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Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,129 (compra) R$ 2,130 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,010 (compra) R$ 2,160 (venda)
EURO   R$ 2,775 (compra) R$ 2,777  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil
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2.3m

2.2m

baixa 11h30 0.5m

l Táxis de JP passam a cobrar bandeira 2 a partir de hoje também durante o dia

l Mira Maya se apresenta hoje no projeto Corredor Cultural no Centro de JP

l Hemocentro faz coleta de sangue externa terça-feira no Hospital de Trauma

l Curso de Telhado Vivo será realizado terça e quarta-feira no IFPB 

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ano CXIX
Número 263

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Altura

Vacinação hoje
contra a raiva vai 
imunizar 607 mil 
animais na PB

FOTO: José Marques/Secom-PB

PB vai adotar plano especial 
para combater a corrupção

Os participantes da 10a reu-
nião da Estratégia Nacional de 
Combate à Corrupção e à Lava-
gem de Dinheiro que aconteceu 
em João Pessoa definiram 13 
ações a serem implantadas no 
próximo ano no Estado, para 
combater esses tipos de cri-

mes.  Entre as medidas estão a 
implantação de um cadastro de 
Pessoas Politicamente Expos-
tas e a criação de órgãos, para 
controle de cadastro, com infor-
mações sobre licitações e para 
administrar bens bloqueados 
pela Justiça. PágINA 17

Concurso para escolher a marca  
tem inscrições prorrogadas

120 ANos de A uNIão

PágINA 13

PágINA 13

Ricardo entrega amanhã casas para três mil pessoas em CG e Riacho de santo Antônio PágINA 4

Flávio José participa de concerto da sinfônica na sexta 
em homenagem aos 100 anos de Gonzagão PágINA 5

A presidente Dilma Rous-
seff vetou o Artigo 3º do projeto 
de lei aprovado na Câmara dos 
Deputados que muda as regras 
de distribuição dos royalties do 
petróleo de campos já em ex-
ploração. Todos os royalties dos 
futuros contratos serão desti-
nados à educação. PágINA 4

Dilma Rousseff 
veta distribuição 
de royalties para 
áreas licitadas

PeTRóleO

A professora Margareth 
Diniz também anunciou que 
vai convocar os aprovados no 
concurso público realizado 
na gestão de Rômulo Polari, 
obedecendo às necessidades 
da instituição. Um balanço do 
quadro atual da UFPB será 
apresentado pela reitora no 
dia 11 deste mês. PágINA 4

Reitora da UFPB 
prevê realização de 
novo concurso no 
próximo ano

educaçãO

Família Ramalho: 
estudante é 
condenado a 15 
anos de prisão

PágINA 14

Uma operação realizada 
ontem à tarde pela Polícia Civil 
resultou na apreensão de 30 
quilos de cocaína, 10 quilos 
da droga pura e 20 em forma 
de crack.  Duas pessoas foram 
presas. Foi a maior apreensão 
de cocaína já realizada pela PC 
da Paraíba. PágINA 25

Polícia Civil 
apreende 30 
quilos de cocaína 
em Mangabeira

SeguRança

2º Caderno

PágINA 24

Presidente da Fifa, 
Joseph Blatter, 
comanda hoje 
em sP o sorteio 
da Copa das 
Confederações

esporte

dia de 
sorteio

FOTOS: divulgação
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Em relação à economia brasilei-
ra, dois dados divulgados ontem dão 
bem uma mostra de que o ano de 2012 
terminará sem grandes motivos para 
comemoração. De um lado, diz o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica – IBGE que o crescimento do nos-
so Produto Interno Bruto ficou muito 
aquém das expectativas no terceiro 
semestre do ano. 

Em valor nominal, o PIB somou 
R$ 1,09 trilhão. O resultado foi puxa-
do pelo desempenho da agropecuária, 
que cresceu 2,5% na comparação com 
o trimestre anterior, seguida pela in-
dústria, com avanço de 1,1%. O setor 
de serviços teve variação nula. No ano, 
o PIB avançou 0,7%, na comparação 
com o mesmo período do ano passado.

Já quanto à arrecadação de impos-
tos, levantamento da Secretaria de Po-
lítica Econômica do Ministério da Fa-
zenda, revela que, entre 2002 e 2011, 
a carga tributária no Brasil passou do 
equivalente a 32,47% de tudo o que 
era produzido no país para 35,31% - 
um valor recorde e aumento de 2,84 
pontos percentuais, totalizando R$ 1,4 
trilhão.

Isto significa que apesar da ênfase 
aos programas sociais destacados no 
Brasil nos últimos dez anos, o volume 
de dinheiro que o governo retirou da 
população com a cobrança de impos-
tos cresceu quase três vezes mais do 
que a parcela que ele devolveu às fa-
mílias e empresas por meio do paga-
mento de aposentadorias, subsídios e 

benefícios como seguro-desemprego e 
o Bolsa Família.

A arrecadação de impostos das 
três esferas públicas cresce, mesmo 
com as desonerações feitas no ano 
passado, porque houve crescimento 
da base: mais pessoas e empresas se 
formalizaram e passaram a pagar im-
postos. O ciclo virtuoso da economia 
brasileira proporcionou aumento da 
formalização, da renda e do lucro das 
empresas, o que determinou cresci-
mento da arrecadação mais do que 
proporcional ao PIB. 

A fatia de recursos abocanhada 
liquidamente pelos cofres públicos so-
mente entre 2010 e 2011 ficou quase 
dois pontos percentuais maiorem re-
lação ao PIB. Isso porque, enquanto a 
carga bruta cresceu quase R$ 200 bi-
lhões, as transferências se elevaram 
em apenas R$ 65 bilhões. Não precisa 
ser nenhum especialista para enten-
der que esses números serão recebi-
dos por 2013 como herança nada agra-
dável deixada por 2012.

Com um crescimento frustrante, 
conforme detectado pelo IBGE, e uma 
elevação continuada da carga tributá-
ria, de acordo com o Ministério da Fa-
zenda, o Brasil parece estar mesmo se 
despedindo deste atual exercício com 
a convicção cada vez mais firme de que 
a era do boom econômico já passou. 

Resta saber se os esforços do go-
verno serão capazes de reverter esta 
situação ao longo do ano que se apro-
xima. Esperemos que sim. 

A taxa de mortalidade da Europa 
está pra se tornar maior que a da natali-
dade.  Em 2035, o número de habitantes 
do continente atingirá o pico de 521 mi-
lhões, começando então a cair No Brasil 
isso se dará um pouco mais lentamente, 
segundo o IBGE, que prevê para 2038 o 
ano em que começaremos a ser cada vez 
menos.

Trata-se de um acontecimento único 
na História, que me deixa otimista quanto 
aos rumos da Humanidade. Ecossistema 
rearrumado, mais riquezas e tecnologia 
por cabeça. Será a Idade de Ouro que 
previ em 92 nos versos do concerto “Os 
Indispensáveis”, música de Eli-Eri Moura. 
“A dor morreu em paz e a miséria ficou 
pra trás”. Imagine que, finalmente, à 
custa de muita poluição, de um rombo 
na camada de ozônio, da devastação de 
matas e da extinção de tantas espécies, 
vamos chegando ao cumprimento do 
Gênesis 1.28 quando seu delirante autor 
ficcionou a cena de um Criador dizendo 
ao primeiro casal – “Crescei e multiplicai-
-vos, enchei a Terra e sujeitai-a, dominai 
sobre os peixes do mar, sobre os pássaros 
do céu e sobre todos os animais que se 
movem na terra.”

É instigante o fato de que se co-
meçou a perceber o desastre da super-
população no exato momento em que 
Gregory Pincus teve aprovada a venda 
da primeira pílula anticoncepcional 
– Enovid-10. A partir daí, os códigos 
morais, religiosos e econômicos que 
reprimiam os homens e principalmente 
as mulheres desintegraram-se. Surgiu a 
Revolução Sexual, separando a transa da 

procriação. Com isso, a taxa de natali-
dade, que em 1960 era 6,3 filhos por 
mulher, hoje é de 1,8. O casal não está 
mais sendo reposto.

Acaso? Trabalhávamos com máqui-
nas de escrever Remington e calculado-
ras Facit acionadas a manivela, quando 
entrei no BB em 62, e terminei a car-
reira, em 90,  vendo a contabilidade  de 
350 agências do Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande e Alagoas transferida para 
os computadores do Recife, o desenvol-
vimento da tecnologia acompanhando 
o aumento do número de clientes,  de 6 
milhões em 1995, para  30 milhões, com 
ainda maior crescimento do número de 
suas operações. 

A primeira coisa que me vem à 
mente são as constatações do “Fenômeno 
Humano”, livro escrito entre 1938 e 40 e 
publicado – postumamente – em 59, pelo 
Padre Pierre Teilhard de Chardin, onde, 
diante da ocupação crescente da Terra 
pelo Homem e do avanço das comuni-
cações, desenvolveu a teoria de uma 
evolução que partira do caos primordial, 
chegara ao despertar da consciência 
humana,  a que se seguirá... bem... uma 
Noogênese, quando todo o pensamento 
humano será integrado numa única rede 
inteligente, que acrescentará mais uma 
camada em volta da Terra: a Noosfera.  
Ele prevê aí, levando em conta a expan-
são populacional e a limitação disso que 
a esfericidade da Terra impõe,  uma... 
acomodação das relações humanas e 
o fim da guerra de todos contra todos, 
detectada por Hobbes no “Leviatã”

 Quem viver, verá.      

O novo secretário de segurança de 
São Paulo foi saudado com uma noite de 
15 homicídios na capital do capital. Por 
que a cidade mais rica do Brasil tem de 
ser a mais violenta? Não seria a pobreza 
que geraria o desespero dos menos afor-
tunados? Mas seriam os desafortunados 
que estariam matando mal o dia anoite-
ça e antes que a noite amanheça? 

O governador da Paulisteia desvai-
rada recusou a oferta da presidenta da 
República para tropas federais auxilia-
rem a polícia paulista no combate ao 
crime. O governador recusou, dizendo 
que o Estado de São Paulo daria conta 
do problema sozinho. Desde a oferta 
de Dona Dilma, recusada pelo governo 
paulista, a insegurança em São Paulo só 
fez piorar. 

A presidenta da República é respon-
sável pela segurança do povo brasileiro. 
Por isso que Dona Dilma ofereceu as 
tropas. Como a ajuda foi recusada, e a 
situação piorou, só resta à primeira man-
datária do País a alternativa de intervir 
no estado conflitado. O pior é que se 
sabe que esse conflito se dá entre a polí-
cia militar e as organizações criminosas 
que atuam na capital paulista.

O novo secretário assumiu tomando 
duas providências: uma, a de recomen-
dar aos PMs que tratem o cidadão com 
dignidade durante a abordagem policial. 
Ora, isso é uma obrigação de todo funcio-
nário público – funcionário do povo, 
pago pelo povo para servi-lo. E o policial 
nada mais é que um funcionário público 
com a missão de proteger o cidadão. 
Outra providência foi de ameaçar os 
usuários das redes sociais de processá-
-los caso associem a PM às ocorrências 
violentas que a população de São Paulo 
vem sofrendo. 

O secretário ameaçou restringir a 
liberdade de expressão, ultima coisa que 
resta ao cidadão paulistano para clamar 
em sua defesa. E os problemas de São 
Paulo interessam a todo Brasil, pois a 
capital bandeirante é o coração do País e 
quiçá da América do Sul: o PIB do estado 
de São Paulo é maior de que o PIB de 
qualquer país sul-americano. Em cada 
cinco brasileiros, um mora no estado de 
São Paulo. Em cada dez brasileiros, um 
mora na capital de São Paulo. Mas essa 
população tem sido severamente redu-
zida nos últimos tempos, pela violência 
que Alkmin quer resolver sozinho.

Editorial

Um
2035

PIB: crescimento pífio

Agonia de São Paulo

Uma das provas de que o Nordeste 
vai bem está nos números extraí-
dos da pesquisa Contas Regionais 
do Brasil 2010, divulgados esta 
semana pelo IBGE. As desigualda-
des regionais nacionais ficaram 
menores entre 2002 e 2010. 
Neste período, segundo o estudo, 
aumentou sua participação no PIB. 
O Nordeste, em termos de cres-
cimento econômico, no período 
ficou atrás da região Norte, que 
aumentou de 4,7% para 5,3% 
sua participação no PIB, um 
crescimento de 0,6  ponto per-
centual. É possível que os nú-
meros de 2011 e 2012 acusem 
uma queda, em razão da longa 
estiagem, com sérios reflexos 
nos setores produtivos.

Baixadas as cinzas das eleições 
municipais, setores ligados ao 
prefeito de Campina Grande, 
Veneziano Vital do Rêgo, cons-
tatam uma realidade ignorada 
na campanha:  candidato a vice, 
Bruno Roberto, filho do deputado 
Wellington Roberto, nada somou 
à campanha de Tatiana Medeiros, 
derrotada por Romero Rodrigues. 
Agora não cabe Procon.

Ainda se encontra aberta, até 28 
de fevereiro,  a linha emergencial 
de crédito, criada pelo Governo 
Federal, para socorrer agricultores 
familiares do Nordeste afetados 
pela seca. O Banco do Nordeste já 
firmou contratos na ordem de  R$ 
1,3 bilhão e R$ 200 milhões estão 
em análise.

A Comissão do Trabalho da 
Câmara Federal aprovou 
projeto que isenta idosos 
de qualquer taxa ou con-
tribuição a conselhos ou 
entidade de classe. Os “ve-
lhinhos”, se aprovada em 
plenária a matéria, recebem 
passe livre.

Os deputados querem o Exército tocando as obras da transposição do Rio 
São Francisco, depois que se torrou mais de R$ 3 bilhões na obras, sem que 
as regiões secas recebessem um caldeirão d´água. As obras entregues ao 
Exército andam bem e quase nãos e houve falar em desvio de verbas.

O INSS tem novas regras para aposen-
tadorias. O redutor de benefício da 
Previdência entra em vigor hoje. Ontem 
era o prazo para quem planejava pedir a 
aposentadoria por tempo de contribui-
ção, neste ano,  para fugir do novo fator 
previdenciário. O tempo de contribui-
ção exige, 30 anos para mulheres e 35 
no caso do público masculino. 
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A partir  de hoje está totalmente 
proibida a pesca da lagosta no li-
toral do Nordeste, pelos próximos 
150 dias, período de defeso para 
propiciar a reprodução da espé-
cie. Bares e restaurantes ficam 
obrigados a declarar o estoque.  
O governo passa, então, a pagar o 
seguro-desemprego, no valor de 
um salário mínimo aos pescadores, 
benefício muitas vezes aproveita-
do por quem não é do ramo.
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Djalma Toscano
Professor de metodologia

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - Sabado, 1 de dezembro de 2012

EXCLUSIVO

professor universitário de Metodologia da Pesquisa Científica 
Djalma Toscano de Oliveira Matos é soro positivo. Ele foi 
diagnosticado no dia 6 de junho do ano passado e hoje, aos 32 
anos, de idade vive em constante luta para ter seus direitos 
civis e moral garantidos perante a sociedade. Muito embora 
hoje seja a data de mobilização em alusão à luta mundial contra 
a Aids, não existem políticas públicas imediatas para coibir 
preconceitos e evitar o aumento da doença no Estado. Segundo 
dados do Ministério da Saúde, na Paraíba, no período de 2007 
até 2012, 5.188 casos foram confirmados, Além disso, estima-
se que existam 7.800 paraibanos soro positivo que ainda não 
foram diagnosticados. O depoimento de vida do professor, na 
entrevista a seguir, revela o sofrimento e as dificuldades que 
uma pessoa soro positivo sofre nos dias atuais. Hoje ele vive na 
Casa de Convivência Positiva que pertence a Arquidiocese, e revela 
que esse é o único lugar em João Pessoa onde as pessoas soro 
positivo podemos conviver sem sofrer preconceito.

O

Como você ficou sabendo 
que era soro positivo?

Eu fui diagnosticado no dia 6 
de junho de 2011. Eu estava com 
pneumonia, mas não sabia que 
estava doente. Na época eu lecio-
nava em Campina Grande e estava 
sentindo muitas dores e vim para 
João Pessoa me internando no 
Hospital Dom Rodrigo e foi diag-
nosticada a pneumonia que foi 
tratada durante um tempo na UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva). 
Quando eu estava curado na hora 
de receber a alta, o médico em 
chamou para conversar e pergun-
tou se eu achava normal um rapaz 
de 31 anos ter pneumonia, se os 
meus amigos tinham tido a doen-
ça, e eu falei que nenhum amigo 
meu tinha tido e que não achava 
estranho ter a doença. Então, ele 
falou que iria me encaminhar 
para o Hospital Clementino Fraga, 
fiz o exame rápido do diagnósti-
co, porém, eles não queriam me 
mostrar o resultado e disseram 
que eu teria que fazer uma nova 
amostragem.

Qual a sua primeira reação 
quando recebeu o resultado?

Bom, no início eu pensei que 
estava com tuberculose. Então, a 
tuberculose deu negativo, mas o 
do HIV, vírus que provoca a Aids 
deu positivo, porém, eles não me 
entregaram o resultado por escri-
to me informaram de boca e dis-
seram que o resultado por escrito 
somente seria entregue em quinze 
dias. Eu sai do hospital arrasado, 
não tive nenhum tipo de apoio 
psicológico e não sabia para onde 
eu ia, como iria justificar a minha 
ausência no trabalho já que eu não 
tinha nenhum papel, apenas o da 
internação e, também não sabia o 
que iria dizer para minha família.

O que você fez após essa 
informação?

Eu comecei a chorar. A minha 
mãe foi me pegar no hospital e ela 
não sabia do que se tratava e eu 
também não tive coragem de di-
zer já que não sabia a reação dela, 
mas tinha plena consciência de 
que ninguém está preparado para 
receber um exame positivo do HIV. 
Então, como eu havia feito uma 

nova testagem e o resultado ainda 
não estava pronto, eu tinha espe-
rança de que o exame desse  nega-
tivo. Na realidade eu não poderia 
dar uma informação que nem eu 
mesmo tinha a certeza.

Como foi a sua vida enquan-
to aguardava o novo resultado?

Foi terrível. Eu não consegui 
voltar a dar aulas porque não ti-
nha nenhum documento que justi-
ficasse a minha falta. Após quinze 
dias eu voltei para pegar o resul-
tado do exame e ele somente fica-
ria pronto após mais quinze dias 
porque seria feito outro teste. En-
tão eu me alterei e discuti com os 
funcionários do hospital exigindo 
um documento que comprovasse 
a doença, foi quando o setor labo-
ratorial me entregou por escrito 
que eu tinha reagentes no teste 
do HIV. A partir daí então eu tive a 
comprovação e a ficha caiu que eu 
estava com o HIV.

Você conhecia ou já tinha 
convivido com alguma pessoa 
soro positivo?

Eu não tinha a menor noção 
do que era essa doença. Já tinha 
escutado falar é claro, mas estava 
perdido não sabia quais os pas-
sos que eu deveria seguir dali por 
diante. De imediato eu marquei 
um infectologista, que por sinal 
tive que esperar vinte dias para 
fazer a consulta e depois mais 40 
dias para obter o resultado das 
cargas virais e CD4, para saber re-
almente se eu estava com a doen-
ça e quais as medicações teria que 
usar. E durante todo esse tempo 
eu fui definhando porque já esta-
va com a Aids há algum tempo e as 
consequências já estavam toman-
do conta do meu corpo.

Qual foi a reação das pes-
soas quando você contou que 
era soro positivo?

Não foi nada fácil e eu en-
trei em depressão, o meu com-
panheiro quando ficou sabendo 
tentou suicídio e ficou 15 dias 
em coma, muito embora ele te-
nha feito o exame que deu ne-
gativo. Na minha casa os meus 
familiares passaram a me tratar 
com indiferença, separando to-

dos os pertences que eu usava 
por medo de se contaminarem 
e eu não voltei a trabalhar mais. 
Fiquei literalmente sozinho e 
assustado. Sai da casa dos meus 
pais e fui morar nas ruas e fiquei 
muito mal, chegando ao ponto de 
não conseguir mais andar e 
fui encostado pelo INSS. Na 
realidade a minha família 
não sabia lidar com 
essa situação e tinha 
medo de ter contato 
comigo.

Onde você en-
controu ajuda para se 
reerguer?

Quando eu esta-
va na rua, morando na 
Lagoa do Parque Solon 
de Lucena, um travesti chamado 
Rogério, me viu na rua e perguntou 
porque eu estava ali já que aquele 
era o ponto dela se prostituir. En-
tão, eu contei a ela que tinha sido 
diagnosticado soro positivo 
e que não tinha coragem de 
informar no trabalho e muito me-
nos de voltar para a casa dos meus 
pais. Eu era professor substituto 
concursado da rede federal de En-
sino Superior e perdi tudo, hoje sou 
encostado pelo INSS. Quando eu 
não conseguia mais me levantar do 
chão, pessoas que me viam na La-
goa ligaram para o Caps (Centro de 
Atenção Pscicossocial) do Estado e 
eles me resgataram da rua.

Tem muitas instituições que 
fazem esse trabalho de resgate 
nas ruas?

Sim. Tem igrejas e muitas 
instituições que distribuem sopas 
aos moradores de rua e eu come-
cei a conversar com elas. Daí en-
tão foi feito esse contato com o 
Caps e eles me resgataram e me 
levaram para o Hospital Clementi-
no Fraga e lá, foi que o Movimento 
Social do Fórum de Aids que pas-
sou a acompanhar o meu trata-
mento. Eles entraram em contato 
com a minha família para que eles 
levassem alguns pertences meus 
porque eu não tinha nada, nem 
ao menos uma escova de dente. 
A minha família levou o material 
de higiene pessoal e eu fiquei 20 
dias internado no hospital, vol-

Portadores do HIV 
ainda sofrem com preconceito

tei a tomar os medicamentos para 
me recompor novamente. Após 
receber alta eu ainda retornei ao 
Caps para receber posteriormente 
o apoio das Ongs e a partir daí a 
minha vida mudou totalmente. Eu 
digo que se eu tivesse encontrado 
esse apoio assim que soube que 
estava doente a minha vida teria 
sido diferente.

Como é a sua vida hoje?
Eu não posso dizer que tenho 

uma vida normal hoje porque eu 
tomo medicamentos e eles tem di-
versos efeitos colaterais, por exem-
plo, se eu comer corro logo para o 
banheiro porque não consigo segu-
rar. É muito fácil as pessoas dize-
rem que a pessoas com Aids podem 
ter uma vida normal. Isso não exis-
te porque você só sabe o que é isso 
quando pega a doença. Ter Aids sig-
nifica viver isolado do mundo, ou 
seja, não tem um amor, ato de cari-
nho porque ninguém quer se rela-
cionar com uma pessoa que tenha 
essa doença. Eu sofro preconceito 
porque tenho Aids, porque faço 

tratamento para dependentes quí-
micos e também pela minha opção 
sexual de vida.

Hoje Dia Mundial de luta con-
tra a AIDS. Qual a sua mensagem?

Em primeiro lugar eu quero 
dizer eu estou vivo hoje contando a 
minha história não foi por apoio de 
governo, porque o próprio Ministé-
rio da Saúde revela que na Paraíba, 
no período de 2007 até os dias atu-
ais, já foram diagnosticados 5.188 
casos e que a estimativa é de que 
7.800 paraibanos sejam soro positi-
vo e não saibam. Eu estou aqui pela 
ajuda que recebi das Ongs e entida-
des religiosas que nos dá apoio e 
força para viver. A Arquidiocese da 
Paraíba, através da Ação Social Ar-
quidiocesana (ASA), mantém, há 13 
anos, um espaço para assistência 
aos portadores do vírus HIV que é a 
Casa de Convivência Positiva, loca-
lizada em João Pessoa. A Casa é um 
lugar acolhedor que visa favorecer 
a vivência das pessoas portadoras 
do vírus HIV, independente de cor, 
religião e opção sexual.
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Em cima da hora

O governador Ricardo 
Coutinho entrega, ama-
nhã, 691 casas em Cam-
pina Grande e Riacho de 
Santo Antônio. O Governo 
do Estado investiu mais de 
R$ 15 milhões nas obras, 
que beneficiarão cerca de 
três mil pessoas. Às 10h, 
no Loteamento Antônio 
Ferreira Filho, no muni-
cípio de Riacho de Santo 
Antônio, Ricardo entrega-
rá 52 casas do Programa 
Pró-Moradia. 

As 639 casas do Con-
junto Residencial Ronaldo 
Cunha Lima, em Campina 
Grande, serão entregues 
às 15h, no próprio local, na 
Alça Sudoeste da BR 230. 
Para o filho primogênito 
do ex-governador Ronaldo 
Cunha Lima, o conjunto re-
sidencial é mais um gesto 
de atenção de Ricardo à 
memória do poeta. “Esta-
mos agradecidos pela ho-
menagem ao nosso eterno 
poeta, reafirmando nossa 
convicção de que iniciati-
vas como essa se traduzi-
rão em benefícios para os 
mais carentes. Em nome 
de nossa família e do povo 
de Campina, nosso muito 
obrigado”, disse Ronaldo 
Cunha Lima Filho, vice-pre-
feito eleito de Campina 
Grande.

