna público que requereu à SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, a              Autorização Ambiental=Publicidade 
Volante Eleitoral 2012=HILUX/PLACAS: KKE-5837/PB - (Potencia: 500. WATTS) – Local da Atividade: 
“Picuí – PB e Região” = Processo: 2012-005832/TEC/AA-1349.

ERIVALDO SEBASTIÃO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 008.665.994-44, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
2140/2012 em João Pessoa, 26 de julho de 2012 – Prazo: 120 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante – Em toda Cidade – Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-003965/TEC/AA-0315.

LUCIANO BERNARDO DE ALUSTRAL - CPF Nº 038.722.324-01, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental 
– Propaganda Volante Eleitoral, GOL MMR-8216/PB – Percurso: Belém e Região.  Processo: 
2012-005838/TEC/AA-1353.

MARCOS DA ROCHA SIMÕES – CPF Nº 151.384.024-04, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – KOMBI – NPW- Placa: 9569-PB – Percurso: BAYEUX – PB e Região. 
Processo: 2012-005828/TEC/AA-1347.

ASSOCIAÇÃO CRIADORES DE ABELHAS E AGRICULTORES FAMILIARES DE AGUA BRANCA 
– CNPJ Nº 07.827.290/0001-90, a Licença Simplificada – Unidades de Extração de Mel AC-52,25m², 
Água Branca – PB. Processo: 2012-005839/TEC/LS-0052.

25A UNIÃO 
GeralJoão Pessoa > Paraíba > quarta-FEIra, 22 de agosto de 2012

 

HNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.776.627/0001-92, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença Prévia em João Pessoa. Para a atividade de Construção de um Galpão Comercial para fins 
de locação, localizado – Loteamento Centro Comercial Norte QD. 02 LTS. 01 e 02 – Margens da 
BR 101 – Município: BAYEUX CEP: 58.305-000 – UF: PB. Processo: 2012-003826/TEC/LP -0925.

DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO & CIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.491.723/0001-30, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação da Licença de Operação Nº 553/2012 EM João Pessoa. Para a atividade de Doceria 
e Casa de Recepção e Eventos em Geral, localizado – Rua Adália Suassuna Barreto, 65 – Jardim 
Marizopolis – Município: JOÃO PESSOA CEP: 58.090-820 – UF: PB. Processo: 2012-005646/
TEC/LO-3557.

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES – CNPJ/CPF Nº 12.011.855/0001-
05, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença Prévia em João Pessoa. Para a atividade de Construção de uma Edificação Multifamiliar, 
localizado – Rua Dorize Souza Viana, S/N QD. 0156, LTS. 215 224 e 233 – GRAMAME – Município: 
JOÃO PESSOA CEP: 5800000 – UF: PB. Processo: 2012-004256/TEC/LP-0057.

HJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.602.583/0001-32, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
de Operação em João Pessoa. Para a atividade de Conclusão de uma Edificação Multifamiliar com 42 
Unidades Habitacionais, localizado – Rua Celina Soares de Azevedo, 157 – Jardim Cidade Universi-
tária – Município: JOÃO PESSOA CEP: 58000000 - UF: PB. Processo: 2012-003803/TEC/LO-3256.

RUDA GUIMARÃES ROCHA JUSTINO – CNPJ/CPF Nº 071.998.444-09, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia em 
João Pessoa. Para a atividade de Construção de Edificação Multifamiliar, localizado – Loteamento 
Praia do Poço LOT. 21 QD. 04-C – Praia do Jacaré – Município: JOÃO PESSOA CEP: 58.310-000 
– UF: PB. Processo: 2012-004926/TEC/LP-0981.

VINICIOS JOSÉ CARNEIRO LOPES E OUTROS – CNPJ/CPF Nº 760.767.844-15, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 2687/2012 em João Pessoa, 20 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a ativi-
dade de: Edificação Multifamiliar, com respectivo sistema de tratamento dotado de tanque séptico 
e sumidouro, na Via Local 59 – LT. 356 - Loteamento Novo Milênio - GRAMAME Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-002203/TEC/LO-0741.

JOSÉ ZILMAR RIBEIRO DA SILVA – CPF Nº 929.310.144-00, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – 
Propaganda Volante Eleitoral KOMBI MMX – 7271/PB – Percurso Alhandra e Região. Processo: 
2012-005796/TEC/AA-1341.