Emocionada, a viúva 
Glória Cunha Lima também 
falou sobre a iniciativa do 
governador de homena-
gear seu marido. “Sensibili-
zada, agradeço de coração 
ao Governo do Estado por 
essa homenagem de tão 
forte simbolismo à memó-
ria de Ronaldo. Não tenho 
dúvidas de que o poeta do 
povo, o homem que amei 
em vida e por quem nutro 
saudade permanente, en-
grandeceria a iniciativa de 
garantir moradia para a 
população da cidade sím-
bolo de sua devoção à vida 
pública”, disse.

Segundo a Compa-
nhia Estadual de Habita-
ção Popular (Cehap), as 
residências fazem parte 
do Programa Pró-Mora-
dia, e serão entregues sem 
nenhum custo financeiro 
para as famílias. São 554 
casas convencionais, 70 
destinadas a idosos e 15 
adaptadas aos portadores 
de necessidades especiais. 
O Conjunto Habitacional 
Ronaldo Cunha Lima, po-
pularmente conhecido por 
Três Irmãs, foi construído 
com toda rede de infraes-
trutura básica, sistema de 
abastecimento d’água, 
rede coletora de esgoto, 
energia elétrica e vias pavi-
mentadas.

A obra do conjunto 
residencial no Loteamen-
to Antônio Ferreira Filho, 
reiniciada em junho deste 
ano, com recursos na or-
dem de R$ 226 mil, tam-
bém contará com unidades 
adaptadas para pessoas da 
terceira idade ou com defi-
ciência.

Habitação-Somadas as 
casas de Campina Grande 
e Riacho de Santo Antônio 

Ricardo entrega mais 691 casas
Campina GrandE E riaCho dE Santo antônio

As 691 unidades habitacionais que o Governo do Estado entrega amanhã custaram mais de R$ 15 milhões e beneficiam cerca de 3 mil pessoas

As 806 escolas da rede es-
tadual realizam a partir desta 
segunda-feira (3) e durante o 
mês de dezembro, as matrí-
culas automáticas para os alu-
nos veteranos. A Secretaria da 
Educação (SEE) adverte que a 
matrícula dos alunos integran-
tes da rede só será efetivada 
mediante preenchimento de 
cadastro  pelos pais e respon-
sáveis para os menores de 
18 anos, e para os maiores de 
idade, preenchido pelo pró-
prio aluno. No período de 2 a 
31 de janeiro de 2013 estarão 
abertas as matrículas para os 
novatos, podendo continuar 
durante todo o ano letivo, caso 
o estudante venha transferido 
de outra instituição de ensino. 
O Governo do Estado está ofe-
recendo mais 100 mil vagas na 
rede, num total de 460 mil para 
o próximo ano.

 As gerências Regionais de 
Educação deverão organizar 
postos de informações sobre 
as vagas de cada escola e utili-
zar estratégias de divulgação, 
em conjunto com os diretores 
das escolas, tais como: cam-
panhas, visita às famílias, car-
tazes, anúncios nos meios de 
comunicação, entre outras. De 

acordo com a gerente executiva 
de Acompanhamento a Gestão 
Escolar, Antonieta Nóbrega, o 
ano letivo de 2013 será inicia-
do nas escolas da rede estadual 
no dia 7 de fevereiro para os 
cursos diurnos e noturnos. “As 
escolas que, eventualmente, 
ficarem impedidas de iniciar o 
ano letivo na data estabeleci-
da, deverão elaborar calendá-
rio especial, a ser submetido 
à apreciação e à aprovação da 
Gerência Regional de Educação 
e, na sequência, enviado à Ge-
rência Executiva de Acompa-
nhamento da Gestão Escolar”, 
ressaltou Antonieta.

Segundo ela, as esco-
las indígenas, respeitadas as 
suas especificidades, deverão 
apresentar calendário pró-
prio à Gerência Operacional 
de Integração Escola Comu-
nidade (Goiesc/SEE), até 10 
dias antes do início das aulas. 
A gerente  explica que o ca-
lendário escolar terá 204 dias 
letivos para o turno diurno e 
209 dias para o turno notur-
no, divididos em quatro perí-
odos bimestrais incluindo o 
primeiro segmento (Ensino 
Fundamental I) da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA).

Educação inicia matrículas 
para os alunos veteranos

SEGUnda-FEira Táxis da capital 
passam a cobrar 
bandeira 2 a 
partir de hoje

A partir dehoje, os taxistas 
de João Pessoa irão cobrar o va-
lor da bandeira 2 todos os dias 
de dezembro até às 6h do dia 2 
de janeiro. Foi o que informou 
o secretário geral do Sindicato 
dos Taxistas do Estado da Para-
íba (Sindtáxi), Adauto Braz.

Esse aumento é imple-
mentado neste período para 
garantir uma gratificação extra 
para a categoria, representan-
do o 13º salário da categoria.

A cobrança da bandeira 2 
para todos os dias de dezem-
bro já foi comunicada pelo 
Sinditáxi a Superintendência 
de Mobilidade Urbana – Se-
mob, da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa. Para Adauto 
Braz a medida representa um 
estímulo à categoria e reper-
cute numa melhor prestação 
do serviço à população.

O valor cobrado por qui-
lômetro na bandeira 2 é R$ 2, 
com uma bandeirada inicial de 
R$ 4. Com relação aos táxis que 
prestam serviço no Aeroporto 
Castro Pinto o secretário da en-
tidade disse que os motoristas 
trabalham com contrato e não 
usam. Neste período cobram 
mais 20 por cento do valor.

A Universidade Fe-
deral da Paraíba tem 
previsão de concurso 
para 2013. Foi o que re-
velou a reitora Marga-
reth Diniz que anunciou 
pedido de levantamento 
de vagas e dos cargos 
a serem preenchidos a 
partir do próximo ano. 
De acordo com a asses-
soria, em 2013 cerca de 
mil funcionários podem 
se aposentar.

A reitora da UFPB 
presidiu ontem a pri-
meira reunião do Con-
sepe na sua gestão. No 
contato mantido com a 
reportagem do Jornal a 
União, Margareth Diniz 
garantiu que a partir de 
fevereiro irá convocar de 
acordo com as necessi-
dades, os aprovados no 
concurso realizado na 
gestão de Rômulo Polari.

Para a próxima se-
mana a reitora marcou 

uma reunião com todos 
os pró-reitores para que 
apresentem balanço 
da situação de todos os 
campi. Ela denunciou 
que no início da gestão 
já encontrou dificulda-
des pela falta de transi-
ção que acredita tenha 
influência do ex-reitor.

No próximo dia 11 
a reitora marcou uma 
coletiva com a impren-
sa, com a presença de 
todos os pró-reitores 
quando fará um relato 
da situação acadêmico
-economico-financeira 
da instituição superior 
de ensino.

A nova reitora disse 
ainda que na coletiva irá 
expor como encontrou a 
UFPB e ao mesmo tempo 
anunciar que já solicitou 
auditoria interna em to-
dos os órgãos gerencia-
dores de recursos da ins-
tituição. Integram a UFPB 
os campi de João Pessoa, 
Areia, Bananeiras, Rio 
Tinto e Mamanguape.

Margareth prevê 
concurso na UFPB

para 2013

Cardoso Filho
josecardosofilho@ gmail.com
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às que já foram concluídas, 
o Governo do Estado terá 
entregue em menos de 
dois anos cerca de 3.200 
moradias construídas com 
recursos próprios e em par-
cerias com o Governo Fe-
deral.

As obras na área de 
habitação continuam em 
ritmo acelerado e outras 
7 mil unidades residenciais 
estão sendo construídas 
em diversos municípios pa-
raibanos.

Estradas - Ainda no 
domingo, Ricardo Cou-
tinho assina a Ordem de 
Serviço para a pavimenta-
ção da rodovia PB-196, que 
liga a BR-104 ao município 
de Riacho de Santo Antô-
nio. Depois de concluída, 
a obra vai beneficiar mais 
de sete mil habitantes da 
região. A rodovia esta-
dual possui 10,5 Km de 
extensão, ao custo de R$ 
4,5 milhões, recursos do 
convênio entre Governo 
do Estado e a Corporação 
Andina de Fomento (CAF). 

“Quando o governa-
dor Ricardo Coutinho as-
sumiu a gestão 54 muni-
cípios da Paraíba estavam 
no completo isolamento 
por falta de pavimentação 
asfáltica. Com todo esfor-
ço possível este governo já 
tirou nove cidades dessa 
situação. Com os recursos 
assegurados, o que antes 
parecia um sonho já come-
çou a virar realidade. Nos-
sa meta é interligar todas 
as cidades da Paraíba até 
o final de 2014.”, informou 
o diretor superintendente 
do Departamento de Es-
tradas de Rodagem da Pa-
raíba (DER), Carlos Pereira.

 para árEaS liCitadaS

Dilma veta distribuição de royalties
Brasília - A presidente da Re-

pública, Dilma Rousseff vetou o 
Artigo 3º do projeto de lei aprova-
do na Câmara dos Deputados que 
muda as regras de distribuição dos 
royalties do petróleo de campos já 
em exploração. Além disso, todos 
os royalties dos futuros contratos 
serão destinados à educação.

O ministro da Educação, Aloi-
zio Mercadante, disse que a decisão 
da presidente Dilma tem um “gran-
de significado histórico”. “Todos os 
royalties, a partir das futuras con-
cessões, irão para a educação. Isso 
envolve todas as prefeituras do 
Brasil, os estados e a União, porque 
só a educação vai fazer o Brasil ser 
uma nação efetivamente desenvol-
vida”, disse.

A ministra da Casa Civil, Gleisi 
Hoffmann, disse que a medida pro-

visória (MP), que será encaminhada 
para publicação no Diário Oficial 
da União na próxima segunda-feira 
(3), tem como premissas o respei-
to à Constituição e aos contratos 
estabelecidos, a garantia da distri-
buição das riquezas do petróleo e 
o fortalecimento da educação bra-
sileira.

A ministra espera “sensibili-
dade” do Congresso Nacional para 
a aprovação da MP e argumentou 
que a medida vai beneficiar to-
dos os entes federativos. “Estamos 
chegando num momento que não 
conseguimos ir para frente, não 
conseguimos fazer novas conces-
sões porque não temos uma regra 
estabelecida na distribuição de ro-
yalties. Então, começamos a passar 
para um momento em que todos 
vão perder. Da forma como esta-

mos mandando a medida provisó-
ria, respeitando a distribuição feita 
pelo Congresso, dirigindo para a 
educação, acredito que vamos ter 
a sensibilidade do Congresso Na-
cional.”

Segundo Gleisi, a presidente 
procurou conservar a maior parte 
do que foi deliberado no Congres-
so Nacional. “O veto ao Artigo 3º, 
resguarda exatamente os contra-
tos em exercícios e redistribuição 
dos royalties ao longo do tempo”, 
disse.

O ministro de Minas e Ener-
gia, Edison Lobão, disse que o veto 
não significa “nenhum desapreço 
ao Congresso Nacional”, “mas sim 
a defesa de dispositivos constitu-
cionais que asseguram a preser-
vação dos contratos firmados até 
então.”
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Sandoval Moreno se 
apresenta na Praça
Rio Branco

Página 8

Convenção Paraibana 
de Quadrinhos será 
aberta hoje em JP

Paralamas do Sucesso 
fazem show da virada 
na capital
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CINEMA MÚSICA

100 anos de Lua
Orquestra Sinfônica realiza concerto em homenagem ao centenário de 
nascimento de Gonzagão na próxima sexta-feira, no Espaço Cultural

Para os apaixonados pelo toque 
da sanfona, 13 de dezembro 
é uma data especial. Naquele 
dia, no ano de 1912, nascia na 
cidade de Exu, o pernambu-
cano que mudaria o curso da 
história da música brasileira. 
Em todo o país, uma série de 

homenagens tem marcado o ano de centenário 
de Luiz Gonzaga, o Gonzagão.

Na Paraíba não é diferente e a Orques-
tra Sinfônica apresentará um concerto es-
pecial na próxima sexta-feira (7), às 19h, na 
Praça do Povo do Espaço Cultural (Funesc), 
em João Pessoa, sob a regência do Maestro 
Chiquito. A entrada será gratuita.

Intitulado “100 Anos de Lua”, o concerto 
é uma iniciativa da Funesc e contará com as 
vozes do Coro Sinfônico da Paraíba coordena-
do pela maestrina Ariadne de Lima. Entre os 
convidados estão o músico Ricardo Ribeiro, 
Lucyane Alves com a banda Clã Brasil, Bandas 
de Música do 15º BIMtz e da Polícia Militar. 
Para coroar o evento, o músico Flávio José fará 
participação especial.

Luiz pelo dia de Santa Luzia, Gonzaga 
por sugestão do vigário e Nascimento por 
ser o mês de nascença de Jesus Cristo. As-
sim começou a se desenhar a história do 
artista que, com sua voz forte de nordestino, 
cantando a saudade e a beleza de sua terra, 
sagrou-se Rei do Baião e levou o ritmo e o 
Sertão a conquistas jamais imaginadas. Da 
maior gravadora do país à enorme veicula-
ção nas rádios; da ocupação de espaço na 
imprensa à gravação de suas músicas por 
intérpretes consagrados.  O baião ganhava 

vida e Mestre Lua (como também era co-
nhecido) escrevia seu capítulo na história 
da música popular brasileira.

O concerto popular do dia 7 trará no 
repertório composições eternizadas na 

interpretação de Gonzagão, como a 
clássica Asa Branca, Seu Januá-

rio, Xodó, Sanfona Dourada, 
entre outras 

canções.

Maestro Chiquito
 Francisco Fernandes Filho, Chiquito de 

Santa Luzia, nasceu músico, roqueiro, sam-
bista, frevista, forrozeiro. Participou de todos 
os tipos de manifestação cultural nordestina, 
desde o coco de roda de Mané de Bia até a 
Orquestra Sinfônica, passeando por orques-
tras de frevos, conjuntos de bailes, grupos 
de dança, orquestra sanfônica, charangas, 
alas-ursas, escolas de samba, regionais de 
forró, entre outros.

Ariadne de Lima
Pedagoga, licenciando o curso de 

Música na UFPB e professora de técnica 
vocal da Musart (Escola Art-Musical). 

Iniciou seus estudos musicais com a profes-
sora Marilda Eduardo e na Escola de Música 
Antenor Navarro (Eman). Atuou como corista 
em diversos corais de João Pessoa, como o 
Coral Maestro João Eduardo, Coral Sinfônico 
da Paraíba, Coral Associação Lírica Bel Canto, 
Coral Collegium Pró-música, Coral Universitá-
rio Gazzi de Sá, Coral do Núcleo de Ópera da 
Funesc e do Presto-ópera da UFPB.

Ricardo Ribeiro (solista)
Bacharel em Música pela UFPB, fez parte 

da Orquestra Jovem da Paraíba, da Orquestra 
Metalúrgica Filipéia e da banda Forrofest. Tem 
CDs gravados com o grupo Acorde (Paraíba) e 
dois CDs solos, gravados em Curitiba. Já par-
ticipou de shows com alguns nomes da MPB 
como Geraldo Azevedo, Nando Cordel, Joana, 
Marinês, Edson Cordeiro e Santana (o canta-
dor). Gravou dois CDs com o grupo Clã Brasil 
e hoje divide seus projetos artísticos tocando 
em eventos em Curitiba e estados do Brasil.

Lucyane Alves (solista)
Natural de João Pessoa, Lucy canta, com-

põe e é multi-instrumentista (toca sanfona, 
bandolim, escaleta e baixo nos seus shows). 
Iniciou a carreira aos 4 anos de idade, no Proje-
to “Formiguinhas” e depois tocando violino na 
Orquestra Infantil da Paraíba e Camerata Izabel 
Burity até os 15. Desde 2005, faz parte do grupo 
musical Clã Brasil, com o qual tem seis álbuns 
e dois DVDs gravados. Participou como solista 
das Orquestras Sinfônicas da Paraíba e de Re-
cife e da Orquestra de Câmara de João Pessoa.

Orquestra Sinfônica da Paraíba vai executar várias músicas do Rei do Baião, Luiz Gonzaga

FOtOS: Divulgação

Flávio José fará 
uma participação 
especial durante 
a apresentação 
da Sinfônica
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Vivências

O livro que Manoel Jaime escreveu  sobre os 
cinemas de Currais Novos  é quase uma poesia e con-
segue me remeter a um cantinho do baú de recorda-
ções, onde está definitivamente guardado o melhor 
da minha memória.

Quando o médico, humanista por excelência, 
se refere à sua cidade, enfocando o desembargador 
Tomaz Salustino, me faz lembrar remota e meteó-
rica passagem que por ali tive, aos tempos (quase 
imemoriais) da década de 60 quando fiz parte de 
um grupo de estudantes  que foi conhecer de perto 
a extração do tungstênio – valorizado mineral de 
exportação.

O cine-teatro Tomaz Salustino, pertinho do 
Tungstênio Hotel, me recebeu em  confortável pol-
trona numa memorável noite de sábado. Estava bem 
acompanhado por uma jovem currais-novense, cujo 
nome a memória não registra mais. Em compensação 
o beijo que lhe tasquei na boca tenra, num gesto de 
intensa ousadia  para os limites da época – este ficou 
para sempre.

Agora, ao rever no livro de Manoel Jaime a foto 
esmaecida do velho cinema que o tempo se encar-
regou de fechar na década de 70, assomam à minha 
mente imagens antigas que o tempo enevoou e ou-
tras que, de tão nítidas, parecem restos de fatos que 
marcaram o meu  anteontem.

Os tambores de Fu Manchu nas matinais domin-
gueiras do Rex,  batem juntos com o chicote de Du-
rango Kid no faroeste das quintas-feiras do Felipéia. 
E os gritos de Roy Roggers a estimular o trote caden-
ciado  do seu belo cavalo Silver, só são abafados pelos 
brados quase retumbantes de John Wayne no tempo 
das diligências.

E a vergonha de ser barrado à entrada do Plaza 
num filme impróprio até 14 anos (cujo título faço 
questão de ignorar), por causa do meu tamanho e 
falta de documentos, só não foi maior do que o medo 
de ser flagrado pelo Fiscal de Menores, no balcão 
do Jaguaribe, numa noite em que, quase escondido 
debaixo da poltrona,finalmente  consegui assistir ao 
inesquecível Um Lugar ao Sol, com Elizabeth Taylor e 
Montgomery Clift.

E neste canto de saudade, ainda há espaço para 
outras lembranças, algumas divertidas como a exi-
bição de gala de Ivo Bichara dançando o rock-on-roll 
em soirée do Rex, e outras prazerosas como o desfile 

A oportunidade de ser pai ou 
mãe é, sem dúvida, uma dádiva 
divina, e muitas vezes tal evento 
acontece de surpresa. 

Outro aspecto importante 
a considerar é que, esta opor-
tunidade ímpar traz a reboque 
a imensa e indispensável res-
ponsabilidade de educar estes 
descendentes. Aí surge a pergun-
ta: estamos 
preparados 
para sermos 
pais? E, se não 
estamos, como 
se dará esta 
preparação?

É claro 
que não exis-
te manual e 
nem fórmu-
las mágicas, 
mas existe 
um excelente 
caminho rumo 
à maternida-
de/paterni-
dade que é 
o autoconhecimento. E, através 
dele podemos acessar as nossas 
experiências enquanto filho (a), 
pois é com elas e através delas 
que vamos caminhar educando 
os nossos “pequenos”.

Uma boa parte da nossa 
experiência infantil, mesmo as 

mais inconscientes, vem à tona 
no momento em que nos torna-
mos pais, especialmente, porque 
cuidar de um filho nos remete 
geralmente ao momento em que 
fomos cuidados ou descuidados 
pelos nossos pais.

Dito isto você talvez questio-
ne: “Não lembro nada da minha 
infância”, ou mesmo “crianças 

pequenas não se dão conta 
do que estão vivendo”. 

Mesmo que seja 
comum, pessoas pensa-
rem assim, ou seja, que a 
sua história passada não 
determina a sua história 
presente, e consequente-
mente, que a criação de 
seus próprios filhos não 
sofre influência de seu 
passado infantil, muitas 
pesquisas têm demons-
trado, por exemplo, que, 
uma pessoa que carrega 
necessidades infantis 
não satisfeitas de amor, 
atenção, afeto, cuidados 

físicos etc. tentarão suprir essas 
carências em seus próprios 
filhos, geralmente com exces-
so de cuidados ou com grande 
dominação e até chantagens 
emocionais.

É comum a constatação de 
que os maus-tratos recebidos na 

infância levam algumas pessoas, 
por exemplo, a também serem 
agressivas com seus filhos, perpe-
tuando dessa forma os traumas 
que carregam. 

É certo que não podemos 
mudar os fatos acontecidos em 
nosso passado, mas podemos 
dar um novo significado para 
as nossas experiências, e isso é 
possível no momento em que 
decidimos olhar com compaixão 
para a nossa infância e nos per-
mitirmos aceitar a verdade sobre 
nós mesmos.

O filósofo Nietzsche falava 
o seguinte: “Aquilo que não me 
mata só me fortalece”. Assim, esse 
é um lembrete poderoso de que 
as nossas experiências dolorosas 
podem nos auxiliar a nos tornar-
mos mais fortes.

Desta forma, devo admitir 
que a análise do nosso passa-
do infantil não é tarefa fácil, e 
pode ser uma jornada densa e 
cansativa, mas poderá nos auxi-
liar certamente a encontrarmos 
respostas para muitas questões 
antes não resolvidas e o melhor 
de tudo é que tal iniciativa pode-
rá nos ajudar a cuidar de maneira 
saudável de nossos filhos, sem 
corrermos o risco de repetirmos 
com eles e neles os nossos dra-
mas infantis.

Jornalista e presidente da FAC - ramalholeite84@gmail.com

Um povo de muita fé
Quando a barragem de Sobradinho foi 

construida, pela sua gigantesca dimensão, 
houve quem acreditasse que estava se con-
cretizando a profecia do Padre Cícero Romão 
Batista: “O Sertão vai virar mar”. “ Aquele 
povo tem muita fé...” disse a ministra Dilma, 
desdenhando da ingenuidade de um povo 
que, mais recentemente, também acredi-
tou em outro profeta, o retirante Lula: ” Vai  
acabar a miséria no Nordeste”. Se a primeira 
predição pretendia se perder na eternidade, 
a segunda tinha prazo fixo, 2012, quando 
as águas do Velho Chico chegariam a estas 
plagas para saciar a sede dos moradores do 
Semiárido.

Quem não acreditaria? O novo profeta 
era um fugitivo da seca e trilhou o mesmo 
caminho de milhões de famintos que foram 
buscar a sua sobrevivência no sul maravi-
lha. Aboletado num pau-de-arara, conheceu 
como ninguém o sofrimento dos seus patrí-
cios desta parte do país. E pôs mãos à obra. 
Botou força na transposição das águas do 
São Francisco. Agora o Brasil toma ciência 
de que as obras estão paradas, o que foi feito 
precisa ser restaurado, o custo do investi-
mento duplicou, o prazo foi esquecido, e es-
tamos novamente na fila do carro-pipa.

E ninguém pense que foi fácil para  Lula 
começar aquelas obras. Na Bahia, e princi-
palmente, em Sergipe, levantaram-se vo-
zes egoístas que se diziam donos daquelas 
águas.Tal qual o Rio de Janeiro e o Espírito 
Santo que não querem abrir mão dos royali-
tes do petróleo, nossos vizinhos abençoados  
pelo “rio da integração nacional”, preferiam 
nos ver desintegrados e sem água nem para 
beber. E nem é preciso lembrar que o volume 
de água que se quer redirecionar para leitos 
de  rios secos, não passa de dois por cento 
do que se perde no mar...

Os cariocas  foram às ruas dizer que a 
Copa do Mundo e as Olimpíadas estão ame-
açadas se dividirem com o restante desse 
imenso Brasil o dinheiro do petróleo. O 
dinheiro é somente deles desde que furaram 
o primeiro poço no oceano. Não sei quem é 
mais egocêntríco: quem pensa ser dono do 
rio e não quer dividir suas águas com quem 
tem sede; ou quem pensa ser dono do mar, 
e não quer repartir suas riquezas com quem 
tem fome...

E gritam a uma só voz: Veta Dilma! Nós 
deveríamos estar também nas ruas a procla-
mar: Sanciona Dilma! Nós precisamos dessa 
lei que divide com todos a maior riqueza 
nacional. Desde os anos cinquenta “o petró-
leo é nosso”, de todos os brasileiros e não 
apenas de cariosas e capixabas. Sanciona 
Dilma! Para cobrir as perdas dos municípios 
brasileiros, contribuintes permanentes da 
manutenção dos empregos no Sul e Sudeste, 
graças às isenções de impostos conferidas a 
produtos industrializados. Sanciona Dilma! 
Para compensar o não cumprimento da pro-
messa de que beberíamos ainda esse ano, a 
água do São Francisco. Sanciona Dilma! Para 
que, aquele povo que tem muita fé, como 
diz a ministra, volte a acreditar no futuro e 
esqueça essa ideia equivocada de que, no 
Brasil de hoje, a prioridade é o FULECO, o 
mascote da Copa, e não o homem com um 
caneco, à procura de um pote com água...