WILSON MEDEIROS DA SILVA - CNPJ/CPF Nº 138.232.804-49, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2328/2012 em 
João Pessoa, 7 de agosto de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção de duas 
edificação multifamiliar com dois pavimentos cada, na Rua Alfredo José de Athaide, QD 127, LT 
239 – Alto do Céu – Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-004250/TEC/LP-0956.

ODILON FEITOSA DE QUEIROGA  – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – 
CARRO FIAAT UNO  – PLACA OEY 6014 – CONDADO/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-005525/
TEC/AA-1193

CAMILA BRUNET CARTAXO BRAGA – CNPJ/CPF Nº 13.351.314/0001-80, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
2663/2012 em João Pessoa, 16 de agosto de 2012 - Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edificação 
residencial com 04 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário individual, na Rua 
Projetada – S/N, QD. 24 – LT. 144, LOT. Parque Sul II, GRAMAME – Município: JOÃO PESSOA – 
UF: PB.   Processo: 2012-004801/TEC/LP-0978.

CAMILA BRUNET CARTAXO BRAGA – CNPJ/CPF Nº 13.351.314/0001-80, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
2664/2012 em João Pessoa, 16 de agosto de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edificação 
residencial com 04 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário individual, na Rua 
Projetada – S/N, QD. 24 – LT. 134, LOT. Parque Sul II – GRAMAME – Município: JOÃO PESSOA 
– UF: PB. Processo: 2012-004800/TEC/LP-0977.

ROBERTO PEREIRA DE MESQUITA – CPF Nº 361.657.514-15, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – 
Propaganda Volante Eleitoral, FIAT UNO MOQ-9124-PB – Percurso Riachão do Poço e Região. 
Processo: 2012-005847/TEC/AA-1359.

ANTONIO LEITE DE PONTES – CPF Nº 236.727.814-87, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Eleitoral Volante, KOMBI MXT-7577/PB – Percurso: JOÃO PESSOA e Região. Processo: 2012-
005771/TEC/AA-1322.

CONSTRUTORA OCEANIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 06.229.689/0001-07, torna público que reque-
reu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação 
em João Pessoa, para a Atividade de: Construção de Edificação Multifamiliar com 30 Unidades 
Habitacionais, localizado – Rua Promotor Waldemar Farias, S/N – Aeroclube – Município: JOÃO 
PESSOA CEP: 58000000 – UF: PB. Processo: 2012-003207/TEC/LI-1504.

DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO (DOCERIA BLUNELES) – CNPJ/CPF Nº 
09.244.567/0001-88, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação Nº 1656/2009 em João Pessoa. Para a 
atividade de: Doceria e Restaurante, localizado – Avenida Epitácio Pessoa, 2260 – Tambauzinho 
– Município: JOÃO PESSOA CEP: 58.030-000 – UF: PB. Processo: 2012-005648/TEC/LO—3559.

CARDUS ENERGIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 01.843.012/0001-40, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação Nº 2949/2010 em João Pessoa. Para a atividade de: Operação da Usina de Energia 
com Três Aerogeradores, localizado – Fazenda Santo Antônio Margem da Rodovia PB 065 – Zona 
Rural – Município: MATARACA CEP: 58.292-000 – UF: PB. Processo: 2012-003703/TEC/LO-3220.

SOGEINVERCA NORDESTE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.365.809/0001-33, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
Prévia em João Pessoa. Para a atividade de: Construção de Edificação Multifamiliar, localizado – Rua 
Professora Eunilde Caldas Tavares, QD. 016, LOT. 189 – Planaltos da Boa Esperança – Município: 
JOÃO PESSOA CEP: 5800000 – UF: PB. Processo: 2012-005083/TEC/LP-0996.

INDÚSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL – CNPJ/CPF Nº 04.408.503/0001-51, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da 
Licença de Operação Nº 2238/2010 em João Pessoa. Para a atividade de Industrialização de Polpa 
de Frutas e Fabricação de Gelo, localizado – Rua Empresário Waldemar Pereira do Egyto, LOT. 
643 – Distrito de Mangabeira – Mangabeira – Município: JOÃO PESSOA CEP: 580.00000 – UF: 
PB. Processo: 2012-004546/TEC/LO-3389.