PS. Soube depois do escrito acima que 
a Presidenta Dilma vetou a distribuiçao dos 
royalites de petroleo com os nao produtores 
na forma preconizada pela Camara e Senado.
Tenho certeza de que se ela tivesse lido meus 
argumentos, o resultado seria outro...eu sou 
daquele povo que tem fé

Ramalho 
LeiteUm canto de saudade

Quando nos tornamos pais

Desta forma, 
devo admitir 
que a análise do 
nosso passado 
infantil não é 
tarefa fácil, e 
pode ser uma 
jornada densa e 
cansativa
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Carlos Pereira Professor - cpcsilva1@globo.com

Deusimar Wanderley Guedes Psicólogo e advogado - deusimar.drogas@hotmail.com

Crônica

imperdível das jovens da melhor sociedade, com suas 
saias pregueadas do Liceu, do colégio das Neves e até 
mesmo das Lourdinas – presenças obrigatórias das 
vesperais batizadas, à época, de “sessão das moças”, 
do cine Brasil. Sem falar, é claro, no Cinema  de Arte, 
cujos filmes, nas mais das vezes de difícil entendi-
mento pela patuleia, eram permitidos por Luciano 
Wanderley no  recém-inaugurado cine Municipal, para 
satisfazer os desejos de Paulo Melo, Pedro Santos e 
Martinho Moreira Franco – entre outros. A renda era 
pouca,  mas os  comentários nas colunas especializa-
das  movimentavam  a vida da província.

Tudo isso me volta à cabeça ao reler o gostoso livro 
de Manoel Jaime Xavier Filho que num encadeamento 
perfeito, me fez transportar àqueles tempos em que 
cinema era coisa séria, imune a shoppings, pipocas e 
telefones celulares. E, ao puxar mais uma linha desse 
cordão da saudade, me bate  uma leve  tremedeira, 
própria   da emoção revivida. 

E, agora, quando essa onda de nostalgia me inva-
de por inteiro e começo a querer chorar, quem há de 
me acudir?

O jeito, quem sabe, é  marcar uma consulta com 
o doutor Manoel Jaime...

Foto: Divulgação



 

Histórias em quadrinhos em debate 
no final de semana em João Pessoa

Cinema

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 1 de dezembro de 2012

Roteiro

ATop Top! - Convenção Pa-
raibana de Quadrinhos aconte-
ce hoje e amanhã, a partir das 
10h, na escola de idiomas Yázi-
gi. O evento é uma realização 
da Comic House e Yázigi João 
Pessoa, com apoio da Arte10, 
PPGC, Imaginária e UFPB. O 
evento que, segundo os organi-
zadores, é voltado para quem 
trabalha, para quem consome e 
para quem gosta de quadrinhos, 
terá palestras, mesas-redondas, 
debates, oficinas, exibição de 
documentários, lançamentos de 
histórias em quadrinho e bate
-papo com os autores. 

O dono da Comic House, 
um dos redutos mais famosos e 
tradicionais dos fãs da nona arte, 
Manassés Filho, acredita que o 
evento se destina a todos que 
apreciam quadrinhos de alguma 
forma. “Nós focamos principal-
mente naqueles que consideram 
os quadrinhos como arte, então, 
a expectativa é um público na 
faixa etária dos 20 anos para 
cima”, apontou, mas ainda lem-
brando que mesmo aqueles que 
não conhecem a fundo mas gos-
tam de quadrinhos irão encon-
trar atrações interessantes.

Ele, que é um dos orga-
nizadores do evento, também 
destacou que as mais diversas 
manifestações de quadrinhos 
de todo mundo terão espaço no 
Top Top!. “Nós mostramos um 
panorama geral dos quadrinhos. 
Os infantis brasileiros de Maurí-
cio de Sousa, os HQs das gigan-
tes americanas, graphic novels 
francesas, os mangás japoneses, 
todos eles são representados 
aqui”, afirmou Manassés.

Conduzindo a Comic House 
há quase dez anos, ele diz que, 
através desse evento, pretende 
mostrar a diversidade do gênero 
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**** Otimo

***** Excelente
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Curta-metragem Os Detalhes da Coroa 
vai ser lançado em 2013

O lançamento do filme Os Detalhes da Coroa, dirigido 
por Janaína Gonzalez e com roteiro de Nathan Cirino, está 
previsto para fevereiro de 2013. O curta-metragem de ficção 
encontra-se em fase de pós-produção e foi rodado entre os 
dias 8 a 11 de novembro, em Campina Grande. O projeto é 
uma produção independente, desenvolvida por graduan-
dos do Curso de Arte e Mídia da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG). O enredo é a história de Luis (in-
terpretado pelo ator Waldírio Castro), homem comum que 
trabalha como motoboy e tem sua rotina alterada por um 
estranho bilhete que recebe no próprio local de trabalho. A 
mensagem o leva a descobrir mais sobre si mesmo. 

A PEC da Impunidade
Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
alaconeto@gmail.com

A cantora e compo-
sitora paraibana Mira 
Maya se apresenta hoje, a 
partir das 15h, na Praça 
Rio Branco, em mais uma 
edição do Corredor Cul-
tural, realizado pela Fun-
dação Cultural de João 
Pessoa (Funjope). Mira 
vai interpretar diversas 
tendências e gerações 
do rock, além de flertes 
eletrônicos que vão do 
blues ao pós-punk. A 
artista atualmente se de-
dica ao novo disco, cujo 
título ainda está sendo 
definido, mas que terá 13 
faixas.

Mira Maya é atração 
de hoje do Projeto 
Corredor Cultural

O Dia Nacional do 
Samba será comemorado 
com apresentações dos 
melhores artistas do gênero 
na capital. Pelo segundo 
ano consecutivo, a festa dos 
bambas será realizada na 
Praça Rio Branco, a partir 
das 17h, gratuitamente. 
Tendo como anfitrião o 
sambista Beto Mallorca, o 
santista radicado na capital 
paraibana receberá Miran-
dinha, Pura Raiz, Bené e 
Samba Em Cima da Hora, 
Chico Limeira, Cida Alves, 
Clube do Samba de Mesa, 
Polyana Resende e Jurandir 
do Cavaco. 

Dia do Samba é 
comemorado na 
Praça Rio Branco

Mídias em destaque

Drops & notas

quadrinho. “Estou nesse merca-
do de quadrinhos há uma déca-
da e, de lá para cá, nós pudemos 
ver que existem os mais diversos 
estilos e gêneros de quadrinhos, 
jornalísticos, biográficos, auto-
biográficos, infantis, japoneses, 
é um universo muito rico”, ex-
plicou. Os quadrinhos entra-
ram em sua vida na infância e 
adolescência e, para Manassés 
Filho, “não existe nada mais sa-
tisfatório do que trabalhar com 
o que gosta”. Complementando, 
ele afirma que a parceria entre a 
Comic House e o Yázigi para a re-
alização do Top Top! surgiu pelo 
desejo em comum de divulgar a 
nona arte.

O vice-diretor do Yázigi 
João Pessoa, Gustavo Sousa, 
acredita que o evento veio em 
boa hora. “Sempre apoiamos 
a cultura como uma forma de 
aprender melhor uma língua. 
Não há como trabalhar com 
educação sem pensar em cultu-
ra”, explicou.

O Ministério Público está ameaçado de perder a competên-
cia de iniciar investigações, atribuição que lhe é conferida pela 
Constituição de 1988, e que tão eficientes contribuições tem tra-
zido em favor da moralização do serviço público e da sociedade 
brasileira, de modo geral.  

Essa ameaça é decorrente da Proposta de Emenda à Consti-
tuição 37/2011, de autoria do deputado federal Lourival Mendes 
(PTdoB-MA), já aprovada por uma Comissão Especial da Câmara 
dos Deputados, até mesmo contrariando parecer do relator, de-
putado Fábio Trad (PMDB-MS), que previa atuação do Ministério 
Público junto com a polícia nas investigações.

Estigmatizada como a “PEC da Impunidade”, essa temível 
iniciativa do parlamentar maranhense, conforme está sendo 
denunciada pelas Associações do Ministério Público de todo o 
país, não só afeta o MP, como também reduz o poder de fisca-
lização de outras instituições como o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (COAF), Receita Federal, Banco Central, 
Comissões Parlamentares de Inquérito, Comissão de Valores 
Imobiliários e Tribunais de Contas.

O procurador geral da República, Roberto Gurgel, que se 
notabilizou pela denúncia contra os corruptos e corruptores do 
famigerado “mensalão”, já se manifestou publicamente, classi-
ficando a PEC 37 como uma amordaça ao MP: “Impedir que o 
Ministério Público de investigar é um verdadeiro atentado ao 
Estado Democrático de Direito”.

A esperança é que, até que a PEC 37 role nos procedimentos 
legislativos, tendo que ser submetida a discussões e votação no 
plenário da Câmara dos Deputados, o que deverá ser feito com 
aprovação em dois turnos, e depois enviada para análise dos 
senadores, também em dois turnos de votação, ainda há tempo 
para o Ministério Público usar a sua eficiência no jus sperniandi.

É o que as Associações do MP vem fazendo. Tanto é que no 
próximo dia 11 de dezembro, aproveitando a passagem do Dia 
Internacional de Combate à Corrupção, que será comemorado 
dois dias antes, em Brasília, farão o lançamento oficial de cam-
panha nacional contra a aprovação da MP 37.   

Com o propósito de esclarecer e sensibilizar as entida-
des de classe e a sociedade em geral sobre os prejuízos para 
o combate à corrupção e à criminalidade com a aprovação da 
PEC 37/2011, os organizadores da campanha vão realizar, a 
partir do início de 2013, audiências públicas em todos os Es-
tados brasileiros. Estão previstas, também, reuniões dos pro-
curadores-gerais e presidentes das associações do MP com as 
bancadas federais e líderes dos partidos como parte das ações 
na luta contra a “PEC da Impunidade”. 

Fato que merece destaque nessa campanha das Associações 
do Ministério Público é a previsão de utilização das redes sociais, 
principalmente Facebook e Twitter, para difusão das suas progra-
mações e ações, ideia muito bem pensada, considerando o que es-
ses veículos, se assim podemos chamá-los, conseguiram levar ao 
conhecimento do mundo inteiro a viagem de estudo de Luísa ao 
Canadá. E mais espetacularmente, a história do desaparecimento 
de uma simples galinha, que mobilizou até o prefeito da cidade. 

Em cartaz

Gonzaga, de 
Pai pra Filho

Adélio Lima interpreta o Rei do Baião no filme de Breno Silveira

A história do relacio-
namento conflituoso entre 
Luiz Gonzaga, cantor de 
enorme apelo popular co-
nhecido como o rei do baião, 
e seu filho Gonzaguinha, que 
também seguiu a carreira 
musical, mas que nunca foi 
valorizado como artista pelo 
pai. Baseado em gravações 
reais feitas entre os dois mú-
sicos, bém seguiu a carreira 
musical.

Foto: Gabriel Borges
OS PENETRAS (BRA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 96 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Andrucha Waddington, com Marcelo Adnet, Eduardo 
Sterblitch, Mariana Ximenes. Marco Polo é um 
sujeito bem-humorado, sedutor e manipulador, 
que sempre tenta levar vantagem. Em um de seus 
golpes, ele cruza com Beto um homem tímido e 
inseguro, que acabou de ser rejeitado por sua amada 
Laura, e tem vários problemas com a família. Vendo a 
situação financeira privilegiada de Beto, Marco Polo 
promete conversar com Laura, e tentar convencê-la a 
voltar para o colega. Enquanto isso, ele tira vantagem 
do outro. Mas os planos mudam quando Marco Polo 
conhece esta mulher. CinEspaço 2: 14h, 16h, 18h, 
20h e 22h. Manaíra 4: 13h45, 16h, 18h15 e 30h30. 
Manaíra 4: 12h30, 14h45, 17hh, 19h15 e 21h45. 
Tambiá 4: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40.

A ORIGEM DOS GUARDIÕES (Rise of the Guardians, 
EUA, 2012). Gênero: Animação. Duração: 97 
min. Classificação: Livre. Dublado. Direção: Peter 
Ramsey. Papai Noel e o Coelho da Páscoa reúnem 
um grupo de seres folclóricos, como Jack Frost e a 
Fada do Dente, para combater o Bicho-Papão, que 
tenta fazer com que o mundo viva em sombras 
eternas. CinEspaço 3/3D: 10h10, 18h20, 18h40 e 
21h. Manaíra 7: 12h, 14h15, 16h30, 18h45 e 21h. 
Manaíra 8: 13h10, 15h25, 17h55 e 20h20. Tambiá 
1: 14h10, 16h10, 18h10 e 20h10. Tambiá 6/3D: 
14h30, 16h30, 18h30 e 20h30.

A SAGA CREPÚSCULO: AMANHECER PARTE 2 (The 
Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2, EUA, 2012). 
Gênero: Romance. Duração: 117 min. Classificação: 
14 anos. Dublado e legendado. Direção: Bill Cordon, 
com Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Laut-
ner. Após um parto quase fatal, Bella é finalmente 
transformada por Edward e se torna imortal. O bebê, 
que é uma menina chamada Renesmee, irá desenca-
dear uma série de acontecimentos, encaminhando 
tudo para uma sangrenta batalha. CinEspaço 4: 14h, 
16h30, 19h e 21h30. Manaíra 2: 14h, 16h45, 19h30 
e 22h. Manaíra 3: 13h30, 16h15, 19h e 21h30. 

Manaíra 6: 13h, 15h45, 18h30 e 21h15. Tambiá 5: 
14h, 16h20, 18h35 e 20h50.

AS PALAVRAS (The Words, EUA, 2012). Gênero: 
Drama. Duração: 96 min. Classificação: 12 anos. 
Legendado. Direção: Brian Klugman, Lee Sternthal, 
com Bradley Cooper, Olivia Wilde, Dennis Quaid e 
Jeremy Irons. Rory Jasen trabalha em uma editora 
e sonha em ter o seu próprio livro publicado. Um 
dia ele encontra uma pasta com maço de folhas 
amareladas e sente-se rapidamente ligado à 
história. Tomado por um impulso, ele começa a 
transcrever todo o conteúdo para o computador e 
termina publicando seu primeiro livro, que lhe dá 
prêmios e fama. Até que um senhor o encontra e 
conta como as palavras de seu best-seller foram 
escritas. Manaíra 8: 22h30.

M U I T O  A L É M  D O  P E S O  ( B R A ,  2 0 1 2 ) . Gênero: 
Documentário. Duração: 84 min. Classificação: 

Livre. Direção: Estela Renner. Pela primeira vez 
na história da raça humana, crianças apresentam 
sintomas de doenças de adultos. Problemas de 
coração, respiração, depressão e diabetes tipo 2. 
Todos têm em sua base a obesidade. O documen-
tário discute por que 33% das crianças brasileiras 
pesam mais do que deviam. As respostas envolvem 
o governo, os pais, as escolas e a publicidade. Com 
histórias reais e alarmantes, o filme promove uma 
discussão sobre a obesidade infantil no Brasil e no 
mundo. CinEspaço 1: 16h50.

G O N Z A G A ,  D E  PA I  P R A  F I L H O  (BRA,  2012).
Gênero: Drama. Duração: 130 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Breno Silveira, com Adelio Lima, 
Chambinho do Acordeon, Land Vieira. A história do 
relacionamento conflituoso entre Luiz Gonzaga, 
cantor de enorme apelo popular conhecido como 
o rei do baião, e seu filho Gonzaguinha, que 
também seguiu a carreira musical, mas que nunca 

foi valorizado como artista pelo pai. Baseado em 
gravações reais feitas entre os dois músicos, o 
filme pretende representar uma homenagem a 
Luiz Gonzaga no centenário de seu nascimento, 
em 2012. CinEspaço 1: 14h20, 18h50 e 21h20. 
Manaíra 1: 12h40, 15h15, 18h e 20h45. Tambiá 
2: 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50.

AT É  Q U E  A  S O RT E  N O S  S E PA R E  (BRA, 2012). 
Gênero: Comédia. Duração: 104 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Roberto Santucci, com Leandro 
Hassum, Danielle Winitz, Ailton Graça. Tino é um 
pai de família classe média que vê sua vida e seu 
casamento transformados após ganhar na loteria. 
O problema é que ele perde tudo em dez anos de 
uma vida de ostentação. A partir daí, com a ajuda 
do vizinho Amauri e de seu melhor amigo Adelson, 
ele tenta esconder da esposa que está falido. 
Manaíra 8: 13h05 e 18h20. Tambiá 3: 14h45, 
16h45, 18h45 e 20h45.

André Luiz Maia
Especial para A União

Com atrações gratuitas, as atrações do 
Top Top! - Convenção Paraibana de quadrinhos 
vai reunir nomes como Mike Deodato Jr. e seu 
pai, Deodato, Christiano Mascaro, Igor Tadeu, 
Ricardo Jaime, Celina Rodrigues, John Montei-
ro, Beto Potyguara, Alberto Pessoa, Alfredo 
Albuquerque, Paloma Diniz, Renato Medeiros, 
dentre outros.

Hoje, além da Feira de Quadrinhos, acontece 
a oficina de Anatomia, Luz e Sombra, com Ricardo 
Jaime, a partir das 10h30, o bate-papo Gerações 
com Deodato pai e Mike Deodato Jr, a partir das 
15h30, sessão de autógrafos com Mike Deodato 
Jr e Ricardo Jaime, às 17h e exibição do documen-
tário Profissão Cartunista Ziraldo. 

No domingo a programação inclui a Feira de 
Quadrinhos a partir das 10h, oficina de Roteiro 
com Renato Medeiros, às 10h30, lançamentos 
no stand da Comic House de Rurouni Kenshin 
volume 1 e Sketchbook, de Joe Benett, que será 
lançado nacionalmente, a partir das 14h. 

Às 14h30, será realizada a oficina de Dese-
nho estilo mangá, com Paulo Morais e Giovana 
Leandro. A partir das 15h, acontecem simultanea-
mente a palestra “A representação da identidade 
negra nas HQs brasileiras”, com Beto Potyguara 
(Bacharel e Licenciado em História pela UFRN, 
Quadrinista e Design Gráfico), e a sessão de 
autógrafos com Emir Ribeiro e GG Carsan.  

A partir das 16h, será realizada a mesa
-redonda Literatura e Quadrinhos, com John 
Monteiro (quadrinista), Mascaro (desenhista da 
Ragu) e Alfredo Albuquerque (escritor e fanzi-
neiro). Outra sessão de autógrafos acontece a 
partir das 17h, desta vez com Mascaro, lançando 
Ragu Cordel, Igor Tadeu, com One Hits Wonders, 
Alfredo Albuquerque, com o fanzine tr3sdoi2, e 
Eduardo Schloesseer, com o álbum Zé Gatão.

Às 18h, será exibido o documentário Mal-
ditos Cartunistas, e às 19h30, o documentário 
Profissão Cartunista Will Eisner, com presença 
da diretora Marisa Furtado de Oliveira. 

Programação

Manassés Filho, um dos organizadores da Convenção de HQ

FOTOS: Rascunho Estúdio 
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Música

Paralamas cantam na capital

Os Paralamas do Sucesso 
vão tocar na capital.  A 
banda de rock que tem 
o paraibano Herbert 
Vianna como vocalis-
ta e guitarrista será a 
atração principal do 
réveillon na Praia de 

Tambaú, segundo anúncio feito em con-
junto na manhã de ontem pelo prefeito 
Luciano Agra e pelo diretor executivo da 
Funjope, Lúcio Vilar. Na programação, 
haverá shows do grupo Capim Cubano 
e com a Orquestra Popular da Bomba do 
Hemetério, de Recife, que fará apresen-
tação focada exclusivamente no frevo 
para incendiar o público na madrugada 
do primeiro dia do ano.

Os Paralamas do Sucesso iriam 
tocar no encerramento do ano cultural 
2012, que neste ano homenageou o pa-
raibano Hebert Vianna. Durante o ano 
letivo, os estudantes da rede municipal 
desenvolveram atividades inspiradas na 
produção poética e musical do músico, 
concorrendo até às premiações. O show 
deles seria em outubro, mas, por conta 
das eleições, dói suspenso sem data 
remarcada.

Ontem, eles foram confirmados 
como atração principal da noite. Para o 
prefeito Luciano Agra, que se despede 
do comando administrativo da cidade, o 
momento da virada deste ano, com uma 
banda do porte dos Paralamas do Suces-
so, de renome internacional e que tem 
um filho da terra como seu líder maior, 
“será indubitavelmente consagrador 
para João Pessoa que merece esse pre-
sente de final de ano para ser celebrado 
em família e com toda segurança nas 
areias de Tambaú”.

Lúcio Vilar prevê que o show de 
Paralamas impulsione o fluxo turístico 
na época. “João Pessoa terá um réveillon 
digno dessa gestão que nunca mediu 
esforços de oferecer o melhor cardápio 
cultural para o pessoense. Afirmo, sem 
medo de errar, que o anúncio do Para-
lamas irá impulsionar e potencializar o 
fluxo turístico do período de alta esta-
ção”, disse Vilar.

Por fim, o secretário revelou que as 
articulações para a realização do Projeto 
Estação do Som (a se realizar em todos 
os finais de semana do mês de janeiro) 
estão avançadas, dentro de um trabalho 
colaborativo empreendido entre a atual 
gestão da fundação e a Equipe de Tran-
sição do novo governo.  A relação tem 
sido a melhor possível entre as duas ins-
tâncias, segundo Vilar, que acredita ser 
possível o novo prefeito Luciano Cartaxo 
anunciar as atrações do Projeto Estação 
do Som até meados de dezembro.

 

“O conflito israelo-palestino e a 
posição brasileira”. Esse é o tema da 
palestra que o diplomata Eduardo Uziel 
- que, em 2009, foi o primeiro secre-
tário da Embaixada do Brasil em Tel 
Aviv - profere no período das 10h às 13h 
de hoje, no Zarinha Centro de Cultura 
(ZCC), localizado no bairro de Tambaú, 
em João Pessoa. O evento encerra o 
ciclo de 2012 do projeto “Diplomacia, 
Geopolítica e Relações Internacionais”, 
que a instituição desenvolve com o ob-
jetivo de incentivar jovens paraibanos 
a seguir a carreira diplomática. 

Durante a explanação, o diplomata 
Eduardo Uziel pretende traçar um qua-
dro do conflito árabe-israelense - mas 
com enfoque sobretudo no palestino- 

israelense - desde o fim da Primeira 
Guerra Mundial até os dias de hoje. Na 
ocasião, o palestrante quer familiarizar 
os ouvintes com alguns dos termos 
mais comuns.

Nesse sentido, Uziel dedicará par-
ticular atenção aos momentos históri-
cos decisivos, a exemplo da partilha de 
1947 e a guerra de 1948-49, a Guerra 
dos Seis Dias, a Guerra do Yom Kippur, 
os acordos de Oslo, entre outros even-
tos. O palestrante, de forma paralela, 
realçará a posição brasileira em relação 
ao tema. A propósito, ele é, atualmen-
te, sub-chefe da Divisão de Oriente 
Médio e escreveu o livro intitulado O 
Conselho de Segurança, as Operações 
de Manutenção da Paz e a Inserção 

do Brasil no Mecanismo de Segurança 
Coletiva das Nações Unidas, publicado 
em 2010 pela Fundação Alexandre de 
Gusmão (Funag), a maior editora do 
país na área de Política Externa Brasi-
leira e Relações Internacionais. 

 O diretor do Zarinha Centro de 
Cultura, Francisco Fernandes, lembrou 
ser o tema que será enfocado neste 
sábado bastante oportuno. “Além 
de ser atual, fechamos esse ciclo e 
retomaremos em fevereiro de 2013”, 
disse ele, antecipando que o diplomata 
paraibano Marcelo Costa já aceitou o 
convite formulado pelo ZCC para pro-
ferir palestra no próximo ano, dentro 
do projeto “Diplomacia, Geopolítica e 
Relações Internacionais”.  

Banda será a principal atração do réveillon, em Tambaú, que terá 
ainda o Capim Cubano e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

FOTOS: Divulgação

Na véspera do dia do samba, a edição de 
hoje do Projeto Sabadinho Bom, que aconte-
ce na Praça Rio Branco, no Centro Histórico, 
vai ter como atração a música instrumental 
de Sandoval Moreno, a partir das 12h.  O re-
pertório apresentado será, em sua maioria, 
de músicas de chorinho. Para auxiliar na 
apresentação, ele contará com a participação 
de Carlos Alberto, Poliana Resende e Tommy 
da Guitarra, cantando alguns chorinhos, e o 
quarteto PBones da cidade de Santa Rita.

Dentro do repertório, o artista apre-
sentará canções de diversos compositores 
paraibanos como Severino Araújo, José Leo-
cádio, Antônio Benedito, Sargento Amâncio 
e Pedro Azevedo. A apresentação será com-
posta por: Sandoval Moreno, no trombone; 
Adriano Ismael, no contrabaixo; Potyzinho 
Lucena, no cavaquinho; Glauco Andresa, na 
bateria e Moura, no pandeiro.  

Sandoval nasceu na cidade de Itapo-
ranga em 1960, onde começou seus estu-
dos de música na banda do Colégio Dio-
cesano D. João da Mata. É bacharel em 
Música pela Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), com orientação dos Prof ºs 
Carlos Moreira e Jaques Gesten. Fundador 
e regente titular da banda Sinfônica José 
Siqueira da UFPB desde 1986, fundou 
também o Quarteto de Trombones da Pa-
raíba. Tocou na Orquestra Sinfônica do Rio 
Grande do Norte e Orquestra Sinfônica da 
Bahia. Com o Quarteto de Trombones da 
Paraíba e o Brazilian Trombone Ensamble 
tem tocado nos festivais de música no Bra-
sil e no Exterior, como Artista Weril.

Atualmente ocupa a função de 1º Trom-
bone na Orquestra Sinfônica da Paraíba e na 
Orquestra Sanhauá-PB, além de coordena-
dor do Curso de Regência de Bandas e Fan-

farra do Departamento de Música da UFPB.           
Dia do Samba – Logo depois, em home-

nagem ao Dia do Samba que é comemorado 
no dia 2 de dezembro, haverá pelo segundo 
ano consecutivo homenagem à data por sam-
bistas locais. A partir das 17h, Beto Mallorca 
vai receber convidados como Polyana Re-
sende, Pura Raiz, Mirandinha, Bené, Chico 
Limeira, Jurandir do Cavaco, Clube do Sam-
ba e Cida alves.

O santista Betto Mallorca, carioca ra-
dicado na capital paraibana, receberá ar-
tistas convidados para fazer o público que 
não é ruim da cabeça, nem doente do pé, 
cantar e dançar grandes sucessos do sam-
ba nacional, gratuitamente. Os melhores 
bambas da Paraíba reunidos em uma justa 
homenagem ao ritmo eternizado por no-
mes como Ary Barroso, Cartola, Clara Nu-
nes e tantos outros.

Sandoval Moreno é atração do Projeto 
Sabadinho Bom na Praça Rio Branco

Bi Ribeiro, Herbert Vianna e João Barone voltam a se apresentar em João Pessoa, cidade onde nasceu o vocalista da banda, na virada do ano

SERvIçO

Evento: Projeto “Diplomacia, Geopolítica e 

Relações Internacionais”   

Tema: “O conflito israelo-palestino e a 

posição brasileira”

Palestrante: Diplomata Eduardo Uziel    

Data: Hoje

Hora: Das 10h às 13h

Local: Zarinha Centro de Cultura, em João 

Pessoa

Ingressos: Adulto, R$ 100; estudante, R$ 

60; alunos do ZCC, R$ 40; alunos da Cultura 

Inglesa, R$ 40; Mundi - Modelo Universitário de 

Diplomacia - UEPB - participantes: R$ 40



A vida com Aids
A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 1º de dezembro de 2012

Pacientes contam drama após teste positivo

Quando o ex-militar Edson 
dos Santos Silva descobriu que es-
tava com Aids, pensou que a vida 
tinha acabado. Foi como se o chão 
se abrisse sob seus pés. Uma sensa-
ção de que nada mais valia a pena. 
Abalado, ele se isolou do mundo 
e chegou a pensar em suicídio. Os 
primeiros dias foram bem difíceis 
e ele acreditava que jamais voltaria 
a sorrir. Aos poucos, porém, foi se 
acostumando com a nova realida-
de e percebeu que viver é mais im-
portante, mesmo com limitações. 
Começou a participar de grupos de 
apoio e hoje é voluntário no Movi-
mento Aids. 

Os problemas, no entanto, não 
acabaram, e um dos principais ain-
da é o preconceito que os soropo-
sitivos têm que enfrentar. Apesar 
de todas as informações sobre as 
formas de contágio, de prevenção, 
muita gente prefere manter distân-
cia. Ele contou que percebe o medo 
das pessoas em vários setores da 
sociedade e isso faz com que se sin-
ta excluído. Aos 44 anos e aposen-
tado por causa da doença, Edson 
diz que sente vontade de voltar à 
ativa, mas tem encontrado dificul-
dade para trabalhar.

“Quero fazer alguma coisa, ga-
nhar meu dinheiro, mas há muito 
preconceito. há situações em que 
você tem que tomar o remédio e 
todo mundo te olha. Pior que se a 
gente não diz que tem a doença, 
acabam descobrindo. Enfim, é difí-
cil, mas eu quero um lugar ao sol. 
Quero lutar e continuar vivendo”, 
relatou. 

Para ele, mais do que os pro-
fissionais de saúde, os movimentos 
sociais atuam como grandes parcei-

ros, ouvindo, incentivando, aconse-
lhando. “Fico pensando nos pacien-
tes do interior que não contam com 
este apoio. Muitos morrem sem ter 
conhecimento de como poderiam 
conviver com a doença. Outros con-
seguem o tratamento, mas abando-
nam por conta das dificuldades de 
deslocamento”, lamentou.

Uma das críticas de Edson é 
quanto à realização do teste rápido 
nas ruas. Ele observou que é difícil 
receber um diagnóstico de Aids e 
não contar com um apoio psicoló-
gico. “Você vai passando na rua e lá 
está a equipe fazendo o teste. Você 
vai lá e faz. O resultado dá positivo e 
a pessoa é orientada a procurar um 
serviço de saúde. Não é assim. Tem 
que ter um atendimento psicológi-
co. Como vai ficar a cabeça dessa 
pessoa?”, questionou. 

Diagnóstico
O dia seis de junho de 2011 fi-

cou marcado para sempre na vida 
de Djalma Toscano de Oliveira Neto, 
32, representante Norte-Nordes-
te de Casas de Apoio para Pessoas 
com HIV/Aids. Nessa data, ele rece-
beu o diagnóstico de que havia sido 
contaminado com o vírus. “Estava 
com pneumonia e fui internado no 
Hospital Clementino Fraga. O mé-
dico que me atendeu suspeitou da 
doença e solicitou um teste rápido. 
O resultado foi positivo, mas era 
preciso esperar 15 dias para ter a 
confirmação final. Pensei que nun-
ca aconteceria comigo, mas infeliz-
mente é verdade”, relatou. O segun-
do laudo só reforçou o anterior. 

 Na época, ele era professor 
do Instituto Federal de Educação da 
Paraíba (IFPB) em Campina Gran-
de, mas desde que soube da doença 
abandonou o trabalho. “Saber que 
estava doente me afetou demais. Eu 
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Dez em cada cem pacientes 
com Aids na Paraíba abando-
nam o tratamento, e a decisão 
é tomada por diversas razões. 
“Entre os motivos que levam 
uma pessoa com Aids a desistir 
de se tratar está a dificuldade 
com os efeitos colaterais, ausên-
cia de alimentação para tomar 
os remédios, o preconceito, a 
dificuldade de dizer aos familia-
res, de não conseguir esconder 
os medicamentos”, enumerou 
Ivoneide Lucena Pereira, geren-
te Operacional das DST/AIDS/
HIV da Paraíba. 

Ela observou que o perfil das 
pessoas que têm o vírus é bastan-
te variado, já que todas as faixas 
etárias são vulneráveis. Porém, os 
homens ainda são maioria, prin-
cipalmente com idade entre 25 e 
35 anos. “Muitas vezes, o uso de 
álcool e drogas os leva a esque-
cer o preservativo durante as re-
lações sexuais, e este é o principal 
meio de se contrair a doença”, 
ressaltou. 

O mais grave é que um 
grande número de pessoas tem 
o vírus e não sabe. O princi-
pal risco desta realidade é que 
muita gente pode estar conta-
minando outras pessoas, já que 
estão aparentemente saudáveis. 

Ivoneide lembrou que a 
Paraíba é o primeiro Estado do 
Brasil a treinar e implantar o 
teste rápido na atenção básica. 
“Este ano, conseguimos implan-
tar em 60% dos municípios da 
Paraíba”, declarou. A previsão é 

que em 2013 o teste rápido para 
HIV esteja disponível em 100 % 
dos municípios.

Sessão especial
Uma sessão especial reali-

zada na Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) no último dia 
26 de novembro reuniu movi-
mentos de luta contra a Aids, 
representantes da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) e o de-
putado estadual Frei Anastácio, 
que propôs o encontro. O obje-
tivo foi refletir e debater sobre a 
situação.

“Primeiro de dezembro é o 
Dia Mundial de Combate à Aids. 
A sessão foi solicitada pelos mo-
vimentos e entidades que traba-
lham esta questão, antecipando 
as ações alusivas à data. É um 
momento de discutirmos com 
as autoridades para que possam 
nos dizer o que está sendo feito. 
A Paraíba tem 426 novos casos 
registrados só este ano. É um 
número muito alto para um Es-
tado como o nosso”, destacou.

O deputado observou que 
os dados são alarmantes e, ape-
sar dos esforços, o vírus conti-
nua se alastrando.  Mesmo com 
as campanhas de prevenção e o 
tratamento oferecido na rede 
pública, não se consegue impe-
dir que a Aids continue fazendo 
vítimas. Para ele, é preciso uma 
intervenção mais qualificada 
para a situação, com mais mé-
dicos, enfermeiros, assistentes 
sociais, psicólogos, além dos me-

dicamentos específicos. 

Mais reivindicações
Passe livre intermunicipal 

para pessoas com Aids – Uma 
das tendências hoje é a interio-
rização da doença, e o único 
hospital de referência no trata-
mento é o Clementino Fraga, 
em João Pessoa. O HU atende 
apenas as crianças que contraí-
ram a doença através da trans-
missão vertical.

A unidade teria como ob-
jetivo atender os pacientes do 
interior do Estado que vêm fa-
zer tratamento na capital. Nem 
sempre estas pessoas têm paren-
tes na cidade. Atualmente, os 
pacientes contam com uma casa 
de convivência, mas trata-se de 
um espaço de integração, apoio 
e assistência. 

No início, a Aids era uma 
doença dos artistas. Aos pou-
cos, sofreu uma pauperização e 
passou a atingir o terceiro mun-
do, os países pobres. Isso gera 
um problema sério, porque os 
pacientes devem ter uma ali-
mentação adequada e, sem di-
nheiro, não têm condições de se 
manterem. As pessoas que con-
vivem com o vírus da Aids ape-
lam pela inclusão em programas 
sociais de habitação e de assis-
tência. Elas também lutam para 
acabar com a discriminação que 
as impede de conseguir empre-
go e de ter uma vida social ativa. 
(Fonte: Luciano Bezerra, Movi-
mento do Espírito Lilás (MEL)

SES faz teste rápido hoje na PB
Abandono do tratamento

só chorava e não tinha condições de 
trabalhar. Fiquei uma semana pe-
rambulando pelas ruas, sem comer 
direito. Não conseguia voltar para 
casa. Rapidamente, minha muscu-
latura ficou fraca. Perdi muito peso. 
Entrei em depressão”, contou. Djal-
ma era dependente químico, o que 
agravou ainda mais o quadro, e ele 
voltou a ser internado.

Os movimentos de luta contra 
a Aids lhe ofereceram apoio. “Hoje 
consigo aceitar minha situação e 
me engajei no trabalho das ONGs”, 
disse. Para ele, o grande problema 
no Estado é a falta de uma casa de 
apoio. “Havia uma verba assegura-
da para que essa casa começasse a 
funcionar. A Portaria 2.555, do Mi-
nistério da Saúde, diz que todo Es-
tado com hospital de referência em 
Aids deve incentivar uma ONG para 
que ela possa oferecer apoio aos 
pacientes. É uma pena que a gente 
ainda não possa contar com isso”, 
disse.  

Aids na Paraíba
O número de pessoas com 

Aids na Paraíba pode ser o dobro 
dos 4.961 casos notificados desde 
1985. Estas pessoas estariam com o 
vírus sem saber, conforme estimati-
va da Secretaria de Estado da Saú-
de (SES). Este ano, 426 novos casos 
foram confirmados e 92 pacientes 
morreram. 

Apesar dos números, a expec-
tativa de vida de quem tem o vírus 
aumentou. Os tratamentos dispo-
níveis permitem que a doença não 
seja mais encarada como uma sen-
tença de morte. O tempo que uma 
pessoa com Aids vai viver, porém, é 
relativo. 

“Não podemos fazer uma pro-
jeção. Esse tempo vai depender 
de alguns aspectos, a exemplo da 

qualidade de vida de cada uma, da 
adesão aos antirretrovirais, da ali-
mentação, do cuidado com a imu-
nidade”, ressaltou Ivoneide Lucena, 
gerente operacional de DST/Aids e 
Hepatites Virais da SES.

Para que o tratamento não 
seja interrompido, o Estado distri-
bui medicamentos para as doenças 
oportunistas, além do antirretrovi-
ral, também conhecido como coque-
tel. Há unidades dispensadoras de 
medicamentos em várias cidades.

Cada criança nascida de mãe 

que tem o vírus recebe leite em 
pó até completar um ano. “Como 
as mães soropositivas não podem 
amamentar, o leite supre essa ca-
rência”, destacou. 

Pacientes que não moram em 
João Pessoa contam com uma casa 
habilitada pelo Estado no Hospi-
tal Clementino Fraga que funciona 
como apoio. No local, as pessoas 
que vêm de outros municípios e 
não possuem familiares na capital 
podem permanecer enquanto du-
rar o tratamento.

A Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), em parceria com o Com-
plexo Hospitalar Clementino Fraga, 
realiza ação de saúde na manhã de 
hoje em alusão ao Dia Mundial de 
Luta contra a Aids. No evento, que 
acontece no Busto de Tamandaré, 
das 8h às 13h, serão oferecidos di-
versos serviços gratuitos à popula-
ção, entre eles, testes rápidos para 
o diagnóstico de HIV, sífilis e hepa-
tites B e C, além de aferição de pres-
são arterial e teste de glicemia. 

A gerente executiva de Vigilân-
cia em Saúde da SES, Talita Tavares, 
informou que os profissionais de 
saúde que participam da ação ain-
da irão distribuir material informa-
tivo, adesivos, preservativos e gel 
lubrificante. 

“Estamos trabalhando ações 
de caráter preventivo e que possam 
auxiliar no diagnóstico precoce das 
patologias, contribuindo para o 
tratamento mais eficaz e capaz de 
proporcionar melhor qualidade de 
vida ao usuário”, disse.

Segundo Talita, o Governo do 
Estado trabalha para ampliar o 
acesso da população aos mecanis-
mos que possibilitam o diagnóstico 
precoce não só da infecção pelo ví-
rus HIV, como das demais doenças 
sexualmente transmissíveis. 

“Atuamos de forma a propor-
cionar que o cidadão não só tenha 
acesso a um serviço rápido e segu-
ro, como possibilitamos a mudan-
ça positiva no fluxo da assistência, 
encaminhando este usuário para 
os centros de referência adequa-
dos para tratamento, localizados, 
inclusive, no interior do Estado, na 
eventualidade de um resultado po-
sitivo. Isso sem descuidar do pré e 

pós-aconselhamento relacionados 
aos testes rápidos, com um acom-
panhamento humanizado e de qua-
lidade”.

Testes 
 Os resultados dos testes rápi-

dos para o diagnóstico de HIV ficam 
prontos em 15 minutos.  Na even-
tualidade de um resultado positivo, 
um segundo teste é realizado, com o 
intuito de confirmar a informação. 
A expectativa da Gerência Execu-
tiva em Vigilância em Saúde é que 
de 100 a 150 pessoas sejam bene-
ficiadas com o serviço de testagem 
rápida na ação do próximo sábado.

Talita Tavares informou ainda 
que os Centros de Testagem e Acon-
selhamento (CTAs) dos municípios 
de Campina Grande, Patos, Princesa 
Isabel e Santa Rita terão expediente 
hoje e também vão disponibilizar 
para a população os testes rápidos 
para o diagnóstico de HIV.

 “Quanto mais oferta de meca-
nismos que permitam a possibili-
dade do diagnóstico precoce, mais 
eliminaremos as subnotificações 
relacionadas aos casos de Aids e 
das DSTs. Esse fenômeno pode in-
clusive significar um aumento no 
número de registro de casos com 
o passar dos anos, que não neces-
sariamente estejam ligados ao des-
cuido da população com as práticas 
preventivas”, explicou.

De acordo com informações 
divulgadas pelo Sistema de Infor-
mação de Agravos de Notificação 
(Sinan), de janeiro a 20 de novem-
bro de 2012, foram notificados 291 
casos de Aids na Paraíba. No ano 
passado, as notificações chegaram 
a 382 casos.

Terminou o prazo para 
o pagamento da primeira 
parcela do 13º salário
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Duzentas e sessenta e 
duas das pessoas privadas 
de liberdade de 17 unidades 
prisionais da Paraíba se ins-
creveram no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio - Enem 
2012. Apesar de representar 
19,7% do total de apenados 
aptos ao exame, o número foi 
quase cinco vezes superior 
ao total de inscritos do ano 
passado, quando somente 54 
detentos se submeteram às 
provas. As provas serão apli-
cadas nas próximas terça e 
quarta-feiras.

Na terça-feira, serão 
aplicadas as provas de Ci-
ências Humanas e suas Tec-
nologias e Ciências da Na-
tureza e suas Tecnologias, 
com duração de 4 horas e 
30 minutos. No dia seguinte, 
serão aplicados os testes de 
Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias; Matemática e 
suas Tecnologias; e a Reda-
ção, num total de 5 horas e 
30 minutos. 

As provas serão aplica-
das em 15 unidades prisio-
nais:  Penitenciária Máxima 
de João Pessoa, Presídio Síl-
vio Porto, Presídio do Roger, 
Penitenciária de Psiquiatria 
Forense, Penitenciária Média 
Hitler Cantalice e Penitenci-
ária de Recuperação Femi-
nina, todas em João Pessoa. 
E ainda: Colônia Agrícola de 
Sousa, Penitenciária Femi-
nina e Penitenciária Padrão, 
ambas em Campina Grande, 
Penitenciária Regional de 
Patos, Penitenciária Regional 
de Guarabira, Penitenciária 
Padrão de Santa Rita, Presí-
dio Regional de Cajazeiras, 
Presídio Regional de Sapé, 
Presídio Jurista Agnelo Amo-
rim (Guarabira). 

O coordenador estadu-
al de Educação em Prisões e 
responsável pelo Enem nos 
presídios paraibanos, Ma-
zuky Evicz Silva, informou 
que o transporte dos malotes 
com as provas até as unida-
des prisionais é de respon-

sabilidade da Cesagranrio, 
empresa contratada pelo 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais (Inep) para aplicação do 
Enem.  

Segundo adiantou, a 
novidade deste ano é que as 
provas terão um lacre ele-
trônico que registrará o mo-
mento em que for aberto, 
a fim de evitar fraudes. Em 
cada unidade prisional a Ces-
granrio colocará uma equipe 
composta por cinco pessoas, 
sendo um coordenador, dois 
fiscais e dois aplicadores de 
provas.

 
Exame diferenciado
Mazuky Evicz comentou 

que o Enem específico para 
as pessoas privadas de liber-
dade é diferenciado, bastan-
do apenas serem alfabetiza-
das. “Nos presídios, o Enem 
serve como certificação do 
Ensino Médio e para ingres-
so nos programas do Gover-
no Federal de acesso ao Ensi-
no Superior, como o Prouni”, 
explicou Mazuky Evicz. 

Ele informou que os 
aprovados receberão a cer-
tificação direta da Secretaria 
de Estado da Educação. Para 
isso, a Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária dis-
ponibilizará uma equipe que 
ficará responsável pela ques-
tão nas unidades prisionais.

De acordo com a Gerên-
cia Executiva de Educação de 
Jovens e Adultos da Secreta-
ria de Estado da Educação, 
750 pessoas privadas de li-
berdade estão matriculadas 
no Ensino Fundamental e 
Médio (574 da 5ª a 8ª séries 
e 176 no Ensino Médio). 

260 detentos fazem o teste na PB
Provas do EnEm 2012

PIB de 0,6% mostra 
economia sem força

Brasília – O aumento de 0,6% 
da atividade econômica, de julho a 
setembro, comparado ao trimestre 
anterior, acena com uma melhora em 
relação aos aumentos de 0,2%, de 
janeiro a março, e de 0,1%, de abril 
a junho; mas, frustrou expectativas, 
e é revelador de que a economia não 
tem força, pelo menos nessa etapa 
inicial em que mostra algum sinal de 
recuperação da estagnação que durou 
mais de um ano.

O diagnóstico foi divulgado em 
nota do Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi) tão 
logo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) anunciou o cresci-
mento do Produto Interno Bruto (PIB), 
soma dos bens e serviços produzidos 
pelo país no trimestre passado. A 
análise qualitativa do Iedi destaca o 
“baixo dinamismo econômico” no pe-
ríodo analisado, e ressalta que o que 
mais contribuiu para o PIB foi a queda 
acentuada das importações de bens 
e serviços, quando se esperava mais 
do consumo doméstico e dos investi-
mentos.

De acordo com o Iedi, a fraca re-
cuperação da economia brasileira é de-
terminada, principalmente, pelo com-
portamento do investimento, que teve 
grande declínio na indústria, em meses 
passados, e melhor desempenho de ju-
lho a setembro, quando cresceu 1,1%, 
ante -1,8% no trimestre anterior. O 
declínio anterior contagiou, porém, 
outros setores da economia, e apesar 
da melhora recente ainda “é cedo para 
que isso tenha reflexo nas decisões de 
investir dos empresários”. Quem sus-
tentou o crescimento do PIB em grande 
parte foi o setor agropecuário, que 
avançou 2,5% no trimestre passado, 
comparado ao segundo trimestre do 
ano, e aumentou 3,6% em relação ao 
mesmo período de 2011. 

Centrais cobram 
extinção do fator

São Paulo – As cinco maiores 
centrais sindicais do país criticaram 
ontem, em nota conjunta, a decisão 
da bancada governista de adiar a vo-
tação do projeto de lei que extingue o 
fator previdenciário. Apesar do apoio 
de diversos líderes, a matéria não 
foi incluída na pauta de votação da 
Câmara dos Deputados, na sessão da 
última quarta-feira, e agora não tem 
prazo para ser novamente apreciada.

“Não entendemos o porquê 
da insistência em manter o bloqueio 
à votação dessa reivindicação tão 
importante para os trabalhadores e 
trabalhadoras do país, que têm sido 
vítimas desse mecanismo injusto, que 
contribui para exclusão”, diz a nota, 
assinada pela Central Única dos Trabal-
hadores (CUT), Força Sindical, Central 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Brasil (CTB), União Geral dos Trabal-
hadores (UGT) e Nova Central Sindical 
de Trabalhadores (NCST).

Sem o aval do Palácio do Pla-
nalto, o líder do governo Arlindo 
Chinaglia (PT-SP) não concordou em 
colocar o projeto entre as matérias 
a serem votadas, apesar da pressão 
dos trabalhadores e aposentados que 
foram à Câmara dos Deputados pedir 
a apreciação da proposta. Ele se com-
prometeu a discutir o assunto com o 
governo.

As centrais destacam que a 
Previdência Social brasileira é um dos 
maiores instrumentos de distribuição 
de renda e de combate à desigualdade 
de que dispõe o país. “A atitude do 
governo não faz jus ao slogan do gov-
erno Dilma Rousseff ‘País Rico É País 
sem Pobreza”, segundo outro trecho 
da nota. O fim do fator previdenciário 
é uma das prioridades da pauta dos 
trabalhadores.

Cleane Costa 
cleanec@gmail.com

Número representa 19,7% 
do total dos apenados 
aptos a fazer o exame

 

Sentido histórico e mudança
Houve um tempo em que estudei a econo-

mia da tributação da Paraíba e percebi que só 
a partir de 1928, com a chegada de João Pessoa 
ao poder, as estruturas estatais passaram a exi-
gir um Estado Fiscal, para fazer face aos custos 
e investimentos do Estado Social. A Paraíba fez 
a sua reforma tributária muito antes da refor-
ma brasileira, nesse campo, que veio somente 
a se consolidar com a promulgação da Consti-
tuição Federal de 1934.

O governador João Pessoa pagou muito 
caro pelo atrevimento de peitar as oligarquias 
sequiosas de olharem a Paraíba do Norte em 
permanente desconexão com a realidade, princi-
palmente a democrática que deixava de ser uma 
desejabilidade fugidia, para se tornar algo de 
concreto no Brasil e no mundo. A sua gestão, com 
todos os defeitos que dela tenha sido possível 
apontar, teve o devido reconhecimento por equi-
librar as finanças públicas, implantar um sistema 
de contabilidade pública e criar a Secretaria 
de Fazenda, deixando o Fisco paraibano de ser 

apenas um apêndice do Tesouro do Estado e um 
formidável cabide de emprego, para acomodar 
os apaniguados das mesmas elites insatisfeitas. 
Não obstante, o reconhecimento ao governo e 
ao governador à época somente foi possível em 
âmbito externo e, fulcradamente em tempos 
posteriores pela própria historiografia brasileira. 
Internamente, a questão virou pessoal, governo 
e governador foram, simultaneamente, conside-
rados autoritários, arrogantes e até indesejados 
pelos segmentos político, social e econômico de-
pendentes das benesses que conseguiam extrair 
da administração pública estadual.

O pensamento marxista, responsável 
por uma vigorosa parte da teoria econômica, 
apoderou-se da fala de seu principal vulto, Karl 
Marx, e propagou que a história não se repete, e 
quando se repete é uma farsa. Não sou marxista 
convicto, mas considero o marxismo como um 
legado da cultura humana. Então vejamos, num 
contraponto. O sentimento de rejeição que se 
vê hoje na Paraíba, de uma parte dos segmentos 

organizados da sociedade, aos paradigmas de 
governança e governabilidade do atual Execu-
tivo estadual, nubla internamente a percepção 
que se tem da administração pública do Estado 
- por parte de formadores de opiniões nacio-
nais, agências estatais, setores da administração 
pública federal e organismos internacionais - 
como sendo digna de nota, principalmente em 
termos de responsabilidade fiscal, financeira e 
de transparência pública. E deixemos claro que 
não há bom sem defeito, diz o dito popular.