Estado pavimenta mais duas rodovias
no sertão

Ordem de serviço para início 
das obras na PB-384 e na 
PB-366 foi assinada ontem

Os estudantes que vão 
fazer as provas do Processo 
Seletivo Seriado (PSS) 2013 
terão mais tempo para fazer as 
inscrições. Ontem, a Pró-Re-
itoria de Graduação (PRG) 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e a Comissão 
Permanente do Concurso 
Vestibular (Coperve) divul-
garam os novos prazos dos 
editais de número 031/2012, 
032/2012 e 033/2012, ref-
erentes respectivamente ao 
PSS 2013, ao PS 2013 para 
os cursos de graduação em 
Música, teatro, artes Visuais 
e tradução, bem como ao PS 
2013 para os cursos sequen-
ciais em Música (Música Pop-
ular, Regência de Bandas e 
Fanfarras).

O último dia de inscrição 
aos três Processos Seletivos, 
que seria dia 28, passa para 
5 de setembro de 2012, e o 
último dia para pagamento 
da Guia de Recolhimento da 
União (GRU) referente à taxa 

de inscrição será 6 de setem-
bro de 2012. as datas das pro-
vas não foram alteradas.

as mudanças valem 
para os cursos de gradu-
ação em Música, teatro, ar-
tes Visuais e tradução (PSS 
2013); e cursos sequenciais 
em Música, que inclui Música 
Popular, Regência de Bandas 
e Fanfarras (PS 2013). Os 
Editais de números 031, 032 
e 033/2012 foram republica-
dos com modificações rela-
cionadas ao prazo final para 
encerramento das inscrições. 

João Lins, presidente da 
Coperve, explicou que duas 
razões motivaram a mudança 
nas datas. “Dia 28 é feriado do 
dia do bancário, e as agências 
estarão fechadas. além disso, 
está havendo um atraso no 
recebimento do manual do 
candidato, que é impresso em 
Curitiba. a empresa que está 
imprimindo informou que 
não teria condições de entre-
gar na data prevista, que seria 

dia 27 de agosto”, justificou. 
Com as modificações, os 

candidatos poderão receber 
o manual até 16 de novem-
bro em todos os campi. Para 
isso, é preciso apresentar o 
comprovante de pagamento 
da taxa de inscrição na sede 
da Coperve em João Pessoa 
ou em suas representações 
nos campi de areia, Bananei-
ras e Mamanguape. Candida-
tos que optaram por receber 
via Correios  começam a re-
ceber na primeira quinzena 
de setembro. 

as provas do PSS 1 acon-
tecem no dia 18 de novem-
bro; no dia 19, serão aplica-
das as provas do PSS 2. Para 
o PSS 3, as provas serão nos 
dias 16 e 17 de dezembro. a 
previsão para a divulgação 
do resultado do PSS-2013 é 
25 de janeiro. a UFPB oferece 
5.036 vagas distribuídas nos 
campi de João Pessoa, areia, 
Bananeiras, Litoral Norte 
(Mamanguape e Rio tinto).

UFPB divulga novos prazos 
do Processo Seletivo 2013

educação
O governador Ricardo Coutinho 

determinou a abertura de licitação 
para a compra de um helicóptero 
para as Polícias Militar, Civil e Corpo 
de Bombeiros, um investimento  na 
ordem de cerca de R$ 8 milhões com 
recursos próprios do Estado. “Esse ins-
trumento é importante para que as 
polícias realizem o trabalho de segu-
rança com mais eficiência”, declarou 
o governador, durante comemoração 
dos 180 anos de fundação da Polícia 
Militar da Paraíba, na tarde da segun-
da-feira (20).

O patrono da instituição, o coronel 
Elísio Sobreira, foi lembrado durante 
evento realizado na Praça do  Povo do 
Espaço Cultural, em João Pessoa.

Ricardo agradeceu o empenho dos 
mais de 9.200 policiais, homens e mu-
lheres, no combate à criminalidade e 
na construção de um polícia cidadã e 
pacificadora. “A Polícia Militar indiscu-
tivelmente passa por um processo de 
empoderamento. Esse processo envol-
ve naturalmente a capacidade da insti-
tuição em impor respeito e proteger a 
população”, afirmou.

O governador destacou ainda o pro-
jeto de construção de 500 apartamen-
tos na Comunidade Girassol, na capital, 
para policiais militares, civis e bombeiros 
militares. Citou também os investimen-
tos em capacitação dos policiais, aqui-
sição de viaturas, armamento, coletes, 
viaturas e outros equipamentos. O go-
vernador lembrou que no seu governo, 

pelas datas previstas pela corporação, 
foram promovidos 320 oficiais, além da 
promoção de mais de mil praças.