Contudo, mais de oitenta anos depois 
da Revolução Liberal de 1930 e da Guerra de 
Princesa, a população da Paraíba em meio ao 
flagelo da seca se vê na ansiedade de saber se 
é possível a mudança de nosso sentido histó-
rico ou se tudo voltará a ser como antes ou no 
mínimo nas antípodas do pensamento marxis-
ta: a história pode se repetir sem que pareça 
uma farsa ou um pastiche.

Por que a Paraíba não pode mudar o seu 
sentido histórico?

Acilino Alberto Madeira Neto - Auditor Fiscal de Tributos Estaduais/PB

Brasília - De todo o material conten-
do pornografia infantojuvenil apreendi-
do pelas autoridades na internet, apenas 
0,65% das crianças vítimas desse tipo de 
crime é identificado. Os dados foram 
apresentados na Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) sobre a Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes, na 
última quinta-feira, pelo presidente da 
SaferNet Brasil, instituição voltada para o 
monitoramento e combate à pornogra-
fia infantil na rede mundial de computa-
dores, Thiago Tavares Nunes de Oliveira.

Para a presidente da CPI, deputada 
Érika Kokay (PT-DF), “o dado preocupa, 
pois isto significa que mais de 99% das 
crianças e adolescentes acabam ficando 
fora dos serviços de atendimento para 
esse tipo de violência, e muitas delas con-
tinuam sendo vítimas da exploração”.

Oliveira também apresentou da-
dos relativos ao acompanhamento de 
denúncias de sites com material por-
nográfico infantil e de redes voltadas 
para o aliciamento de meninos e me-
ninas pela internet.

denúncias
Os números mostram que, entre 

2005 e 2012, a SaferNet recebeu mais 
de 3 milhões de denúncias anônimas 
sobre a divulgação e o comércio de ma-
terial pornográfico com crianças e ado-
lescentes. São mais de 450 mil páginas, 
hospedadas em 88 países. As denúncias 
foram registradas nos sites brasileiros 
que integram a Central Nacional de De-
núncias de Crimes Cibernéticos.

Com a criação da Lei 1.829, em 2008, 
o país tornou mais rigorosa a punição 
para quem comete esse tipo de crime. A 
pena é de três a seis anos de prisão, além 
de multa. Se for comprovado que a crian-
ça exposta nas imagens tenha sido abu-
sada sexualmente, o autor responde pelo 
crime de estupro de vulnerável.

Em função da intensificação das in-
vestigações contra a exploração sexual 
de crianças e adolescentes na internet, 
segundo Oliveira, os grupos criminosos 

99% das crianças ficam fora 
dos serviços de atendimento 

PornoGraFIa InFanTIL na InTErnET

têm inventado outras formas de compar-
tilhar e vender esse tipo de conteúdo. Ele 
ressaltou, ainda, a dificuldade das auto-
ridades em lidar com a situação. “Não só 
pela questão técnica, mas também por-
que a maioria destas páginas se encon-
tra hospedada em sites no exterior, onde 
nossa legislação não vale”. Como exem-
plo, citou países como a Rússia, o Cambo-
ja, Vietnã e a Bulgária, onde estão hospe-
dadas mais de 450 páginas em português 
que comercializam ponografia infantil.

Nesses casos, é preciso um acordo 
de cooperação entre o Brasil e o país 
onde o site está hospedado para que a 
página seja retirada do ar e os respon-
sáveis sejam identificados.

Para a deputada Erika Kokay, existe 
uma mudança no modo como as redes 
funcionam. “Agora as crianças e ado-
lescentes não ficam mais tão expostas 
nas ruas. Elas são disponibilizadas vir-
tualmente. É preciso que as autoridades 
atentem para a questão”, alertou.

Crianças são alvos de criminosos na internet

Foto: Divulgação

As provas serão 
aplicadas em 
quinze unidades 
prisionais. No ano 
passado, somente 
54 detentos se 
submeteram aos 
testes

Luciano Nascimento 
Da Agência Brasil
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13º Salário
Prazo de desembolso da 1ª parcela se esgotou ontem 

Economia

Brasília – Terminou ontem o 
prazo para o pagamento da primeira 
parcela do décimo terceiro salário. 
Planejar com antecedência como esse 
dinheiro vai ser gasto - somado ou 
não à segunda parcela, a ser paga até 
20 de dezembro - pode ser vantajoso, 
pois o trabalhador aproveita possíveis 
rendimentos gerados pela aplicação 
do valor, evita o aumento de dívidas 
devido à cobrança de juros por con-
tas atrasadas ou gasta de forma mais 
consciente.

O Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese) estima que cerca de R$ 
130 bilhões serão injetados na econo-
mia com os gastos do décimo terceiro, 
o que representa cerca de 2,9% do 
Produto Interno Bruto (PIB) brasilei-
ro. Segundo a Previdência, só com o 
pagamento da segunda parcela do de-
cimo terceiro a beneficiários do Insti-
tuto Nacional do Seguro Social (INSS), 
mais de R$ 11 bilhões estarão dispo-
níveis para os gastos de fim de ano.

De acordo com o advogado traba-
lhista e previdenciário Paulo Pirolla, o 
planejamento do uso do décimo ter-
ceiro vai depender da situação econô-
mica e financeira de cada trabalhador 
na hora do recebimento. As opções 
são quitar dívidas, poupar, investir ou 
gastar. Pirolla explicou à Agência Bra-
sil os benefícios e prejuízos de cada 
uma dessas opções e ressaltou que a 
melhor solução é pensar de antemão 
quais são os objetivos a ser alcança-
dos com o uso do dinheiro.

Prioridade para dívidas
“A primeira e principal razão para 

a utilização do décimo terceiro é a qui-
tação de dívidas bancárias e financei-
ras existentes. Como segunda razão 
está o seu gasto consciente e racional 
em bens de consumo próprio ou para 
outras pessoas, principalmente rela-
cionados às festas de fim de ano”, disse 
Pirolla. No caso de dívidas por causa 
de empréstimos bancários, cartões 
de crédito e uso do limite do cheque 
especial, o benefício de usar o décimo 
terceiro é quitar as contas e evitar que 
os juros façam os valores devidos fica-
rem ainda mais altos. O lado negativo 
de usar o salário extra para isso é ter 
a sensação de que não recebeu nada, 
pois o valor será transferido para a 
pessoa ou instituição com a qual se 
contraiu a dívida.

Segundo o vigilante Valdecir Go-
mes, o seu décimo terceiro vai ser gas-
to para pagar contas. “Quero começar 
o ano limpo, sem dívidas”, explicou. Se 
o trabalhador não estiver endividado 
e optar por não gastar o décimo ter-
ceiro, duas possibilidades são poupar 
e investir, que dependem do montante 
disponível e dos rendimentos espera-
dos. A poupança costuma render me-
nos do que outros investimentos, mas 
tem menos riscos quanto ao retorno e 
as quantias podem ser sacadas quando 
necessário. Investimentos em moda-
lidades financeiras – como em ações, 
títulos públicos ou fundos – costumam 
render mais, mas os resultados espe-
rados podem variar de acordo com o 
desempenho da economia.

Para aqueles que querem gastar, 
o décimo terceiro é uma oportunida-
de para fazer viagens de férias, festas 
de fim de ano, compras de material es-
colar e pagamento de tributos, como 
o Imposto sobre Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA) e o Impos-
to sobre Propriedade Predial e Terri-
torial Urbana (IPTU). O prejuízo que 
pode resultar do gasto inconsciente 
do décimo terceiro são as dívidas e o 
uso supérfluo desse dinheiro, que se 
torna uma despesa extra, em vez de 
ganho extra.

Dinheiro do décimo terceiro salário equivale ao pagamento adicional de um doze avos do salário do trabalhador, por mês de serviço, ao longo do ano

Foto: Divulgação

Carolina Sarres
Da Agência Brasil

Lei fixa o pagamento em duas vezes
Gratificação não é 
reembolso de perdas

Brasília – O décimo terceiro 
salário é uma gratificação que os 
trabalhadores recebem prevista em 
lei e não uma reposição por dias 
adicionais trabalhados ao longo do 
ano. Mensagens na internet argu-
mentam que o décimo terceiro é 
um reembolso por perdas salariais 
acumuladas durante os meses pas-
sados, segundo um cálculo em que 
o salário do trabalhador é dividido 
pelas quatro semanas do mês e o va-
lor encontrado então multiplicado 
por 52, número de semanas do ano. 
O resultado é um montante equiva-
lente a 13 salários por ano, não 12.

De acordo com o professor 
de Políticas Públicas da Universi-
dade de Brasília (UnB) e membro 
do Conselho Federal de Economia 
(Cofecon), economista Nilton Mar-
ques, esse cálculo “não faz sentido”. 
“O décimo, como diz a legislação, é 
uma ‘gratificação natalina’. Na épo-
ca em que foi criado, a maioria dos 
trabalhadores tinha todos os 12 
salários comprometidos. O gover-
no então resolveu criar o décimo 
terceiro para permitir as compras 
de final de ano e estimular a econo-
mia”, explicou Marques.

Segundo o economista, a con-
cepção original do décimo terceiro 
foi se perdendo ao longo dos anos, 
com a escalada da inflação nos anos 
1980 e 1990, quando os salários em 
geral perderam poder de compra. A 
sensação passou a ser então a de re-
posição. Foi quando surgiu a ideia de 
antecipação da primeira parcela do 
décimo terceiro, para aliviar o impac-
to que o aumento dos preços tinha na 
economia e fazer que os trabalhado-
res pudessem quitar dívidas.

O argumento contrário ao cálcu-
lo para considerar o décimo reposi-
ção dos salários está em outra conta, 
em que se multiplica o número de se-
manas por mês (quatro) pela quanti-
dade de meses do ano (12). O resulta-
do é o de 48 semanas, em vez de 52. A 
soma do valor total recebido por ano, 
dessa forma, equivale a 12 meses tra-
balhados, não 13. Daí a justificativa 
de o décimo ser um salário a mais.

Brasília – A legislação brasileira estabelece 
que o décimo terceiro salário deve ser quitado 
em duas parcelas - a primeira, entre feverei-
ro e 30 de novembro de cada ano, e a segun-
da, até o dia 20 de dezembro. O empregador 
não é obrigado a pagar as parcelas a todos os 
funcionários no mesmo mês, podendo adotar 
critérios que onerem menos a folha de paga-
mento, desde que respeitados os prazos. 

 “O órgão para o qual trabalho paga a 
primeira parcela no mês de aniversário dos 
funcionários. Eu gosto porque se recebo no 
fim do ano, gasto tudo com presentes de Na-
tal, viagens e outras despesas que aparecem. 
Quando se  recebe uma parte em outro perí-
odo, as pessoas estão mais centradas, o que 
desvia essa loucura pelas compras. Todas as 
vezes em que recebi tudo no fim do ano, o di-
nheiro sumiu da carteira”, contou a servidora 
pública Lúcia Marcelino. 

 O adiantamento da primeira metade do 
décimo terceiro também pode ser requerido 
para o período das férias, desde que seja feito 
um pedido, por escrito, até o fim de janeiro 
do ano em questão.

 
Aplicação financeira
“Se a pessoa investir o valor da primeira 

parcela, chegará ao fim do ano com o valor in-
tegral de sua remuneração de dezembro, so-
mado aos rendimentos financeiros da aplica-
ção bancária do décimo terceiro, descontados 
os encargos legais. Assim, desde que a utiliza-
ção da primeira parcela não ocorra por moti-
vos de quitação de dívidas ou por necessidade 
de alguma compra, a aplicação financeira é 
excelente opção. Se uma aplicação também 
puder ocorrer com o valor da segunda parce-
la, o resultado será melhor ainda”, orientou o 

contador Adriano Gomes de Aguiar. 
 O décimo terceiro é o pagamento adicio-

nal de um doze avos do salário do trabalhador, 
por mês de serviço, ao longo do ano. Assim, se 
uma pessoa trabalhou apenas seis meses do 
ano, o décimo terceiro será proporcional a esse 
período. A cada 15 dias trabalhados, o mês será 
considerado integral para fins de pagamento. 
As horas extras, os adicionais noturnos e os 
adicionais por insalubridade ou periculosidade 
também são contabilizados nesse benefício. 

 Quando há demissão sem justa causa, pe-
dido de demissão, fim de contrato por tempo 
determinado (inclusive os contratos sazonais, 
por safra) e aposentadoria, o décimo terceiro 
é proporcional aos meses em serviço. No caso 
de demissão com justa causa, o trabalhador 
não recebe o décimo terceiro. Se o emprega-
dor já tiver feito o pagamento da primeira 
parcela, a segunda não é paga.

 Não é descontado Imposto de Renda (IR) 
ou contribuição para o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) sobre a primeira parcela 
do décimo terceiro. Incide sobre o valor so-
mente a contribuição para o Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS). Sobre a se-
gunda parcela, paga até 20 de dezembro, são 
descontados o IR, o INSS e o FGTS. Todos esses 
valores são cobrados de forma proporcional 
ao recebido no mês em questão. 

Pessoas que recebem amparo previden-
ciário do trabalhador rural, renda mensal 
vitalícia, amparo assistencial ao idoso e ao 
deficiente, auxílio suplementar por acidente 
de trabalho, pensão mensal vitalícia, abono 
de permanência em serviço, vantagem do 
servidor aposentado pela autarquia empre-
gadora e salário-família não têm direito a 
décimo terceiro.

Os meses de novembro e dezembro podem 
ser promissores para muitos trabalhadores, 
que contam com o décimo terceiro salário para 
fechar as contas. Esse período, no entanto, 
não tem o mesmo significado para algumas 
pessoas. Para empresários, por exemplo, o dé-
cimo terceiro é sinônimo de muitas despesas.  
Esse é o caso do proprietário de um escritório 
de representação comercial, Paulo Viana. Se-
gundo ele, mais de 60% de sua renda – pes-
soal e profissional – são comprometidos com 

o pagamento do décimo terceiro aos funcioná-
rios. Em casa, são dois empregados domésti-
cos; no escritório, mais três pessoas.
“Esta época do ano é apertada. Tenho os mes-
mos gastos que todos os trabalhadores têm 
com as festas de fim de ano e impostos. Mas, 
somado a isso, ainda pago o dobro do salário 
de cinco pessoas. O orçamento, definitivamen-
te, estoura e tenho que tirar do próprio bolso 
o que poupei ao longo do ano para arcar com 
os custos”, disse o empresário, que paga o 

décimo terceiro de todos os seus funcionários 
em uma única parcela, na folha de novembro 
ou dezembro.
 De acordo com o presidente da Câmara de Di-
rigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL-DF), 
Geraldo Araújo, o peso da folha de pagamento 
no balanço geral de uma empresa no fim do 
ano aumenta significativamente. Em média, 
gastam-se entre 18% e 22% do faturamento 
com pessoal. Em novembro e dezembro, esse 
percentual dobra.

Saiba mais



Lara
DIZEM QUE ne-

tos são como pingos 
de esperança que 
Deus deposita na vida 
dos avós. Ou que um 
bebê é a opinião de 
Deus de que a vida 
deve continuar...

Pois é meus 
queridos leitores, é 
assim que me sinto ao 
ser avó pela primeira 
vez, com o nascimento 
nesta última quinta-
feira da linda Lara, 
um presente de Deus 
ao meu filho Mário e 
minha nora Priscilla.

FOTO: Goretti Zenaide

Significativas homenagens
UMA SESSÃO SOLENE no Plenário da Assembleia 

Legislativa da Paraíba, presidida pelo deputado Ricarco 
Marcelo, celebrou o centenário de publicação do livro 
“Eu”, de Augusto dos Anjos, com explanação do jornalista 
Gonzaga Rodrigues sobre a vida do Poeta do Século.

Na ocasião, foi outorgada a Medalha Augusto dos 
Anjos ao jornalista Hélio Zenaide, proposta pelo vice-
governador Rômulo Gouveia quando era deputado e 
em, seguida, foi inaugurado o espaço no Memorial Par-
lamentar, onde foi colocada a belíssima pena de ouro 
que pertenceu ao deputado estadual, federal e senador 
Apolônio Zenaide, avô do homenageado e bisavô desta 
colunista.

Para quem não sabe, esta pena foi adquirida por 
Apolônio Zenaide, no início do século XX, para assinar 
o ato de inauguração do Teatro Santa Ignez, o terceiro 
mais antigo da Paraíba, construído por ele com recursos 
próprios na cidade de Alagoa Grande.

Advogados Marco An-
tônio Queiroga Lopes 
e Tamar Celino, empre-
sários Helder Henrique 
Almeida, Inaldo Camelo 
Filho, Jaime Martins 
Pereira, Júlia Dolores 
Carneiro da Cunha e 
Edivaldo de Souza Bron-
zeado, médico Joácio de 
Araújo Moraes e Carol 
Peixoto.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Você só começará a apren-
der algo sobre a vida quando 
o teu filho, recém-nascido, 
segurar o dedo da tua mão 
pela primeira vez...”

“Nada como um bebê 
recém-nascido para renovar 
seu espírito - e para reforçar 
sua decisão de tornar o   
mundo um lugar melhor”

EDUARDO VOLPATO VIRGÍNIA KELLEY

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

Zum ZumZum
   Será hoje na Casa da Feijoada, no Altiplano, a partir das 12h, a confraternização 
natalina da valorosa equipe que faz A União, capitaneada por Fernando Moura.

   Socorro e Geraldo Carvalho seguiram ontem para a Europa onde percorrem 
as cidades de Roma, Munique, Nópolis, Sorrento e Ilha de Capri, na Itália.

   A nova Maison Norma Pedrosa tem se transformado num point às tardes onde 
clientes preferenciais têm marcado presença para conferir os últimos lançamentos para 
este verão. Na última quinta-feira, o encontro foi regado a delicioso coquetel promovido 
por Norma e Larissa Pedrosa.

Tina Gondim coloca a medalha em Hélio Zenaide sob os aplausos do vice-governador Rômulo 
Gouveia, do presidente da ALPB, Ricardo Marcelo, e do deputado Branco Mendes   

Marco Antônio e Anna Karina Queiroga com Walmirinha Queiroga, 
ele é o aniversariante de hoje

FOTO: Goretti Zenaide

Presenças bacanas de Selma e Michael Smith na Bella Casa 
Recepções 

FOTO: Osmar Santos

Homenagens a Zezita

A ATRIZ PARAIBANA  Zezita Matos está toda prosa! 
Ela recebeu homenagem no quinto Festival Nacional de 
Curta-Metragem, realizado em Taquaritinga do Norte, 
em Pernambuco, ao lado do ator José Mojica Marins, o 
famoso Zé do Caixão.

Além disso, Zezita Matos, que é professora no 
Unipê, foi também homenageada no VII Seminário In-
ternacional de Direitos Humanos da UFPB, pela sua 
história de luta e resistência em favor dos direitos 
humanos, da democracia e da justiça social, durante a 
Ditadura Militar. 

Roncador

SERÁ NO PRÓXIMO dia 7, no 
campus da Universidade Federal da 
Paraíba em Bananeiras, a posse dos 
integrantes do Conselho Gestor 
da Área de Proteção Ambiental do 
Roncador. Ele é formado por repre-
sentantes da Sudema, Aesa, Cagepa, 
Emepa, Emater, UFPB, entre outros.

   A Paraíba é o terceiro estado 
brasileiro a criar o Comitê Estadual 
de Saúde para implementação 
da Política Nacional de Saúde 
Integrada da População de Gays, 
Lésbicas, Transexuais, Travestis e 
Bissexuais.
   A portaria de criação do 
Comitê foi assinada pelo secretário 
de Saúde Waldson de Souza, cuja 
função é melhorar o serviço de 
saúde para essa comunidade.

NA PRÓXIMA semana a Mesa Diretora da ALPB, 
capitaneada pelo deputado Ricardo Marcelo, promove 
a Caravana da Seca, que irá percorrer cerca de 2 mil 
quilômetros em diversas regiões do Estado e verificar 
“in loco” a situação de calamidade enfrentada pela po-
pulação em decorrência da seca e apresentar soluções 
para o problema.

Vários deputados já confirmaram presença nesta 
missão, que vai acontecer de terça a sexta-feira.

Fotografia

SERÁ MINISTRADO 
a partir de segunda-feira e 
até o dia 15 deste mês, por 
Manu Dsouza, o curso Arte 
e Técnica I na Casa de Artes 
Visuais, em Manaíra. 

São 36 horas-aula, 
com duas saídas fotográ-
ficas, das 9h às 12h, de 
segunda a sábado.

Justiça eletrônica

FOI INSTALADO, na 
última sexta-feira o Pro-
cesso Judicial Eletrônico na  
Vara do Trabalho da cidade 
de Mamanguape. 

Foi a terceira Vara do 
Trabalho que recebeu o 
novo sistema desenvolvido 
pelo Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho.

Reveillon
SERÁ EM CLIMA  de praia com a mágica do 

circo a badalada festa de Reveillon do Summerville 
Beach Resort, na Praia de Porto de Galinhas, em 
Pernambuco.

A noite terá malabaristas, mágicos e dança 
em tecido aéreo, além de jantar sofisticado, open 
bar, show pirotécnico e animação musical da Or-
questra Garcia.

Alegria de Cida Lobo, Hélio Zenaide e Ana Isabel Souza Leão

FOTO: Goretti Zenaide

Caravana da Seca

Música para crianças

O GRUPO PIRRALHIM - Música 
para Crianças Pequenas, do Labora-
tório de Educação Musical Infantil da 
UFPB, se apresenta hoje e amanhã na 
Estação Cabo Branco.

O projeto, coordenado por Caro-
line Pacheco, tem realizado espetá-
culos musicais para bebês e crianças 
de até 5 anos de idade.
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Um total de 650 mil do-
ses de vacinas e o mesmo 
número de seringas enviados 
pelo Ministério da Saúde Já 
estão sendo entregues pela 
Secretaria Estadual de Saúde 
em todos os 223 municípios 
paraibanos para o Dia “D” de 
vacinação contra a raiva ani-
mal que acontecerá hoje. A 
meta é imunizar cerca de 607 
mil animais, sendo 414,892 
cães e 192,751 gatos. A Se-
cretaria colocou à disposição 
da população mais de 800 
postos que vão funcionar a 
partir das 8h até as 17h. Em 
João Pessoa a vacinação acon-
tecerá em todas as Unidades 
de Saúde da Família a partir 
das 8h.

O Núcleo de Controle 
de Zoonoses da SES estava 
concluindo ontem as visitas 
às Gerências de Saúde repas-
sando todas as informações 
sobre a operacionalização da 
campanha.  O chefe do setor, 
Francisco de Assis Azevedo, 
informou que serão utiliza-
das seringas e agulhas des-
cartáveis na proporção de 
uma seringa e uma agulha 
para cada animal vacinado, 
proporcionando uma melhor 
qualidade no serviço, evitan-
do possíveis contaminações.

Ele lembrou que pelo 
quarto ano consecutivo será 
utilizada a vacina de culti-
vo celular em cães, que tem 
uma melhor resposta imu-
nológica e ação mais du-
radoura e que também faz 
parte do protocolo assinado 
pelos países latinos, junto 
a Organização Mundial da 
Saúde, que pretende elimi-
nar a raiva humana transmi-
tida por cães, principal fonte 
de infecção no ciclo urbano, 
até o ano de 2015.

João Pessoa
Em João Pessoa foram 

disponibilizadas mais de 100 
mil doses de vacina contra a 
raiva, que serão disponibiliza-
das para a população em 157 
postos espalhados pelos bair-
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camPanha de vacinação

Hoje é o dia “D” contra a raiva
A meta é imunizar cerca 
de 607 mil animais em 
todo o Estado

Inscrições são prorrogadas até o dia 7
concuRso PaRa escolha da logomaRga de a união

Foto: evandro Pereira

As inscrições para o concurso na-
cional que vai escolher a logomarca 
alusiva aos 120 anos de fundação de a 
união, cujo prazo seria encerrado hoje, 
foram prorrogadas até o próximo dia 
7. A prorrogação atende a pedidos 
feitos por profissionais da comunica-
ção visual que não conseguiram finali-
zar suas propostas em tempo hábil. A 
alteração foi publicada hoje no Diário 
Oficial do Estado.

O superintendente de a união, 
jornalista Fernando Moura, disse que 
a prorrogação do prazo para inscri-
ções no concurso, além de atender à 
reivindicação de artistas, designers e 
publicitários, oferece nova oportuni-
dade aos criadores de participarem do 
conclave. “É uma nova chance de par-
ticipar da história do jornal que faz 
história, na Paraíba”, ressaltou.

Conforme já foi noticiado, a ficha 

de inscrição e o edital estão disponibi-
lizados no endereço eletrônico www.
paraiba.pb.gov.br e na Comissão de 
Licitação, na sede de a união, locali-
zada na BR-101, km 3, no Distrito In-
dustrial de João Pessoa, das 8h às 17h. 
Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone 3218-6535 ou pelo e-
-mail concursologomarca120anos@
auniao.pb.gov.br.

Os três primeiros profissionais 
classificados vão receber, respectiva-
mente, prêmios nos valores de R$ 3,5 
mil, R$ 1 mil e R$ 500. As inscrições 
devem ser feitas exclusivamente pelos 
Correios, em modalidade de entrega 
rápida e segura para o seguinte en-
dereço: a união - Superintendência de 
Imprensa e Editora, na BR-101, km 3, 
Distrito Industrial, João Pessoa (PB), 
CEP 58.082-010.

 Conforme os critérios técnicos do 

concurso, os projetos da logomarca 
alusiva aos 120 anos de a união deve-
rão ser encaminhados em cópias im-
pressas em três tamanhos – 18x27cm, 
10x15cm e 5x7,5cm – em papel A4, 

branco, gramatura livre, sendo uma 
cópia colorida e uma em preto e bran-
co de cada tamanho. 

Também deverão ser encaminha-
das cópias em CD, DVD e pen-drive 
nos arquivos TIF e CDR, além de texto 
de no máximo 30 linhas, impresso em 
quatro vias com justificativa conceitu-
al e estudos para o desenvolvimento 
da logomarca. As peças do projeto 
não podem conter marcas, nomes, 
pseudônimos, assinaturas ou quais-
quer indicações que identifiquem a 
autoria, sob pena de desclassificação.

Os concorrentes selecionados de-
verão apresentar Certidão Conjun-
ta Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União e um termo de cessão de direi-
tos autorais patrimoniais, incluindo 
declaração de que o projeto é de sua 
autoria.

“A prorrogação atende 
a pedidos feitos por 
profissionais da 
comunicação visual 
que não conseguiram 
finalizar suas 
propostas em 
tempo hábil”

José Alves 
Zavieira2@gmail.com

ros da capital. Durante todo 
dia, cerca de 450 profissio-
nais estarão atendendo a po-
pulação que deve levar seus 
animais de estimação para 
vacinar. A campanha deste 
ano tem como meta vacinar 
80% da população de caninos 
e felinos que atualmente é de 
66 mil. Animais com idades 
acima de três meses, inclusi-
ve gestantes, podem ser imu-
nizados. O coordenador do 
Centro de Zoonoses do mu-
nicípío, Antônio Fernando da 
Conceição, ressaltou que a va-
cina não só protege o animal, 
mas a família também. Graças 
aos esforços empreendidos, 
desde 2007 não foi registrado 
nenhum caso de raiva canina”.  
Antônio Fernando lembrou 
ainda que os animais devem 

ser levados aos postos de va-
cinação por adultos, com guia 
e coleira e gatos podem ser 
levados em caixas de trans-
porte de animais ou sacolas 
de nylon. 

Os proprietários que não 
conseguirem levar os seus 
animais aos postos hoje po-
derão vaciná-los no Centro de 
Vigilância Ambiental e Zoono-
ses nos horários de 8h às 12h 
e das 14h às 17h, de segunda 
a sexta-feira. O Centro de Zo-
onoses funciona na Avenida 
Walfredo Macedo Brandão 
(principal dos Bancários).

A raiva
A raiva (também conhe-

cida impropriamente como 
Hidrofobia, é uma doença 
infecciosa que afeta os mamí-

feros causada por um vírus 
que se instala e multiplica pri-
meiro nos nervos periféricos 
e depois no sistema nervoso 
central e dalí para as glându-
las salivares, de onde se mul-
tiplica e propaga. Por ocorrer 
em animais e também afetar 
o ser humano, é considerada 
uma zoonose.

A transmissão dá-se do 
animal infectado para o sadio 
através do contato da saliva 
por mordedura, lambida em 
feridas abertas, mucosas ou 
arranhões. Infectando ani-
mais homeotérmicos, a raiva 
urbana tem como principal 
agente o cão, seguido pelo 
gato; na forma selvagem, esta 
se dá principalmente por lo-
bos, raposas, coiotes e nos 
morcegos hematófogos. Cerca 

de 80% dos casos registrados 
são em carnívoros.

Depois de mordido por 
outro animal raivoso, o animal 
pode levar algumas semanas 
para desenvolver a doença, 
mas após o aparecimento dos 
sintomas a evolução é rápida, 
variando de 1 a 11 dias, onde 
o animal morre por convul-
sões e paralisia.

Até o mês de outubro, a 
SES não registrou nenhum 
caso de raiva animal na Pa-
raíba. No ano passado foi 
registrado um caso em mor-
cego e oito em bovinos, onde 
a principal fonte de infecção 
é o morcego hematófago. A 
Paraíba não registra caso de 
raiva humana há 13 anos. O 
último caso da doença em hu-
manos foi em junho de 1999.

sintomas da 
raiva animal

Mudança brusca de comportamento 
(inquietação, andar sem rumo).

Cachorro e gato ficam como se 
estivessem mordendo o ar.

Em cachorros doentes o latido torna-se 
diferente, parece um uivo rouco.

A salivação torna-se abundante.

O animal infectado passa a engolir a 
comida com dificuldade.

Ele também sofre paralisia das 
patas traseiras.

De início, os cachorros e gatos doentes 
podem não apresentar nenhum sintoma, 
mas ainda assim podem infectar uma 
pessoa, em caso de mordida.

A raiva é uma doença infecciosa, causada por um vírus que afeta animais e também pode infectar o ser humano, por isso a importância da vicinação antirrábica



Réu no caso da família Ramalho 
é condenado a 15 anos de prisão
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Três pessoas morreram no 
acidente que ocorreu em 
2007, na Epitácio Pessoa

Após João Paulo Guedes 
Meira ter sido condenado 
a 15 anos de reclusão, a se-
rem cumpridos no Presídio 
do Roger, pela morte de três 
integrantes da ‘Família Ra-
malho’, Ana Paula Ramalho, 
viúva de Francisco Ramalho, 
afirmou que a Justiça da Pa-
raíba deu um grande exem-
plo para o país. “A condena-
ção de João Paulo foi justa, 
mas a luta não acabou. Ainda 
temos centenas de mães que 
estão passando pelo mesmo 
problema e vamos continuar 
essa batalha, que tem como 
meta o fim da impunida-
de”, afirmou. O julgamento 
de João Paulo teve início às 
14h40 de quinta-feira e ter-
minou na madrugada de on-
tem, no 1º Tribunal do Júri, 
no Fórum Criminal de João 
Pessoa, e foi presidido pelo 
juiz Marcos William de Oli-
veira. Foram mais de 16 ho-
ras de julgamento.

João Paulo Guedes já está no Presídio do Roger, onde deverá cumprir os 15 anos de reclusão

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Em seu desabafo, Ana 
Paula disse também que o 
resultado do julgamento não 
vai tirar a dor da perda, mas 
vai fazer com que as pessoas 
deixem de dirigir de forma 
irresponsável. “Acho que se 
não fosse o apoio da impren-
sa esse crime poderia estar 
engavetado, mas ele foi a 
julgamento e não cabe mais 
recurso. Ela explicou que 
o réu poderia ter pego 10 
anos por cada vida tirada, 
mas como as mortes ocor-
reram de uma só vez, João 
Paulo pegou uma pena de 15 
anos. Ela disse também que 
a Justiça da Paraíba está de 
parabéns pelo julgamento e 
condenação do réu.

A determinação do juiz 
Marcos William de Oliveira, 
fazendo com que João Paulo 
cumpra 15 anos em regime 
fechado no Presídio do Ro-
ger, na capital, foi baseada no 
júri popular que entendeu 
que o acidente automobilís-
tico se enquadra no crime 
doloso. 

“Foi feita Justiça. Foi 
muito duro presenciar du-
rante todo o julgamento o 
João Paulo dizer que Francis-

FoTo: Macos Russo

Julgamento de Eduardo Paredes acontece dia 19

A XVI Exposição Natalina da Rede Fe-
minina de Combate ao Câncer (RFCC), com 
sede em João Pessoa, foi aberta na noite 
da última quinta-feira (29), no Jangada 
Clube, na Avenida Cabo Branco. O evento 
acontece até amanhã, das 16h às 22, com 
trabalhos de 60 artesãos.

A primeira-dama do Estado, jornalis-
ta Pâmela Bório, foi homenageada com o 
troféu do Jubileu da Rede Femina de Com-
bate ao Câncer, entregue pela presidente 
da RFCC, Moema Guedes Arnaud. Pâmela 
participou da solenidade de abertura e vi-
sitou os stands.  Ela destacou a tradição da 
exposição que já faz parte do calendário 
natalino da capital paraibana. “É uma ex-
posição que toda a sociedade comparece 
e isso é muito bom porque essa presença 
representa o apoio à campanha da Rede 
Feminina de Combate ao Câncer e o apoio 
ao artesanato também”.

Em seu pronunciamento, a primeira-
dama afirmou que o momento é de com-
partilhar o espírito natalino e de solida-
riedade. Ela parabenizou os artesãos pelo 
talento e convidou as pessoas a se unirem 
à Rede Femina de Combate ao Câncer e 

Exposição natalina termina amanhã no Jangada
SOLIDARIEDADE

No próximo dia 19 ou-
tro julgamento motivado 
por acidente de trânsito na 
Avenida Epitácio Pessoa, 
em João Pessoa, vai chamar 
a atenção da sociedade pa-
raibana. Trata-se do julga-
mento do psicólogo Eduardo 
Paredes, acusado de matar 
a defensora pública Fátima 
Lopes, ao cruzar um sinal 
fechado. Por duas vezes o 
julgamento de Paredes foi 
adiado, mas da última vez, 
no dia 31 de outubro, o juiz 
José Aurélio da Cruz decre-
tou a prisão preventiva do 

acusado, que saiu do Fó-
rum algemado direto para 
o presídio. A decisão do juiz 
foi aplaudida pelo público.                                                                                                                                      
Mesmo com o adiamento do 
julgamento, Davi Lopes, filho 
da defensora, disse que con-
tinua acreditando e confian-
do que a Justiça será feita. Ele 
espera que o réu seja conde-
nado e pague pelo crime que 
cometeu. “A única coisa que 
pode aliviar a nossa dor é a 
condenação”, disse Davi.

O acidente
Em 24 de janeiro de 

2010, por volta das 6h, a ca-
minhonete de Eduardo Pare-
des bateu no carro da então 
defensora pública-geral Fáti-
ma de Lourdes Lopes Correia 
Lima. E a suspeita é que ele 
estaria embriagado. 

O acidente foi no cruza-
mento da Avenida Epitácio 
Pessoa com a Rua Prefeito 
José Leite, sentido Centro-
-Praia, em João Pessoa. De-
vido a violência da colisão 
Fátima Lopes morreu e seu 
marido, Carlos Marinho de 
Vasconcelos Correia Lima, 
ficou gravemente ferido. (JA)

co de Assis, de 46 anos, e An-
tônio Ramalho, de 56 anos, 
além do filho de Francisco, 
Mateus Ramalho, de 16 anos, 
estavam embriagados”, la-
mentou Ana Paula Ramalho.

O réu
Na tentativa de se de-

fender das acusações, o réu, 
João Paulo, disse que o aci-
dente poderia ter acontecido 
com qualquer pessoa. “Sou 

um cidadão de bem. Pode 
acontecer a qualquer pessoa. 
Qualquer outra pessoa de 
bem pode passar por isso”.

Em seu depoimento, ele 
negou ter ultrapassado se-

mORtE DE fátImA LOpES

FoTo: Evandro Pereira

O psicólogo Eduardo Paredes é acusado de provocar o acidente que matou a defensora Fátima Lopes

máforos vermelhos. Disse 
que todos os semáforos que 
encontrou na Avenida Epitá-
cio Pessoa estavam verdes, 
e também negou ter bebido. 
“Só tomei um copo de cerve-
ja, porque no outro dia tinha 
que abrir a loja do meu pai”, 
declarou.

O réu lembrou que após 
o acidente foi ao Instituto 
Médico Legal, onde fez o exa-
me clínico para mostrar que 
não estava embriagado. Ele 
ainda disse que se recusou 
a fazer o teste do bafômetro 
porque tinha um ferimento 
grande na testa e tinha per-
dido muito sangue. 

João Paulo chegou ao 1º 
Tribunal do Júri, no Fórum 
Criminal de João Pessoa, es-
coltado pela polícia. Seu pro-
cesso estava em aberto des-
de o ano do acidente (2007) 
e tramitou em várias instân-
cias, mas agora não existe 
mais recurso possível. O réu 
aguardava o julgamento no 
Presídio do Roger. Ele se en-
tregou à polícia no dia 14 de 
dezembro de 2011, quatro 
anos depois do acidente, e 
ontem retornou ao presídio 
para cumprir sua pena.

se tornarem multiplicadores, ajudando de 
várias maneiras.

A primeira-dama disse que o Governo 
e o Centro de Apoio à Criança e ao Adoles-
cente (Cendac), entidade que ela preside, 
têm colaborado com esta ação da Rede 

Feminina de Combate ao Câncer. Este ano 
o Cendac estabeleceu uma meta e con-
seguiu 80 convites, o que resulta em um 
maior apoio ao evento.

“A gente aproveita e faz o convite 
para todos comparecerem ao Jangada 

Clube, é uma feira muito bacana, todos 
vão adorar, porque esse é o momento de 
você apoiar a causa, mas também de deco-
rar sua casa com o espírito natalino. E tem 
muita criatividade e talento aqui”, decla-
rou Pâmela Bório.

Moema Arnaud agradeceu o apoio do 
Governo do Estado à exposição e explicou 
que a renda arrecadada com as vendas dos 
produtos será toda revertida para ajudar 
no tratamento de pessoas com câncer. Ela 
destacou que a venda dos convites é uma 
das principais fontes de renda do evento. 
Cerca de 70 voluntários trabalham na orga-
nização.

Os visitantes da exposição natalina 
também podem assistir a shows com vários 
artistas paraibanos. Na noite de abertura, o 
público curtiu chorinho e o forró autêntico 
das meninas do Clã Brasil.

A Rede Feminina de Combate ao Cân-
cer, fundada em 1962, comemora este ano 
50 anos de atuação em defesa das pessoas 
acometidas pela doença. A rede mantém 
na capital a Casa de Apoio ao Portador de 
Câncer, localizada na Avenida 12 de Outu-
bro, nº 858, no bairro de Jaguaribe.

FoTo: Alberi Pontes/Secom-PB

O dinheiro arrecadado com a venda dos produtos será usado para ajudar pessoas com câncer



Aesa registra chuvas fracas
nas regiões do Cariri e Sertão

As cidades de Cajazei-
ras, no Sertão, e Taperoá, 
noCariri, tiveram os  maiores 
índices pluviométricos das 
últimas 24 horas. De acordo 
com as estações meteoroló-
gicas da Agência Executiva 
de Gestão das Águas da Pa-
raíba (Aesa), choveu 13,4 e 
10,2 milímetros nestes mu-
nicípios, respectivamente.

As chuvas passageiras 
registradas na última quin-
ta-feira são consideradas 
normais nesta época do ano 
e normalmente não signifi-
cam aumento no volume dos 
açudes. “O pequeno aumen-
to da nebulosidade provoca 
estes fenômenos, mas não 
é suficiente para melhorar 
o déficit hídrico da região. 
Em Cajazeiras, por exemplo, 
os 13,4 milímetros foram 
registrados no pluviômetro 
instalado no açude Lagoa do 
Arroz, que permanece com 
menos de 30% de sua capa-
cidade”, explicou a meteoro-
logista Carmem Becker.

Apesar dos índices plu-
viométricos serem conside-
rados baixos pelos meteoro-
logistas, as chuvas isoladas 
contribuíram para a melhora 
da umidade relativa do ar 
no Sertão. Em Patos, onde já 
foi registrado 11%, o ponto 
mais baixo ficou em 30%. Em 
Sousa, que já chegou a 21%, 
não ficou abaixo dos 35% 
nessa quinta-feira.

Temperatura
A previsão para as pró-

ximas 24 horas é de nebu-
losidade variável em todo 
o Estado, podendo ocorrer 
chuvas fracas e isoladas. A 
expectativa é de que o ca-
lor diminua na região mais 
quente. As temperaturas de-
vem ficar mais amenas, com 
a máxima atingindo os 34°C.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 1 de dezembro de 2012

Cajazeiras e Taperoá 
tiveram os maiores 
índices pluviométricos

FoTo: ortilo Antônio

A seca continua castigando várias regiões na Paraíba e, em muitos municípios, a situação no momento é de calamidade pública, pois está faltando água até mesmo para o consumo humano

O Espep Itinerante, projeto de in-
teriorização da Escola de Serviço Pú-
blico do Estado da Paraíba (Espep), 
vai estar em Santa Luzia, localizada na 
Mesorregião da Borborema, no próxi-
mo sábado e domingo (1 e 2). Serão 
disponibilizados cinco cursos de qua-
lificação para o servidor público esta-
dual e municipal.

As inscrições continuam abertas e 
podem ser feitas na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio Pe. Jerô-
nimo Lauwen, na Rua Dom Quintino, 
bairro de São José, ou ainda na Secre-
taria de Ação Social, localizada na Praça 
Estanislau de Medeiros, em Santa Luzia.

Os cursos disponibilizados são de 
Formação de Secretárias; Qualidade 
na Prestação dos Serviços - com enfo-
que humano; Informática Básica; Con-
ceitos Básicos de Pregão e Acordo Or-
tográfico. 

Estão sendo disponibilizadas 200 
vagas para os servidores públicos da 
cidade e da região do Vale do Sabuji 
que abrange quatro municípios circun-
vizinhos – São José do Sabuji, Junco do 
Seridó, São Mamede e Várzea.

De acordo com o superintendente 
da Espep, professor André Luiz de Sou-
sa, o ano será encerrado com 41 cursos 
oferecidos e 1.326 capacitações atra-
vés do Espep Itinerante. “Adquirimos 
um micro-ônibus que durante todo 
o ano nos auxilia na realização dos 
cursos nas regiões mais distantes. Fo-
mos do Litoral, Cariri, Brejo até o Alto 
Sertão. Para o próximo ano, um novo 
calendário está sendo elaborado para 
seguirmos ainda mais longe”, destaca 
o professor.

Os cursos deste fim de semana se-
rão ministrados na Escola Municipal 
Ana Brito Figueirêdo, localizada na 
Rua Quiezinho Fernandes, bairro de 
Nossa Senhora de Fátima, em Santa 

Luzia. Os cursos são gratuitos e com-
põem uma carga horária de 20h/aula, 
sendo 40 alunos por turma, com di-
reito a material didático, certificado 
e carteira de estudante. “O estudante 
que fizer o curso na Espep tem direi-
to a um ano de carteira de estudante 
para uso em meia passagem interes-
tadual e municipal, shows, teatros e 
cinemas. A única exceção é a retirada 
do passe estudantil, em João Pessoa”, 
esclarece.

O Espep Itinerante vai encerrar 
as atividades anuais também na cida-
de de Santa Luzia na Escola Municipal 
Ana Brito Figueirêdo, nos dias 8 e 9 de 
dezembro. Os cursos que serão ofere-
cidos são: Organização de Administra-
ção de Eventos; Ética no Serviço Públi-
co; Política Contra Drogas; Qualidade 
na Prestação de Serviços e Boas Práti-
cas na Alimentação.

 
Capacitações 
Através do Espep Itinerante fo-

ram oferecidos, neste ano, cursos nos 
municípios de Campina Grande, São 
José de Piranhas, Patos, Borborema, 
Alhandra, Monte Horebe, Poço José 
de Moura e Soledade. Totalizando cer-
ca de 3 mil capacitações realizadas nos 
últimos dois anos de projeto.

O Espep Itinerante integra o pla-
no de interiorização do Governo do 
Estado realizado em parceria com as 
prefeituras municipais. Desta forma, o 
Governo Estadual, por meio da Espep, 
promove cursos em várias áreas nos 
próprios municípios, oferecendo gra-
tuitamente professores, material di-
dático, certificado de conclusão, coor-
denação pedagógica e coordenação 
técnica. Aos municípios, cabe oferecer 
hospedagem à equipe, alimentação 
para todos os participantes, incluindo 
alunos, e salas de aula equipadas.

Espep Itinerante capacita 
servidores em Santa Luzia

INTERIORIZAÇÃO

A empresa Fibra, que está 
encarregada através de proces-
so de terceirização da saúde 
para administrar, a Maternida-
de Dr. Peregrino Filho, em Pa-
tos, promoveu mais uma série 
de demissões de funcionários 
na última quinta-feira e ontem.

Alguns funcionários de-
mitidos informaram  que as 
Carteiras de Trabalho foram 
recolhidas pela Fibra a cerca 
de sete meses para serem as-
sinadas, mas foram devolvidas 
sem que essas tivessem a fina-
lidade confirmada.

Informações extraofi-
ciais dão conta que, na última 
quinta-feira, foram demitidos 
10 técnicos de enfermagem, 
alguns deles  com mais de 15 
anos de experiência na pró-
pria Maternidade Dr. Peregri-
no Filho. A onda de demissões 
está deixando o clima tenso 
entre os profissionais.

Um funcionário da admi-
nistração, que pediu para não 
se identificar, confessou que 
viu um colega ser assediado 
moralmente durante sua de-
missão. “Eu estava conversan-
do com um colega sobre nossa 
demissão, quando chegou a 
pessoa que o iria substituir e 

pediu a sala. Eu fiquei indigna-
do, pois estava preparando o 
meu material para deixar tudo 
em ordem, pois sabia que te-
ria que deixar a sala, mas não 
se enxotado depois de passar 
meses contribuindo no setor. 
Isso é humilhante”, confessou.

A Fibra está “retercei-
rizando” serviços. Uma das 
empresas que foi contratada 
para limpeza da maternidade 
chegou a pagar os funcioná-
rios com cheque sem fundos 
e gerou contestação. A Câma-
ra Municipal dos Vereadores 
promoveu audiência pública 
para discutir sobre a situação 
da Fibra. No dia da sessão, 
alguns funcionários levaram 
faixas com dizeres de que a es-
cravidão acabou.

Um conselheiro de saúde 
do município de Patos disse 
que a Fibra recebe, em média, 
R$ 26 milhões ao ano, mas 
está economizando recursos. 
O Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE) já reprovou a ter-
ceirização no setor de saúde. 
A Fibra é uma empresa com 
sede em São Paulo-SP, mas 
responde por processos judi-
ciais em Mato Grosso e Rio de 
Janeiro.

Empresa de terceirização
demite mais funcionários

MATERNIDADE DE PATOS

A Maternidade Dr. Peregrino Filho vive clima de intranquilidade

FoTo: Divulgação
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Presentes vão chegar a 1700 crianças
PAPAI NOEL DOS CORREIOS

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

As reclamações da ausência de populares e de 
jornalistas partiram principalmente do vereador João 
Dantas (PSD). “A imprensa vai aonde tem notícia, aonde tem 
informação. E nós não temos tido a capacidade de produzi-
las”, respondeu Fernando Carvalho ao colega.

l ENCERRADAS

A Câmara Municipal encerrou esta semana a série de 
audiências públicas para discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) 
do exercício de 2013. Os trabalhos foram comandados pelo 
vereador Antônio Pereira (PMDB), presidente da Comissão de 
Finanças e Orçamento da CMCG.

Reserva hídrica

O Açude Epitácio Pessoa, em Boqueirão, responsável pelo 
abastecimento de Campina Grande e municípios vizinhos, chega 
ao fim de setembro com um volume equivalente a 64% de sua 
capacidade, de acordo com os registros da Agência Executiva 
de Gestão das águas (Aesa). O Açude de Boqueirão tem uma 
capacidade de reservar 411.686.287 metros cúbicos de água e, no 
momento, de acordo com os números atualizados ontem pela Aesa, 
comporta um total de 263.693.584 metros cúbicos.

Tendência

O vereador Fernando Carvalho (PT do B), que não 
disputou a reeleição, fez uma autocrítica ao parlamento 
municipal esta semana. E afirmou temer que a realidade da 
Câmara possa ir de mal a pior. “Essa casa tende a ficar muito 
pior, eu temo que possa piorar”, comentou.

Sem direito

Carvalho discordou de colegas que reclamavam da 
ausência da população e da imprensa nos trabalhos da 
CMCG. “A gente parece que não tem o direito de cobrar a 
presença de ninguém aqui. Em primeiro lugar, nós temos 
que fazer o dever de casa”, declarou o parlamentar.

Veto

O vereador Pimentel Filho (PMDB) condenou o veto 
presidencial à divisão dos royalties do petróleo. “Decisão 
da presidente Dilma Rousseff sobre os royalties, vergonha. 
Venceu o Rio! Onde está a maior bancada do congresso, que é 
a nordestina?”, questionou.

Cobranças

Ponto eletrônico

O vereador Cassiano Pascoal (PMDB), que não se reelegeu, 
apresentou esta semana um projeto visando instalar na Câ-
mara Municipal o sistema de ponto eletrônico para registro da 
frequência dos parlamentares. “Com o ponto eletrônico na Câ-
mara, como é no Congresso, de forma instantânea a população 
saberá quem está presente à sessão”, declarou. Ele comple-
mentou afirmando esperar que o legislativo aprove a matéria. 
Eleito em 2008 pelo PSL, Pascoal mudou-se para o PMDB e não 
conseguiu se reeleger.