Bairros mais tranquilos 
Em bairros populares da capital, 

onde a violência atingia índices preocu-
pantes já é perceptível um certo grau 
de tranquilidade, lembrou o governa-
dor destacando o trabalho desenvolvi-
do pela PM. “A população precisa sen-
tir naturalmente a volta de um estado 
de tranquilidade e a construção de uma 
cultura de paz e é possível fazer mais e 
nós vamos fazer mais”, declarou. 

O vice-governador Rômulo Gou-
veia prestigiou a solenidade e destacou 
que o Governo do Estado tem investido 
em formação, equipamentos e viaturas 
para prestar um melhor serviço à popu-
lação.

condecorações 
Durante a solenidade 64 cade-

tes receberam o Espadim Tiradentes, 
arma símbolo entregue pela conclu-
são do Curso de Formação de Ofi-
ciais. Outros 23 militares receberam 
a espada, representando o ingresso 
no oficialato. O comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Euller Chaves, 
afirmou  que  este ano a PM já rece-
beu investimentos da ordem de R$ 30 
milhões. Recentemente foram adqui-
ridos 500 capacetes, 46 bicicletas, 20 
motocicletas para o PBTran, e mais 24 
camionetas Ranger.

Ricardo determina licitação 
para compra de helicóptero 

PoLÍcIa MILItar

Ricardo Coutinho entrega aos cadetes o Espadim Tiradentes, arma símbolo da conclusão do CFO
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TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Responsavel.: CARLOS ALBERTO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 365071644-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            573,00
Cedente.....: RUTH LEAL REIS
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043496
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            420,21
Cedente.....: EXTRACAO DE AREIA SAO MIGUEL LTDA
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042615
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            336,40
Cedente.....: J E D COMERCIO E REPRESENTA-
COES LTD
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MUL-
TIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042631
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            496,87
Cedente.....: ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042663
Responsavel.: CLODOALDO RIBEIRO NETO
CPF/CNPJ....: 288710128-52
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            369,60
Cedente.....: CONDOMINIO ADRINA GLORIA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042724
Responsavel.: EXA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 007870719/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            174,21
Cedente.....: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUI-
CAO S.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042648
Responsavel.: FLAVIO F S  BARCO HONEY
CPF/CNPJ....: 007448714-09
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            800,00
Cedente.....: LENIO JOSE TEOTONIO
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MUL-
TIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043329
Responsavel.: HOMSS SISTEMAS ELETRONICOS LTD
CPF/CNPJ....: 013427006/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.400,01
Cedente.....: ELSYS EQUIP ELETRONICOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042284
Responsavel.: HOMSS SISTEMAS ELETRONICOS LTD
CPF/CNPJ....: 013427006/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.356,67
Cedente.....: ELSYS EQUIP ELETRONICOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042286
Responsavel.: JL COM DE MAT ELETRICOS E CONS
CPF/CNPJ....: 010548447/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.276,75
Cedente.....: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042739
Responsavel.: JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO
CPF/CNPJ....: 449225404-82
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            140,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL PRELUDIO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042709
Responsavel.: JOSIVALDO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 099847684-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            990,00
Cedente.....: R A COMERCIO DE MINERIO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042953
Responsavel.: LUIZ WAGNER SOBRAL
CPF/CNPJ....: 013736951/0001-75

Responsavel.: AJA ENGENHARIA E ARQUITETURA L
CPF/CNPJ....: 014223525/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.455,84
Cedente.....: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042548
Responsavel.: ALEXANDRE BATISTA NOBREGA
CPF/CNPJ....: 954108304-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Cedente.....: RENTAL PROJECTA SERVICOS E 
LOCACAO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043148
Responsavel.: CR COMERCIO DE MOLAS LTDA
CPF/CNPJ....: 007489808/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            413,50
Cedente.....: LUIZ DA SILVA PACHECO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042659
Responsavel.: CAIO GOMES TURCZINSKI   ME
CPF/CNPJ....: 007606623/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         55.670,97
Cedente.....: MOTO TRAXX AMAZONIA LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042290
Responsavel.: CRISTIANO DE PADUA VENANCIO 
DE OLIV
CPF/CNPJ....: 024373584-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            229,91
Cedente.....: CONSTRUTORA AGUA AZUL LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 039005
Responsavel.: DIEGO VIVERES
CPF/CNPJ....: 053675174-98
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            963,00
Cedente.....: LENIO JOSE TEOTONIO
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042380
Responsavel.: ELEONORA ABRANTES
CPF/CNPJ....: 047647534-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            115,92
Cedente.....: CYNTHIA DE ARAUJO ANDRADE ME
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042783
Responsavel.: GFT CONSTRUES E INCORPORAES 
LTDA
CPF/CNPJ....: 001683232/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Cedente.....: WOLLK ELEVADORES LT
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043028
Responsavel.: JF CAVALCANTE GAS LTDA
CPF/CNPJ....: 006299269/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            346,00
Cedente.....: JOAQUIM GARCIA ALVES
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043179
Responsavel.: JOSE FABIANO DOS SANTOS-ME
CPF/CNPJ....: 010317070/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            715,00
Cedente.....: GLAUCIA MARIA COSTA ME
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042791
Responsavel.: JOSILENE DOS SANTOS FIGUEIREDO
CPF/CNPJ....: 068022074-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            113,52
Cedente.....: ANA PAULA ROSA DA SILVA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042392
Responsavel.: LUZINETE DE LARCEDA EVANGELISTA
CPF/CNPJ....: 826810234-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042770

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            419,80
Cedente.....: BRASFERMA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042660
Responsavel.: LR COM E REP DE PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 004883703/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            907,50
Cedente.....: BEATEK IND COM EL ELETRONICOS
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043059
Responsavel.: MARIO TADEU DA SILVA
CPF/CNPJ....: 447902794-72
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$         39.195,36
Cedente.....: TEIXEIRA E TARGINO ADVOGADOS 
ASSOCI
Apresentante: TEIXEIRA E TARGINO ADVOGADOS 
ASSOCI
Protocolo...: 2012 - 042598
Responsavel.: PREF. MUNIC. DE BORBOREMA
CPF/CNPJ....: 009070400/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            610,00
Cedente.....: DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043406
Responsavel.: PREF. MUNIC. DE BORBOREMA
CPF/CNPJ....: 009070400/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.144,50
Cedente.....: DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043429
Responsavel.: PRESSAO CONST LOCAC MAQ EQUIP
CPF/CNPJ....: 010515208/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            277,30
Cedente.....: PROJECTA MAT DE CONSTRU O LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042818
Responsavel.: RAFAEL ANDRE DE ARAUJO CUNHA
CPF/CNPJ....: 059425654-22
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$        126.390,16
Cedente.....: TEIXEIRA E TARGINO ADVOGADOS 
ASSOCI
Apresentante: TEIXEIRA E TARGINO ADVOGADOS 
ASSOCI
Protocolo...: 2012 - 042600
Responsavel.: RAFAEL DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ....: 700248064-20
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          4.102,83
Cedente.....: SBS CONSULTORIA EM GESTAO DE 
ATIVOS
Apresentante: SBS CONSULTORIA EM GESTAO 
DE ATIVOS
Protocolo...: 2012 - 042893
Responsavel.: RAIMUNDO DIAS GOUVEIA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 051690724-73
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$             50,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE 
DO SUL
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE 
DO SUL
Protocolo...: 2012 - 042597
Responsavel.: ROBERTO MACHADO CAMPOS JR
CPF/CNPJ....: 645400654-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            451,24
Cedente.....: CONDOMINIO PORTOVIEJO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042720
Responsavel.: TOCA CONSTRUCOES E INCORP LTDA
CPF/CNPJ....: 011431245/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.247,99
Cedente.....: LOJAO DUFERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042218
Responsavel.: WALLACE BELMONT BEZERRA DO VAL
CPF/CNPJ....: 652079984-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            237,00
Cedente.....: TRATOMASTER TRAT PEC SERV LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042815
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,  22/08/2012