As 28 diretorias regionais da 
ECT estão empenhadas na 
campanha em todo o Brasil

l PARTICIPAçõES

As audiências contaram com a participação de 
gestores municipais, da coordenadora de gestão do 
município, Madalena Márcia, do coordenador do Orçamento 
Participativo, João Batista da Silva, representantes do 
Sintab, conselheiros, delegados do OP e lideranças 
comunitárias.

FOME ZERO EM RECESSO

Durante todo o mês de dezembro, as cozinhas comuni-
tárias, restaurantes populares e banco de alimentos en-
tram em recesso em Campina. Conforme o coordenador do 
Fome Zero, Éder Rotondano, o recesso em dezembro ocorre 
porque este seria um mês em que há “significativa redução 
na procura”. Além disso, segundo ele, após uma criteriosa 
avaliação, foi entendido que “como em janeiro se inicia uma 
nova gestão, as prerrogativas sobre as atividades do pro-
grama a partir de então caberão à nova gestão”.

Completando 20 anos 
em 2012, a campanha Papai 
Noel dos Correios se conso-
lida a cada ano como um dos 
principais projetos sociais do 
período natalino. A ideia é 
contemplar crianças carantes 
com o tradicional presente de 
Natal e surgiu após carteiros 
de todo o Brasil perceberem 
o aumento de correspon-
dências enderaçadas ao Polo 
Norte, terra do “Bom Velinho”, 
como reza a lenda.

A partir disso, as 28 di-
retorias regionais da Empre-
sa Brasileira de Correios e 
Telégrafos - ECT resolveram 
desenvolver projeto nas prin-
cipais cidades do país, movi-
mentando os festejos de final 
de ano de muitos jovens.

Na Paraíba, os municí-
pios de Cajazeiras, Sousa, 
Patos, Campina Grande, Gua-
rabira e a capital João Pessoa 
fazem parte do projeto. 

Desde o último dia 21, 
na Rainha da Borborema, Mi-
rabeaux Amado e Donizete 
Farias, responsáveis pelo pro-
jeto Papai Noel dos Correios, 
começaram a receber as car-
tas de crianças matriculadas 
na rede municipal de ensino, 
especialmente as do 1º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental. 
Pelas regras desse ano, de-
finidas pela ECT, a Secreta-
ria de Educação de Campina 
Grande definiu as 10 escolas 
e creches mais carentes para 

SILêNCIO

O vereador Pimentel Filho, que é vice-presidente da 
Câmara Municipal, reclamou do que considera inércia dos 
representantes do Nordeste no Congresso Nacional e da 
postura submissa dos petistas nordestinos diante da decisão 
da presidente da República de vetar a distribuição.

participar da campanha. 
Ao todo, cerca 1700 ga-

rotos e garotas têm até o dia 
5 de dezembro para enviar 
as cartas com os pedidos ao 
Papai Noel. De acordo com 
Mirabeaux, um dos princi-
pais intuitos do projeto não 
é apenas presentar a criança. 
“Por traz da forma lúdica de 
presentear esses pequeni-
nos, está a nossa intenção de 
instigá-los a escrever. Nossos 
jovens precisam ler mais para 
escrever, e vice-versa. Por tan-
to, usamos o Papai Noel, além 
de presentear, para plantar na 
juventude essa coisa gostosa 
que é redigir”, explicou.

Até o final dessa semana, 
em Campina Grande, pouco 

mais de 200 cartas já estavam 
de posse dos Correios, que 
separam cada pedido e cadas-
tram os endereços das crian-
ças. Após o cadastramento, é 
a vez dos padrinhos entrarem 
em ação. “A gente sempre faz 
um apelo para empresários e 
pessoas em geral que queiram 
adotar um pedido. Bicicletas, 
bonecas, carrinhos, livros, o 
que é muito bom, DVD’s, en-
fim. Os pedidos são variados. 
Nosso alerta é para que as 
pessoas possam nos ajudar 
a fazer o Natal dessas crian-
cinhas mais feliz”, comentou 
Donizete Farias, que é um dos 
que se vestem de Papai Noel 
para alegrar a criançada.

Conforme a gerência dos 

Correios de Campina Gran-
de, os apadrinhamentos são 
aguardados até o dia 14 de 
dezembro, se estendendo até 
o dia 19 a entrega dos presen-
tes na central do órgão, loca-
lizada na Praça da Bandeira, 
centro da cidade. No dia 24, 
véspera de Natal, uma equipe 
dos Correios se descloca por 
cada escola, com o “Bom Ve-
linho” vestido a caráter para 
distribuir as lembranças nata-
linas entre os alunos.

Os interessados em par-
ticipar da campanha Papai 
Noel dos Correios como pa-
drinhos devem procurar a 
central da empresa ou ligar 
gratuitamente para o número 
0800-725-7282.

Desde o dia 21 de novemro que os responsáveis pela campanha, em CG, estão recebendo correspondências 
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Phillipy Costa
Epecial para A União

A Comissão de Seleção do 
Mestrado Profissional em Ensino 
de Ciências e Matemática do Cen-
tro de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) lançou edital de seleção 
para a turma 2013 do Mestrado 
Profissional em Ensino de Ciências 
e Matemática.

Podem candidatar-se ao pro-
cesso seletivo os docentes com Li-
cenciatura ou Bacharelado em Físi-
ca, Matemática, Química, Biologia, 
Ciências, Pedagogia, Ciências da 
Computação e Estatística ou que 
estejam habilitados para a ativida-
de profissional docente nas áreas 
de Física, Biologia ou Matemática 
em pelo menos um dos três níveis 
de ensino: Fundamental, Médio ou 
Superior.

Serão destinadas 26 vagas 
para o curso, sendo 12 delas para 
a área de Educação Matemática e 

14 para a área de Ensino de Ciên-
cias, distribuídas em quatro para 
Ensino de Biologia e 10 para Ensi-
no de Física. O programa atua nas 
áreas de concentração “Ensino de 
Física” e “Educação Matemática”, 
abrangendo as linhas de pesquisa 
“História e Filosofia das Ciências e 
da Matemática”, “Tecnologias da 
Informação”, “Comunicação e Cul-
tura Científica” e “Metodologia e 
Didática do Ensino de Ciências e na 
Educação Matemática”.

As inscrições para o proces-
so seletivo devem ser efetuadas 
através do endereço https://edna.
uepb.edu.br/scapg , e posterior-
mente ratificadas pessoalmente 
pelo interessado, ou por procu-
rador devidamente constituído, 
nos dias úteis, até o dia 14 de de-
zembro, no horário das 8h às 12h 
e das 14h às 17h, na secretaria do 
Mestrado Profissional em Ensino 

de Ciências e Matemática, locali-
zada no bloco C, 3º andar, do Cen-
tro de Ciências e Tecnologia (CCT), 
Campus I, Bodocongó – Campina 
Grande/PB.

O candidato também pode 
confirmar sua inscrição pelos Cor-
reios, desde que obedeça aos cri-
térios estabelecidos no edital. As 
inscrições podem ser efetuadas pe-
los Correios, via SEDEX, obrigato-
riamente acompanhadas de Aviso 
de Recebimento – AR, com data de 
postagem respeitando a data limi-
te do encerramento das inscrições.

O processo seletivo constará 
de provas de escrita e de profi-
ciência em Língua Inglesa, entre-
vista e análise de currículo. A prova 
escrita, composta de questões que 
versam acerca de conhecimentos 
específicos e dissertação ocorre no 
dia 18 de fevereiro de 2013, das 8h 
às 12h.

Mestrado em Matemárica da UEPB inscreve para 2013

O Governo do Estado da 
Paraíba, por meio do Hos-
pital de Trauma de Campi-
na Grande, vem realizando 
ações educativas com o in-
tuito de aperfeiçoar a quali-
dade dos serviços ofertados 
aos usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Hoje 
é comemorado o Dia Mun-
dial da Luta contra a Aids, 
dessa forma, o tema foi um 

dos principais assuntos dis-
cutidos durante a manhã de 
ontem. 

Entre os projetos de po-
lítica de organização, está 
sendo desenvolvido o “Gru-
po Sala de Espera”. Durante 
o tempo em que as pessoas 
aguardam o atendimento, 
os pacientes podem adqui-
rir informações por meio de 
um trabalho sócio-educativo. 
Segundo a coordenadora de 
Serviço Social, Cecília Aragão, 
a ação visa ofertar melhores 

condições de informação à 
população amenizando a an-
gústia em esperar os resulta-
dos dos familiares. O proces-
so de espera que em muitos 
casos demora um longo tem-
po será preenchido de 10 a 
15 minutos por conversas 
dinâmicas e compostas de 
conteúdos na área da saúde.

A partir da próxima 
semana o processo meto-
dológico contará com fil-
mes educativos, todos os 
temas voltados com políti-

cas de saúde e assistência. 
Os panfletos foram distri-
buídos, além do que, as 
pessoas puderam adquirir 
informações sobre o regu-
lamento do hospital.

A equipe de serviço 
social atualmente conta 
com 35 profissionais, que 
estarão auxiliando todo o 
público em movimento ro-
tativo. O horário de aten-
dimento será de duas em 
duas horas, divididos em 
grupos.

Trauma realiza ações educativas 
COMBATE à AIDS

Kalyenne Antero 
Especial para A União
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PSB realiza seminário 
em Brasília e discute 
planos para 2014
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Evento realizado na Paraíba 
estabelece planos e anuncia 
laboratório no Estado
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O combate à corrupção 
na administração pública e 
à lavagem de dinheiro ganha 
um novo reforço na Paraíba, 
a partir de 2013, com a ins-
talação Laboratório de Tec-
nologia Contra a Lavagem de 
Dinheiro (LAB-LD). O acordo 
foi assinado entre o Minis-
tério Público da Paraíba e o 
Ministério da Justiça durante 
a reunião anual da Estratégia 
Nacional de Combate à Cor-
rupção e à Lavagem de Di-
nheiro (Enccla 2012-2013) 
– 10ª edição, que ocorreu 
durante toda a semana em 
um hotel na Região Metropo-
litana de João Pessoa.

Com um investimento de 
R$ 1,8 milhão, a unidade per-

mitirá análises mais rápidas 
de dados e cruzamento de in-
formações em investigações 
dos crimes de lavagem de 
dinheiro e de corrupção. Em 
todo o Brasil, já são 17 LAB-
-LD, cujas investigações já 
conseguiram rastrear R$17 
bilhões que seriam resulta-
dos de lavagem de dinheiro.

O Ministério da Justi-
ça será responsável pela 
entrega dos equipamentos 
(softwares e hardwares), 
treinamento de pessoal no 
manuseio das ferramentas 
tecnológicas e capacitação 
em técnicas de análise, por 
meio do Departamento de 
Recuperação de Ativos e Co-
operação Jurídica Interna-
cional (DRCI), da SNJ/MJ. Na 
Paraíba, o Ministério Públi-
co vai disponibilizar espaço 

físico e pessoal para o fun-
cionamento do Laboratório, 
enquanto que o Ministério 
da Justiça entra com a capa-
citação de pessoal.

Para o início de 2013, 
a Paraíba é um dos três es-
tados que iniciarão as ati-
vidades do laboratório – os 
outros são Amapá e Acre. O 
procurador-geral de Justi-
ça da Paraíba, Oswaldo Tri-
gueiro, afirmou que a região 
Nordeste tem sido alvo de in-
vestimentos circunstanciais, 
de turismo, que apontam in-
dícios de lavagem de dinhei-
ro. “Essa é a segunda reunião 
no Nordeste e registramos 
o agradecimento da Paraí-
ba em sediar essa reunião. 
Com o laboratório, teremos 
uma interligação, um cruza-
mento de informações. Hoje, 

temos uma importante base 
de dados no MP da Paraíba 
que podem ser utilizados e 
ganharemos mais qualida-
de, eficiência e velocidade na 
produção de provas”.

O secretário Nacional de 
Justiça, Paulo Abrão, explica 
que o LAB-LD é uma estru-
tura de tecnologia que reúne 
conjunto de softwares e har-
dwares e permite o proces-
samento de informação em 
massa. “O laboratório permi-
te gerar relatórios confiáveis, 
a partir de distintas bases de 
dados e apresenta um mape-
amento de informações de 
movimentações financeiras, 
de intercâmbio entre pesso-
as que possam fazer parte de 
uma quadrilha e de indícios 
de lavagem de dinheiro”, co-
mentou Abrão.

A corrupção no Brasil, 
segundo o ministro da Jus-
tiça, José Eduardo Cardozo, 
tem três causas que preci-
sam ser enfrentadas: a cul-
tura enraizada na sociedade 
que mistura os interesses 
públicos com os privados; a 
promiscuidade política nos 
financiamentos de campa-
nhas eleitorais; e a estrutura 
administrativa dos governos 
que funcionam à base do 
apadrinhamento político.

Segundo ele, essa rea-
lidade precisa ser mudada 
para que o país não figure 
mais no cenário mundial 
como uma das nações cam-
peãs em atos de corrupção, 
que fomentam o crime or-
ganizado e que causam ma-
lefícios à população, como a 
ação de lavagem de dinheiro 
oriunda da criminalidade e 
que, muitas vezes, envolve o 
dinheiro público.

A avaliação do ministro 

da Justiça ocorreu na noite 
da última quinta-feira, quan-
do ele falava para os cerca de 
120 representantes das mais 
de 50 instituições federais 
que integram e participavam 
da reunião anual da Estra-
tégia Nacional de Combate 
à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro (Enccla 2012-2013) 
– 10ª edição, realizada na ci-
dade do Conde, na Região Me-
tropolitana de João Pessoa.

Ao lado do procurador-
-geral de Justiça do Minis-
tério Público do Estado da 
Paraíba (MPPB), Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho, e da 
ministra Eliana Calmon, do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), o ministro reconhe-
ceu que o Brasil tem avança-
do no combate à corrupção, 
mas que muito ainda tem 
que ser feito para se enfren-
tar com mais afinco as cau-
sas principais do crime de 
corrupção.

“Temos que fazer uma 
reflexão profunda para o en-
frentamento das verdadeiras 
causas da corrupção no país. 
E uma delas está relacionada 
à questão cultural que con-
siste nos atos que confun-
dem o público e o privado”, 
aponta o ministro, acres-
centando: “É uma cultura 
política enraizada, desde os 
tempos do descobrimento. 
Precisamos de mais espírito 
republicano e separar o pú-
blico do privado”.

José Eduardo Cardozo 
também defende uma mu-
dança radical no sistema 
político brasileiro, princi-
palmente no que se refere às 
eleições eleitorais. “Na forma 
como as candidaturas são fi-
nanciadas, contribui-se para 
a corrupção. Na verdade, do 
jeito que é, favorece à pro-
miscuidade eleitoral. Hoje 
são campanhas cada vez 
mais caríssimas e a popula-

ção tem que apagar de vez 
aquela máxima criada de que 
fulano rouba, mas faz”.

A estrutura adminis-
trativa dos governos muni-
cipais, estaduais e federal 
tem que ser modernizada e 
mudada para atender a po-
pulação dentro dos padrões 
exigidos, colocando um fim 
aos apadrinhamentos políti-
cos e diminuindo a possibili-
dade de corrupção. “Quando 
um novo governo surge, não 
muda só a cúpula de auxi-
liares, mas toda a máquina 
administrativa. Muda-se do 
chefe político ao chefe da 
copa e da cozinha. Ou seja, 
há a ideia de que todos têm 
que ser aliados ou seguido-
res do governante do mo-
mento. Na verdade, preci-
samos de uma burocracia 
administrativa eficiente e 
que os auxiliares atuem ade-
quadamente independente 
do governo”.

Participantes da 10ª 
reunião da Estratégia Nacio-
nal de Combate à Corrupção 
e à Lavagem de Dinheiro 
(Enccla 2013), realizada na 
Grande João Pessoa, ao longo 
da semana, estabeleceram 
13 ações a serem implemen-
tadas em 2013 para o en-
frentamento à corrupção e à 
lavagem de dinheiro. 

Entre essas ações, estão 
a implantação do cadastro 
de Pessoas Politicamente 
Expostas (PEPs) com acesso 
público e a proposta de cria-
ção de dois órgãos, um para 
controle de cadastro com 
informações sobre procedi-
mentos de licitação e outro 
encarregado da administra-
ção dos bens bloqueados. 

Durante o evento, que 
teve a presença do minis-
tro da Justiça, José Eduardo 
Cardozo; da ministra do Su-
perior Tribunal de Justiça, 
Eliana Calmon; entre outras 
diversas autoridades locais José Eduardo Cardozo, ministro da justiça, falou sobre as principais causas da corrupção no Brasil durante reunião anual da Enccla

e nacionais, foi anunciado 
também a instalação, na Pa-
raíba, do Laboratório de Tec-
nologia Contra a Lavagem de 
Dinheiro (LAB-LD). O acordo 
foi assinado entre o Ministé-
rio Público da Paraíba e o Mi-
nistério da Justiça.  

Dez anos
A reunião anual da Es-

tratégia Nacional de Combate 
à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro (Enccla 2012-2013) 
– 10ª edição foi encerrada on-
tem, após cinco dias de even-
to, no Centro de Convenções 
Angola, no Complexo Turísti-
co Mussulo, no município do 
Conde, na Região Metropoli-
tana de João Pessoa.

Estiveram presentes na 
reunião: o ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo; a mi-
nistra do Superior Tribunal 
de Justiça, Eliana Calmon; o 
ministro da Controladoria-
-Geral da União (CGU), Jorge 
Hage; o ministro da Advoca-
cia-Geral da União (AGU) Luís 
Inácio Adams; entre outras 
autoridades ligadas ao tema.

A Enccla reúne mais de 
60 órgãos, entre eles institui-
ções governamentais.

1 - Instituir Grupo 
Permanente de Avaliação 
de Risco visando elaborar 
relatório para identificar, 
avaliar e compreender os 
riscos de lavagem de di-
nheiro e financiamento 
do terrorismo no país.

 2 - Apresentar pro-
postas de aperfeiçoa-
mento do PLS 236/2012 
(novo Código Penal), es-
pecialmente dos crimes 
contra a administração 
pública, a ordem econô-
mica, tributária, financei-
ra, terrorismo e seu finan-
ciamento e de lavagem 
de dinheiro. 

3 - Desenvolver jun-
to à Justiça Eleitoral, 
empresas telefônicas, 
instituições financeiras, 
provedores de internet e 
administradoras de car-
tão de crédito o formato 
padronizado das respos-
tas às requisições veicula-
das com fundamento no 
art. 17-B da lei de Lava-
gem de Dinheiro. 

4 - Propor a regula-
mentação do artigo 7, § 1 
da Lei 9613/98. 

5 - Propor a criação 
de órgão encarregado da 
administração dos bens 
submetidos à medida as-
securatória.

6 - Ampliar os meca-
nismos de combate ao su-
borno transnacional para 
adequação às obrigações 
internacionais, especial-
mente no âmbito da Con-
venção da Organização 
para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômi-
co (OCDE).

7 - Implementar ca-
dastro de Pessoas Expos-
tas Politicamente (PEPs) 
com acesso público.

8 - Propor a criação, 
nos órgãos de controle, 
de cadastro contendo 
informações relevantes 
acerca dos procedimen-
tos licitatórios, espe-
cialmente de dados dos 
participantes, visando à 
detecção e à prevenção 

de fraudes.
9 - Elaborar proposta 

de aperfeiçoamento dos 
meios operacionais de in-
vestigação nos crimes re-
lacionados à lavagem de 
dinheiro e à corrupção.

 10 - Acompanhar 
a elaboração e respecti-
va tramitação das pro-
postas legislativas sobre 
bloqueio administrativo 
de bens, em cumpri-
mento às Resoluções do 
Conselho de Segurança 
da ONU, e do instituto 
da extinção de domí-
nio com vistas ao enca-
minhamento ao Con-
gresso Nacional, bem 
como propor, analisar e 
acompanhar propostas 
legislativas que versem 
sobre os seguintes te-
mas: (I) regulamentação 
do lobby; (II) conflito de 
interesses; (III) respon-
sabilização de empresas 
por atos de corrupção; 
(IV) criminalização do 
enriquecimento ilícito; 
(V) ratificação da Con-
venção da OIT sobre o 
trabalhador migrante; e 
(VI) organizações crimi-
nosas. 

11 - Criar dispositivo 
legal que regulamente 
os cadastros de sanções 
administrativas, cíveis e 
penais e a obrigatorieda-
de de sua consulta, bem 
como definir requisitos 
de integração, aos cadas-
tros, dos sistemas de ges-
tão e controle.

12 - Elaborar um Pro-
tocolo Interinstitucional 
de cumprimento da Lei 
9.807/99, para maior efe-
tividade e confiabilidade 
do sistema de proteção 
às testemunhas. 

13 - Disponibilizar 
um site para a Enccla e 
meios eletrônicos na rede 
mundial de computado-
res para gerenciamento 
de suas ações e para inte-
ração entre os órgãos da 
Estratégia e com a socie-
dade. 

O que será implementado Ministro aponta causas a serem enfrentadas

Paraíba ganhará laboratório contra o crime
Luiz Carlos Lima
luiz_rlima@hotmail.com
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Socialistas discutem, 
entre outros temas, a 
uniformidade das gestões

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

Pela primeira vez, Maranhão tem 
liderança contestada no PMDB 

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé
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“O principal objetivo de 
nossa participação é consoli-
dar uma estratégia de unifor-
midade das administrações 
municipais e estabelecer 
metas para o fortalecimento 
do partido nas eleições de 
2014”. A afirmação foi feita 
ontem, por telefone, de Bra-
sília, pelo presidente do PSB 
na Paraíba, Edvaldo Rosas, 
em entrevista que concedeu 
durante intervalo do semi-
nário “Governos Municipais 
Socialistas – 2013/2016”, na 
capital federal. 

Acompanhado do gover-
nador Ricardo Coutinho, do 
presidente do PSB em João 
Pessoa, Ronaldo Barbosa, e 
de mais 23 prefeitos parai-
banos, Edvaldo acrescentou 
que uma das principais tare-
fas dos dirigentes do PSB, em 
todos os níveis, é ajustar aos 
projetos de trabalho do par-
tido todos os prefeitos que 
foram eleitos este ano. 

Edvaldo disse ainda que, 
no aspecto puramente políti-

co, o projeto orientado pelo 
governador e já adotado por 
todos que fazem a legenda 
é trabalhar no sentido de 
manter a aliança de 2010 e 
transformar as administra-
ções municipais em exem-
plos para as campanhas dos 
próximos anos.

 “Além disso, frisou ele, 
também viemos aqui para 

ouvir as orientações da di-
reção nacional e os confe-
rencistas, entre os quais, se 
destaca o próprio presidente 
do partido no Brasil, gover-
nador de Pernambuco, Edu-
ardo Campos”, disse. 

Ele explicou que a 
ideia do seminário surgiu 
nas reuniões da Executiva 
Nacional depois dos resul-

tados obtidos no país pelo 
PSB nas eleições deste ano. 
“Nosso partido foi o que 
mais cresceu em relação 
a 2008, o que mais elegeu 
prefeitos de capitais, o que 
alcançou o maior índice de 
reeleição de seus gestores 
e também o que mais am-
pliou o número de eleitora-
do”, disse Edvaldo Rosas. 

O seminário nacional, 
que começou ontem e ter-
mina hoje em Brasília, foi 
destinado tanto aos prefei-
tos eleitos pela primeira vez 
como também aos reeleitos 
e pretende fazer com que 
os novos gestores estabele-
çam uma relação bem mais 
estreita com os comandos 
nacional e regionais e com 
aqueles que foram reeleitos. 

O evento nacional foi 
precedido de seminários 
regionais realizados na se-
mana passada em quase to-
dos os estados do país e, na 

Paraíba, foi uma iniciativa 
elogiada por prefeitos eleitos 
ou reeleitos em algumas das 
principais cidades. 

“Não podemos ter um 
município com uma política 
de transparência ou uma polí-
tica de proteção das mulheres 
e outro não ter. Até porque es-
ses são fundamentos do parti-
do, assim como é o orçamento 
participativo e o Empreender 
na geração de renda”, afirmou 
o prefeito eleito de Bayeux, Ex-
pedito Pereira. 

Ele avaliou que o semi-
nário foi essencial para os 

gestores trocarem experiên-
cias sobre a forma do PSB 
governar. “Temos a missão 
de servir como uma vitrine 
do projeto socialista no Es-
tado. Esse é um projeto que 
deu certo em João Pessoa e 
na Paraíba e tenho certeza 
que dará certo em Bayeux”. 

A prefeita eleita de Caja-
zeiras, Denise Oliveira, tam-
bém aprovou a iniciativa e 
disse que os seminários esta-
dual e nacional foram bastan-
te proveitosos principalmen-
te para os novos gestores, 
que puderam compartilhar 

experiências com o governa-
dor Ricardo, com a deputada 
federal Luiza Erundina e com 
técnicos conceituados. 

“São conceitos impor-
tantes adotados pelo PSB 
que utilizaremos nas ações e 
programas no município de 
Cajazeiras”, afirmou Denise, 
ao concordar que, paralela-
mente às atividades admi-
nistrativas, os dirigentes e 
lideranças também já podem 
começar a traçar as metas de 
fortalecimento da legenda 
para o pleito governamental 
de 2014.