----------------------------------------
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: MICHELLE MACIEL DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 068617544-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            113,52
Cedente.....: ANA PAULA ROSA DA SILVA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042390
Responsavel.: MARIANE ANTONIA CATARINA FER-
NANDES
CPF/CNPJ....: 008953534-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            317,17
Cedente.....: OITO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042745
Responsavel.: MELO E RIBEIRO COM-ENE CERTI-
FICACAO
CPF/CNPJ....: 014508463/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Cedente.....: SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043034
Responsavel.: MELO E RIBEIRO COM-ENE CERTI-
FICACAO
CPF/CNPJ....: 014508463/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Cedente.....: SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043035
Responsavel.: MARIA SANTANA CONSTANTINO DA S
CPF/CNPJ....: 010296768/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            426,00
Cedente.....: VENTURA E SARAIVA LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043051
Responsavel.: REGINALDO MARCOLINO SANTOS
CPF/CNPJ....: 011843486/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            383,20
Cedente.....: BANCO SAFRA S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043024
Responsavel.: STEPHANNY MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 014878437/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            520,70
Cedente.....: L E AVIAMENTOS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043190
Responsavel.: S & S REPRESENTACOES COMER-
CIAIS LTD
CPF/CNPJ....: 011172744/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             64,97
Cedente.....: PARAI COMPUTACAO GRAFICA IN-
DUSTRIA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042416
Responsavel.: SUPERMERCADO  NIGHT DAY LTDA
CPF/CNPJ....: 005660715/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            781,50
Cedente.....: COOPERATIVA AGROPECUARIA DO 
CARIRI
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042948
Responsavel.: VIA COURO COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 014758672/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.973,90
Cedente.....: CALCADOS ITAPUA S.A CISA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042802
Responsavel.: WALLACE BELMONT BEZERRA DO VAL
CPF/CNPJ....: 652079984-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            388,55
Cedente.....: TRATOMASTER TRAT PEC SERV LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041463
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  22/08/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

 
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição e Instalação de Mobiliário, Equipamentos e Material Permanente para a 

Creche PRÓ-INFÂNCIA Tipo “B”. Convênio nº 701256/2011 com o fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação - FNDE.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Convênio com o FNDE e Próprios do Município de Mataraca: 0205 - Sec. 

de Educação, Cultura e Desporto; 12.361.0188.1.002 –Const. Ampl. E Equip. Unidades Escolares; 
44.90.52–Equipamentos e Material Permanente. 

VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mataraca e:
CT Nº 00054/2012 - 20.08.12 - O Moveleiro Comércio e Serviços Ltda ME - R$ 37.442,99
CT Nº 00055/2012 - 20.08.12 - L Roriz Eletro e Eletrônicos Ltda - R$ 2.572,99
CT Nº 00056/2012 - 20.08.12 - Bianca Sarmento de Lucena Lira ME - R$ 760,00
CT Nº 00057/2012 - 20.08.12 - GQS Eletros e Equipamentos Ltda ME - R$ 25.362,00
CT Nº 00058/2012 - 20.08.12 - CNHS Informática Ltda - R$ 657,00
CT Nº 00059/2012 - 20.08.12 - Nova Conquista – Comércio de Equipamentos Ltda ME - R$ 

5.144,00
CT Nº 00060/2012 - 20.08.12 - DMX6 Comercial Ltda EPP – R$ 4.650,00
CT Nº 00061/2012 - 20.08.12 - Dirceu Longo & Cia Ltda – R$ 3.711,58

MARCELO LIMEIRA DE CASTRO, CPF: 009.482.824-52, torna público que  requereu a SEMAM - 
Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação para construção de Residencial Bifamiliar - 02 
(duas) unidades, situado à Rua Cidade da Boa Ventura, s/n, Bairro das Industrias em João Pessoa/PB.

AGROBEL – AGROPECUARIA BERNADINO LTDA, CNPJ: 10.880.624/0001-02, torna público que 
a SUDEMA (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA DE INS-
TALAÇÃO (L.I) DE Nº 2581/2012, em João Pessoa no dia: 15 DE AGOSTO  DE  2012 – prazo: 365 
DIAS, para a atividade de : IMPLANTAÇÃO DE UM LOTEAMENTO  PARA FINS RESIDÊNCIAIS, 
Situado na(o) : LOTEAMENTO MANOEL DE SOUSA  NETO - IBIARINHA, município de: IBIARA - 
PB, Referente ao processo: 2012-003216/TEC/LI-1502.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CNPJ: 01.612.686/0001-34, torna público que a SUDEMA 
(Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA DE OPERAÇÃO (L.O) 
DE Nº 1502/2012, em João Pessoa no dia: 04 DE JULHO  DE  2012 – prazo: 730 DIAS, para a 
atividade de : ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO, Situado na(o) : ZONA RURAL, município de: 
CACIMBAS - PB, Referente ao processo: 2012-002844/TEC/LO-2961.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
CONCORRÊNCIA 001/2012
A Prefeitura Municipal de Sapé, por intermédio da CPL, informa para quem de direito, que 

o recurso interposto pela empresa SENCO - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, referente a 
decisão de desclassificação da proposta desta e classificação da proposta da empresa CON-
SERV – CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, foi declarada improcedente, face as motivações 
integrantes no parecer da Assessoria Jurídica. Mais informações perante a Comissão Perma-
nente de Licitação, situada à Rua Orcine Fernandes, Ed. Mel Shopping, Piso Superior, sala 213 
– Centro – Sapé-PB, no horário das 08h00 às 12h00. Telefone (83) 8827-8291– Dúvidas: E-mail: 
licitacaosape@hotmail.com

 Sapé – PB, 10 de julho de 2012.

Francisco Dantas Coelho Junior
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2012 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-
-CE, comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação da TOMADA DE PREÇOS nº 
008/2012, que tem por objeto a Contratação em regime de empreitada por preço global de Pessoa 
Jurídica do ramo da construção civil, para realização dos serviços de construção de 01 (uma) 
Unidades de Educação Infantil: CRECHE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, neste Município de 
Cajazeiras/PB, nos termos do TC/PAC202871/2012. Empresas Inabilitadas: 01. EDIFICA EDIFI-
CAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA e a empresa 02. LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES. Fica, 
portanto aberto o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações. 
Cajazeiras - PB, 21 de agosto de 2012. Kécia Cristina Correia de Sousa Moreira – Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Setem-
bro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
Combustíveis e óleo lubrificantes, destinados a frota própria e locada da Prefeitura Municipal de 
Riachão. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3639-1001.

Riachão - PB, 20 de Agosto de 2012

UBIRATAN BATISTA DA SILVA
Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2012
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 017/2012, do tipo Menor Preço, objetivando a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMO-
TOR. Data de Abertura: 03/09/2012 às 09:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura 
de Camalaú, situada à Rua Nominando Firmo, 56, centro – Camalaú - PB. Maiores informações 
através do telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 21 de agosto de 2012.
Pedro Mineiro Firmo Júnior – Pregoeiro

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2012, que objetiva: Aquisição e Instalação de 
Mobiliário, Equipamentos e Material Permanente para a Creche PRÓ-INFÂNCIA Tipo “B”. Convênio 
nº 701256/2011 com o fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: O Moveleiro Comércio e Serviços Ltda ME 
- R$ 37.442,99; L Roriz Eletro e Eletrônicos Ltda - R$ 2.572,99; Bianca Sarmento de Lucena Lira 
ME - R$ 760,00; GQS Eletros e Equipamentos Ltda ME - R$ 25.362,00; CNHS Informática Ltda - R$ 
657,00; Nova Conquista – Comércio de Equipamentos Ltda ME - R$ 5.144,00; DMX6 Comercial 
Ltda EPP – R$ 4.650,00; Dirceu Longo & Cia Ltda – R$ 3.711,58.

Mataraca - PB, 20 de Agosto de 2012

JOÃO MADRUGA DA SILVA 
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE 28ª
O Prefeito do Município de Patos – PB, Estado da Paraíba, Senhor Nabor Wanderley da Nóbre-

ga Filho, no uso de suas atribuições legais, resolve CONVOCAR o candidato abaixo relacionado, 
aprovado no Concurso Público nº. 002/2010, e que apresentou documentação no prazo determi-
nado, para, no dia 31 de agosto de 2012, às 09:00 h . à comparecerem, a sede da Secretaria de 
Administração no Centro Administrativo Dr..Aderbal Martins, Rua Horácio Nóbrega s/n Bairro Belo 
Horizonte, Patos PB. CEP:58.700.000, para recebimento da portaria e imediata posse:

 
SECRETARIA DE SAÚDE

 
CARGO: FISIOTERAPEUTA

POSIÇÃO          NOME 
     19  ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA 
   

   JOSÉ CORSINO PEIXOTO NETO
Secretário de Administração

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2° CHAMADA 

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº162/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, pu-

blica, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 06/08/2012 às 14:00 horas para:

Aquisição de capa de chuva, gorro e colete refletivo, destinado a Policia Militar do Estado da 
Paraiba - PMPB, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-00958-7
João pessoa, 20 de agosto de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N213/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 03/09/2012 às 14:30 horas para:

Registro de preços para aquisição de gases medicinais, destinado ao Hospital da Policia Militar 
General Edson Ramalho - HPMGER, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-01063-8
 João pessoa, 21 de agosto de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N249/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 11/09/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de kit estudantil - por jovem, destinado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Humano - SEDH, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01194-1
João pessoa, 21 de agosto de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO CONCORRÊNCIA Nº 004/12
Registro CGE Nº. 12-00709-6
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços contínuos de manutenção da rede 

de distribuição de gás natural da PBGÁS, em conformidade com o Anexo Q4 – Memorial Descritivo.
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de 

Licitação constituída pela Decisão DE. PRE 049/11, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
24/12/2011, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as disposições da 
Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores a CLASSIFICAÇÃO do licitante ENGEAR 
ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA, com proposta de preço no valor R$ 
1.518.607,19 (um milhão quinhentos e dezoito mil seiscentos e sete reais e dezenove centavos). A 
empresa deverá apresentar a PPU devidamente retificada até às 18h do dia 24 de agosto de 2012.

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/12
Registro CGE Nº. 12-01204-6
Objeto: Aquisição pela PBGÁS de assessório, conexões e válvulas roscáveis em aço carbono, 

aço galvanizado e latão forjado para montagem de Conjuntos de Regulagem e Medição (CRM´s), 
em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.

Retirada do Edital: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e www.licitacoes-e.com.br / ou 
obtido pelos interessados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min 
às 11h30min e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente 
Epitácio Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

Local (Site): www.licitacoes-e.com.br
Abertura: 05 de setembro 2012, às 09h30min (horário de Brasília).
Encaminhamento das propostas comerciais: A partir da divulgação do Edital até as 09h00min 

do dia 05/09/2012.
FABÍOLA GOMES DOS SANTOS

Pregoeira

GENESIO BATISTA DE ABRANTES, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SUDEMA (SUPERIN-
TENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE), A LICENÇA, PARA P. COMERCIAL 
VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS – AC 160M2, SITUADA A RUA: JOSÉ FRANCISCO DA 
SILVA, 1301, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA – PB.

VERIDIANO SEVERO DOS SANTOS – CNPJ/CPF Nº 239.329.454-68 Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação para 
a atividade de: EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR. Na – AV. PRINCIPAL S/N QD. 19 
LT. 445 - LOT. PLANO DE VIDA- Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005751/
TEC/LO – 3574.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2012
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Setembro de 2012, licita-
ção modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: Serviços de construção de uma Escola 
Infantil e uma Quadra Escola Coberta - Programa Pró Infância PAC 2. Recursos do Tesouro Federal 
- Programa Pró Infância PAC 2 e Próprios do Município de Bayeux. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 20 de Agosto de 2012
JOSÉ LUIZ SOBRINHO - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N 006/2012
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 002/2012 de 03 de janeiro 

de 2012, da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem através deste AVISO tornar 
público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2012, 
cujo objeto é A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS AO 
CONSUMO DESTE MUNICIPIO.

VENCEDOR/VALOR:
ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA.
R$ 119.333,20(Cento e Dezenove Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Vinte Centavos)

Monte Horebe PB, 21 de agosto de 2012.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

2º VARA

EDITAL DE CITAÇÃO Nº. EDT.0002.000027-0/2012/2/SC
PRAZO: 20 DIAS
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº. 0003024-15.2011.4.05.8200  CALSSE 98
EXEQUENTE(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
EXECUTADO(S):  LUZINETE PEREIRA DA SILVA
CITAÇÃO DE:  LUZINETE PEREIRA DA SILVA, ora em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE:  Efetuar pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias (artigo 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$ 49.545,14 (quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais 
e quatorze centavos), acrescidos dos honorários advocatícios no valor de R$ 4.954,00 (quatro mil 
novecentos e cinquenta e quatro reais).

OBSERVAÇÃO:  No caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária 
será reduzida para R$ 2.477,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais)(parágrafo único do 
artigo 652-A, do CPC).

ADVERTÊNCIA: Não sendo efetuado o pagamento 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 nº. 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, 25 de julho de 2012.
ALEXANDRE COSTA DE LUNA FREIRE

Juiz Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
Tomada de Preços nº 02/2012
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de 93 módulos sanitários 

familiares, sendo 49 na sede e 44 na zona rural do Município de Natuba-PB. Abertura dia 06 de 
setembro de 2012, às 10:00 horas, no prédio da Prefeitura.

Natuba, 21 de agosto de 2012.
Esmeraldina Montenegro Borba

Presidente da CPL.

CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.891.884/0001-72 Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
Prévia para a atividade de: EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR. Na - RUA BANCARIOS 
VENANCIO JOSE NETO, 285 QD. 24 LT. 16 - BANCÁRIOS - Município: JOAO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2012-005725/TEC/LP – 1049
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