A irônica máxima polí-
tica de que “é conversando 
que a gente se desentende” 
parece ter tomado conta 
de vez do PMDB paraibano. 
Ontem, em vez do esperado 
consenso, o líder da banca-
da na Assembleia, deputado 
estadual Gervásio Maia Fi-
lho, passou a admitir que vai 
voltar a conversar com o ex-
-senador Wilson Santiago a 
respeito da formação de uma 
chapa para disputar a presi-
dência do partido com o ex-
-governador José Maranhão. 

A iniciativa do parla-
mentar veio em consequên-
cia direta das declarações 
do presidente estadual da le-
genda, Antônio de Souza, no 
sentido de que a paz já havia 
tomado conta do PMDB para 
a convenção do dia 18 do 
próximo mês e que somente 
o parlamentar de Catolé do 
Rocha estaria desafinado. 

“Não encontrei Wilson 
(Santiago) ainda, mas vou 
procurá-lo para conversar-
mos porque cabe a ele deci-

dir se segue adiante com o 
propósito de bater chapa”, 
comentou o deputado que, ao 
contrário do que era espera-
do até ontem, não se dobrou 
e não anunciou posição de 
acordo com a chapa apresen-
tada e encabeçada pelo ex-
-governador José Maranhão. 

O deputado ressaltou 
que a sua busca pela mu-
dança na direção do partido 
não é uma busca por cargos 
e, sim, por renovação. Ele 
garantiu que, diante do que 
está acontecendo, não se 
sente mais à vontade de par-
ticipar da formação da nova 
direção. 

“Não faço a menor ques-
tão de participar porque eles 
ficam dizendo que estou in-
teressado em cargo, mas o 
que acho é somente que está 
na hora de haver uma reno-
vação no comando do parti-
do”, reafirmou Gervásio. 

O presidente estadual 
do PMDB, Antônio de Souza, 
voltou a esclarecer ontem 
que o que Gervásio preci-

sa definir é se, finalmente, 
aceita ou não aceita o cargo 
de vogal que foi oferecido e 
combinado na última reu-
nião e se realmente vai bater 
chapa com José Maranhão. 

“O que Gervásio quer é 
permanecer na Secretaria 
Geral da legenda. Ocorre que 
todo mundo cedeu em algu-
ma coisa, menos ele”, disse o 
presidente, afirmando que o 
“deputado não pode obstacu-
lar” o que ficou acertado em 
Brasília com a presença do 
presidente nacional, Valdir 
Raupp, e do vice-presidente 
da República, Michel Temer. 

Ele disse que desde a 
quinta-feira à noite que já 
ficou plenamente decidido 
que não haveria mais con-
versa e nem mesmo a reu-
nião que foi esperada para 
ontem e que o que resta é 
decidir. “Gervásio só não é 
um grupo. E se for o caso, vai 
caber ao grupo de Wilson 
Santiago dizer se aceita ou 
se bate chapa”, arrematou o 
presidente. (A.J.)

As três universidades 
públicas da Paraíba - UFPB, 
UFCG e UEPB, além do IFPB, 
serão contempladas com re-
cursos de emendas individu-
ais do deputado federal Luiz 
Couto (PT), que garantiu R$ 
1,6 milhão no Orçamento Ge-
ral da União (OGU-2013) para 
aplicação em vários projetos.

A UFPB receberá R$ 700 
mil para a construção da 
nova sede do Núcleo de Ci-
dadania e Direitos Humanos. 
Para a UFCG, Couto afirmou 
que já existe previsão orça-
mentária para a conclusão 
do Laboratório de Tecnologia 
Rural e Inspeção de Produtos 
de Origem Animal no Cam-
pus de Patos.

A UEPB será beneficia-
da com a implantação de um 
Centro de Referência em Di-
reitos Humanos no Centro 
de Ciências Jurídicas (CCJ) 
da Faculdade de Direito, em 
Campina Grande. Quanto ao 
IFPB, Luiz Couto destinou re-
cursos para a implantação do 
curso de Engenharia Civil no 
Campus de Cajazeiras.

Presidente Edvaldo Rosas disse que um dos projetos do partido na Paraíba é manter a aliança de 2010

Gervásio volta a falar em
chapa contra José Maranhão

Troca de experiências e projetos comuns 

SEM CONSENSO NO PMDBCouto destina 
recursos para 
instituições de 
ensino da PB

A turma do cocó

O vereador Durval Ferreira (PP) conseguiu fazer um acordo e será 
reconduzido à presidência da Câmara Municipal de João Pessoa mais 
uma vez. O problema é que sua candidatura vive uma eterna crise. 
Agora, as vereadoras Raíssa Lacerda (PSD) e Eliza Virgínia (PSDB) 
brigam para fazer parte da Mesa. Administrar a vaidade das duas 
parlamentares não será uma tarefa das mais fáceis. 

Essa candidatura de Durval é a crise em pessoa. 

Decidiu jogar duro

A reitora da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Margareth 
Diniz, pediu ontem uma auditoria interna que será feita pela Coordenação 
de Controle Interno (CCI), em todos os órgãos gerenciadores de recursos 
da instituição dos campi de João Pessoa, Areia, Bananeiras e Rio Tinto e 
Mamanguape. 

Entres os setores, estão a Prefeitura Universitária, o Centro de Ciências 
Exatas e da Natureza (CCEN), a Biblioteca Central e o Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW). A medida foi tomada após denúncia da fraude 
de R$ 2 milhões que levou o Tribunal de Contas da União (TCU) a suspender 
o repasse dos recursos para a Fundação José Américo que é ligada à 
Universidade Federal.

Isso vai dar uma confusão dos diabos. 

Uma crítica injusta

A Paraíba deve ser o lugar do mundo onde existe a maior quantidade 
de radialistas. Radialistas, não. Na verdade, muitos deles são “pistoleiros 
de microfone”, que tanto recebem propinas para elogiar como para criticar 
os adversários dos que lhe pagam. Agora mesmo, alguns criticam a 
Assembleia Legislativa porque esta decidiu verificar a seca de perto. O que 
de mal há nisso? 

Nada, absolutamente, nada.

Quando todos pensavam que a paz iria reinar 
no PMDB da Paraíba, eis que o deputado Gervásio 
Filho se levanta e diz que não aceita o cargo que o ex-
governador José Maranhão ofereceu a ele. Maranhão 
ofereceu a Gervásio uma Vice-Presidência, mas o 
deputado quer a Secretaria-Geral.

O problema do PMDB da Paraíba é de identidade. 
Há mais de uma década que o partido vem perdendo 
eleições na Paraíba. Perdeu em 2002 com Roberto 
Paulino; perdeu em 2006 e 2010 com José Maranhão; 
e só chegou ao poder em 2009 por conta de uma 
artimanha na Justiça. 

Sob o comando do grupo de Maranhão, o PMDB 
minguou, diminuiu de tamanho, perdeu prestígio e 
poder. Acaba de perder a Prefeitura de Campina Grande 
para o combalido PSDB. 

É com base nesses dados que um grupo de 
deputados e lideranças quer refazer o jeito do 
PMDB fazer política na Paraíba. Esse é o ponto em 
que o deputado Gervásio Filho bate para enfrentar 
Maranhão. 

Gervásio quer continuar na Secretaria-Geral. 
Maranhão não aceita. Por que Maranhão não quer 
Gervásio Filho na Secretaria-Geral do PMDB da 
Paraíba? Porque quem ocupa a Secretaria-Geral 
administra o partido, sabe de todos os detalhes. 

Para esse cargo, Maranhão quer indicar uma 
pessoa da sua estrita confiança. Essa pessoa não é 
Gervásio Filho. 

Mas, independentemente dessa divisão de cargos, 
uma coisa ficou clara no PMDB: Maranhão não é mais o 
senhor absoluto do partido e sua liderança começou a 
ser contestada. 

Maranhão só consegue liderar com a caneta 
numa mão e o cofre na outra. Ou seja: no cargo de 
governador, Maranhão lidera e comanda porque sabe 
distribuir favores a atender a interesses às custas do 
erário público. Fora do poder, Maranhão volta a ser o 
que sempre foi antes da morte de Antônio Mariz: um 
político sem brilho. 

O ex-governador Maranhão vem de sucessivas 
derrotas, já tem a idade avançada e deveria 
compreender que o comando do PMDB, mais cedo ou 
mais tarde, será dos jovens.

Isso vai acontecer com Maranhão querendo ou 
não.
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MP que vai liberar dinheiro para a 
seca será votada no próximo dia 4

 

Brasília – A Medida 
Provisória 583/2012, que 
libera R$ 676 milhões para 
o Ministério da Integração 
Nacional  a fim de atender 
os municípios, principal-
mente do semiárido do 
Nordeste, que sofrem com 
a falta de chuva foi incluída 
na ordem do dia da sessão 
da próxima terça-feira.

A inclusão da MP, apro-
vada pela Câmara dos De-
putados na terça-feira (27), 
foi comunicada ontem pelo 
senador Mozarildo Caval-
canti (PTB-RR), enquanto 
presidia a sessão plenária.

 Na última quinta-feira, 
o Congresso Nacional, por 
meio de ato do presiden-
te José Sarney, prorrogou 
por 60 dias a vigência da 
medida provisória. O prazo 
inicial para apreciação da 
matéria se esgotou nesta 
semana. Se aprovada pelos 
senadores, a medida provi-
sória será enviada à sanção 
presidencial.

FPE
Todos os senadores e a 

Comissão de Assuntos Eco-

nômicos (CAE) já recebe-
ram o relatório do senador 
Walter Pinheiro (PT-BA) 
ao PLS 289/2011-Comple-
mentar, que estabelece no-
vas regras para a partilha 
dos recursos do Fundo de 
Participação dos Estados 
(FPE) a partir de 2013. O 
texto do senador tramita 
como emenda substitutiva 
ao projeto. Ele acredita na 
aprovação da matéria pelo 
Senado até o próximo dia 
12, ainda há tempo de a Câ-
mara dos Deputados apro-
vá-la antes do recesso.

 Depois de semanas 
de entendimentos e ne-
gociações com os líderes 
partidários, o relator Wal-
ter Pinheiro entregou seu 
parecer sobre a nova parti-
lha do FPE à CAE na última 
quinta-feira. De acordo com 
ele, o relatório é o resultado 
da busca de um “ponto de 
equilíbrio” entre os interes-
ses e as necessidades das 
27 unidades federativas. O 
novo regulamento precisa 
ser aprovado no Senado e 
na Câmara antes do recesso 
Legislativo.

 O senador explica que 
seu relatório teve contribui-
ções de oito propostas que 
tramitavam no Senado so-

Medida Provisória destina
R$ 676 milhões para os
municípios afetados

Brasília - Representantes 
dos Ministérios de Desenvol-
vimento Social de países do 
Mercosul se reuniram ontem 
em Brasília para discutir a 
convergência de políticas de 
erradicação da pobreza ex-
trema, segurança alimentar, 
economia solidária e inclusão 
produtiva na região.

De acordo com o secre-
tário de Avaliação e Gestão 
da Informação do Ministério 
do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS), Pau-
lo Januzzi, a troca de experi-
ências entre os integrantes 
do bloco é fundamental para 
o fortalecimento econômico e 
social da região.

“É importante que esses 
países dialoguem a estru-

turação de políticas sociais 
convergentes, focadas nesses 
temas. O Brasil tem um con-
junto amplo de políticas so-
ciais, não só na área de desen-
volvimento social – como as 
ações do Programa Bolsa Fa-
mília e o fomento aos peque-
nos agricultores familiares, 
mas ainda de educação e saú-
de”, disse, antes de participar 
do encontro técnico, fechado 
à imprensa.

Para Januzzi, a experi-
ência brasileira serve como 
referência aos demais países, 
mas também é “importante 
para o Brasil conhecer o que 
as nações vizinhas estão fa-
zendo, porque as inovações 
muitas vezes acontecem em 
outros contextos”.

Ele informou que as au-
toridades vão discutir, ainda 
durante a reunião de hoje, a 
criação do Prêmio Mercosul 
Social, que vai reconhecer 
boas práticas de erradicação 
da pobreza e combate à fome 
nos estados e municípios do 
países que integram o bloco.

O edital com informa-
ções completas, incluindo 
o período de inscrição, será 
anunciado pela presidência 
Pro Tempore brasileira, du-
rante a Cúpula Social do Mer-
cosul, entre os dias 4 e 6 deste 
mês, em Brasília.

O Mercosul foi criado em 
1991, com a formalização do 
Tratado de Assunção, unindo 
Argentina, Brasil, Uruguai e 
Paraguai.

Ministros discutem políticas 
para a erradicação da pobreza

Rio de Janeiro – O ministro da Edu-
cação, Aloizio Mercadante, defendeu 
ontem, em audiência pública conjunta 
das Comissões de Educação (CE) e de As-
suntos Econômicos (CAE), que 100% dos 
royalties do petróleo sejam destinados 
ao Plano Nacional de Educação (PNE).

 O projeto que institui o plano (PLC 
103/12), cuja principal meta é investir 
10% do produto interno bruto (PIB) na 
educação até 2020, foi aprovado pela 
Câmara em outubro e aguarda aprecia-
ção do Senado.  Para o ministro, caberá à 
Casa revisora apontar a fonte dos recur-
sos para que as metas sejam um compro-
misso de prefeitos, governadores e do 
Governo Federal.

 “Não adianta dizer aonde nós va-
mos chegar sem dizer como vamos che-
gar. O único caminho concreto, realista, 
que eu vejo hoje é usar todos os royalties 
do petróleo e dizer: nossa prioridade é a 

educação” afirmou Mercadante, ressal-
tando que essa é a posição da presidente 
Dilma Rousseff. De acordo com Merca-
dante, em 2011, o investimento em edu-
cação no país chegou a 6,1% do PIB. Para 
chegar a 10%, cerca de R$ 200 bilhões, 
seria necessário quase dobrar, em dez 
anos, o investimento.

 O texto do PNE, detalhado pelo mi-
nistro durante a audiência pública, esta-
belece 20 metas que o país deverá atingir 
até 2020. Entre elas, a ampliação das va-
gas em creches em 50%, a erradicação do 
analfabetismo e a oferta do ensino em 
tempo integral em pelo menos 50% das 
escolas públicas.

 O relator do projeto, senador Ro-
berto Requião (PMDB-PR), disse acreditar 
que está se construindo no Senado um 
consenso no sentido de fixar a totalida-
de dos recursos dos royalties como fonte 
para o PNE. 

Mercadante defende 100% 
de aplicação na educação

ROYALTIES DO PETRÓLEO

Brasília – O superávit 
primário, esforço para o paga-
mento de juros da dívida, do 
setor público consolidado – 
governos federal, estaduais e 
municipais e empresas estatais 
– chegou a R$ 12,398 bilhões, 
em outubro, segundo dados do 
Banco Central (BC), divulgados 
ontem. No mesmo período de 
2011, o resultado foi R$ 13,936 
bilhões, e em setembro deste 
ano em R$ 1,591 bilhão.

De janeiro a outubro, o 
superávit primário ficou em 
R$ 88,214 bilhões, ante R$ 
118,572 bilhões de igual pe-
ríodo do ano passado. Em 12 
meses encerrados em outu-
bro, o resultado ficou em R$ 
98,352 bilhões, o que repre-

senta 2,25% de tudo o que o 
país produz – Produto Interno 
Bruto (PIB).

No último dia 20, o go-
verno anunciou o abatimento 
de R$ 25,6 bilhões da meta de 
superávit primário, o que redu-
ziu de R$ 139,8 bilhões para R$ 
114,2 bilhões o volume a ser 
economizado pela União, pe-
los estados e municípios neste 
ano.

O abatimento só foi possí-
vel, porque a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) autori-
za que gastos do Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC) sejam usados para dimi-
nuir a meta de esforço fiscal. 
No entanto, o volume final a 
ser abatido pode ser maior se 

os estados e municípios não al-
cançarem a meta de economia. 
Nesse caso, o Governo Federal 
terá de reduzir ainda mais o 
esforço fiscal para compensar 
a parte não economizada pelas 
prefeituras e pelos governos 
estaduais.

Em outubro, estados e 
municípios fizeram superávit 
primário de R$ 2,412 bilhões 
e nos dez meses do ano eco-
nomizaram R$ 22,913 bilhões. 
Em 12 meses encerrados em 
outubro, o superávit primário 
dos governos regionais ficou 
em R$ 25,029 bilhões. A proje-
ção de superávit primário para 
as prefeituras e os governos 
estaduais, este ano, é R$ 42,8 
bilhões.

Economia para pagamento de
juros da dívida é de R$12,3 bi

SETOR PÚBLICO

Para Mercadante, royalties do petróleo deveriam ser destinados ao Plano Nacional de Educação

Foto: Divulgação

bre o tema. Um dos pontos 
principais do documento é 
a manutenção dos repasses 
atuais para 2013 e 2014. Os 
recursos adicionais serão 
repartidos segundo critérios 
de população e renda do-
miciliar per capita nominal, 

com previsão de transição 
das regras a partir de 2015.

 Em seu relatório, Walter 
Pinheiro explica que a vota-
ção da matéria é prioridade 
para os estados. Em 24 de fe-
vereiro de 2010, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) decla-

rou a inconstitucionalidade 
dos atuais critérios, que per-
manecerão em vigor até 31 
de dezembro deste ano.

“A partir de 1º de ja-
neiro, se não tivermos pelo 
menos essa regra básica, va-
mos conviver com a decisão 

do Supremo Tribunal Fede-
ral, que determina a suspen-
são da partilha dos recursos 
do FPE pela ausência de um 
conjunto de regras”alertou 
Walter Pinheiro em discur-
so em Plenário na última 
terça-feira.

Os efeitos desastrosos da seca podem ser minimizados com a aprovação da Medida Provisória que vai liberar R$ 676 milhões

Foto: Ortilo Antonio
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Aprovação da Constituição leva
egípcios às ruas para protestar

Cairo - A oposição vol-
tou às ruas do Egito nesta 
sexta-feira após a Assem-
bleia Constituinte aprovar 
o projeto da nova Carta 
Magna do país. No Cairo e 
na Alexandria, milhares de 
pessoas pedem a saída do 
presidente islamista Moha-

med Mursi. O rascunho da 
nova Constituição - que 
ainda deverá ser ratificada 
por um referendo popular - 
manteve a sharia (lei islâmi-
ca) como fonte principal da 
legislação egípcia. Aos pro-
testos se uniram figuras im-
portantes, como o ex-chefe 
da Liga Árabe Amr Moussa. 
No sábado, uma manifesta-
ção de apoio ao governo foi 
convocada pela Irmandade 
Muçulmana. Enquanto isso 

o Judiciário ameaça dissol-
ver a Assembleia. 

Segundo o site do jor-
nal egípcio “al-Ahram”, mi-
lhares de pessoas estão na 
Praça Tahrir. Além de pro-
testar contra a nova Car-
ta, manifestantes pedem a 
queda do presidente Mur-
si, gritando “o povo quer 
derrotar o regime”, mesmo 
lema usado durante a Pri-
mavera Árabe, contra o di-
tador Hosni Mubarak. Na 

capital, a polícia chegou a 
erguer barricadas em al-
guns pontos da cidade.

 - Essa Constituição 
pertence à lata de lixo da 
história - disse o Nobel da 
Paz egípcio Mohamed ElBa-
radei, em entrevista à TV al-
Nahra na última quinta-fei-
ra. Opositores se retiraram 
de votação na Assembleia

Depois de uma longa 
votação, que começou na 
quinta-feira, e sem a pre-

sença de parte dos parla-
mentares, a Assembleia 
Constituinte do Egito apro-
vou o projeto da Consti-
tuição. O alcance maior da 
sharia foi um dos pontos de 
maior divergência entre lai-
cos e islamistas depois da 
posse de Mohamed Mursi. 
O texto foi apresentado on-
tem  ao presidente Moha-
med Mursi.

O artigo que suscitou 
maior debate foi o número 

dois, que estabelece a iden-
tidade do Estado e o papel 
da sharia. Ao final, ele per-
maneceu igual ao da Consti-
tuição de 1971 e diz que “o 
Islã é a religião do Estado, 
árabe é seu idioma oficial e 
os princípios da sharia são 
a principal fonte de legis-
lação”. Islamistas queriam 
mudar a palavra princípios 
por “regras”. Até agora, o 
artigo dois sempre foi in-
terpretado sem rigor.

No Cairo, milhares de 
pessoas pediram a saída do
presidente Mohamed Mursi

O Governo israelense 
autorizou ontem a constru-
ção de 3.000 novas casas em 
assentamentos na Cisjordâ-
nia e Jerusalém Oriental em 
resposta ao reconhecimento 
da Palestina como Estado 
observador por parte da As-
sembleia Geral da ONU.

Além disso, o Executivo 
israelense prepara um plano 
para construir milhares de 
novas unidades na chamada 
área E1, que liga Jerusalém 

Oriental com o grande assen-
tamento judaico de Maale 
Adumim, na Cisjordânia ocu-
pada, segundo a imprensa 
israelense.

Se este controvertido 
projeto foi posto em práti-
ca, a Cisjordânia ficaria sem 
continuidade territorial en-
tre sua parte norte e a sul, o 
que dificultaria enormemen-
te a viabilidade de um futuro 
Estado palestino.

Trata-se de um proje-

to que governos israelenses 
anteriores tinham estudado 
levar a cabo, mas que se vi-
ram obrigados a guardar na 
gaveta devido à oposição dos 
Estados Unidos e de outros 
atores internacionais como a 
União Europeia (UE).

Na semana passada, os 
EUA pediram a Israel para 
não autorizar a construção 
na área E1, como uma de 
suas possíveis respostas à 
ação palestina na ONU.

Israel criará assentamentos
em represália aos palestinos

RECONHECIMENTO DA ONU



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 1 de dezembro de 2012

Página 24

Fifa sorteia hoje os 
grupos para a Copa 
das Confederações

FESTIVAL DE JUDÔ

Federação estima que 
250 atletas devem 
participar dos combates

Disputas na Vila Olímpica
Cerca de 250 judocas, 

das mais variadas idades, 
estarão participando hoje, a 
partir das 9h, na Vila Olím-
pica Ronaldo Marinho, an-
tigo Dede, no Bairro dos 
Estados, em João Pessoa, do 
Festival Pedagógico de Judô 
e do Campeonato Paraiba-
no Dangai, últimos eventos 
da temporada 2012 a serem 
promovidos pela Federação 
Paraibana de Judô – Fepaju. 
“A integração social é o prin-
cipal objetivo das disputas”, 
garantiu Adjailson Fernan-
des, presidente da federação.

 O Festival Pedagógi-
co ocorrerá pela manhã e 150 
atletas na faixa etária entre 4 
a 14 anos já estão legalmen-
te inscritos. “Jovens promes-
sas desse esporte estarão 
participando deste festival”, 
afirmou Adjailson, acrescen-
tando que “o festival sempre 
é realizado anualmente sob 
a coordenação e supervisão 
da federação e que sempre se 
tem descoberto vários talen-
tos”.

 Já o Campeonato Pa-
raibano Dangai, segundo o 
presidente da Fepaju é desti-
nado a judocas acima dos 15 
anos de idade, cuja gradua-
ção vai até a faixa verde. “Foi 
uma iniciativa da federação 
para que esses judocas pos-
sam comemorar nos pódios, 
pois, em outras situações, 
eles competem com atletas 
acima de sua faixa etária e 
muitas das vezes acima da 
graduação”, alegou Adjailson.

 Durante o Festival 
Pedagógico de Judô e o Cam-
peonato Paraibano Dangai, 
a Federação Paraibana de 
Judô vai realizar também um 
evento com alunos de judô 
do Programa Mais Educação, 
do Governo Federal, desen-
volvido nas escolas públicas 
municipais de João Pessoa. 
“A federação vai realizar a in-
tegração e regularização das 
faixas de cada atleta”, garan-
tiu o presidente.

As últimas atividades, 
de acordo com a Fepaju, têm 
a intenção de fazer com que 
as crianças criem um prazer 
cada vez maior pela prática 
do Judô, levando o judô para 
fora dos seus locais de pra-
tica, isso com a integração 
de alunos de outras escolas, 
brincadeiras e outras ações.

Pedro Alves
Especial para A União

8h30 às 9h30 - Inscrições para crianças de 4 a 10 anos.
9h45 - Inicio das atividades das categorias de 4 a 10 anos às 9h45
10h15 às 11h15 - Inscrições para os atletas de 11 a 14 anos (haverá 
pesagem nessa categoria).
11h30 - Inicio das atividades das categorias de 11 a 14 anos 
Programação (Campeonato Paraibano Dangai)
12h15 às 13h15 - Inscrições e pesagem para os atletas acima 
de 15 anos com a graduação máxima faixa verde
13h45 - Inicio das atividades do Paraibano Dangai 

Programação

O paraibano Jô e o cario-
ca Ramon são os campeões da 
primeira temporada do Cir-
cuito Sub-23 Banco do Brasil 
Vôlei de Praia. A conquista 
foi garantida na última quin-
ta-feira com o título da etapa 
do Rio de Janeiro-RJ, a sexta e 
última da temporada. A com-
petição foi disputada nas qua-
dras de areias da Escola de 
Educação Física do Exército, 
na Urca.

Com o título no Rio de 
Janeiro, Jô e Ramon alcan-
çaram a marca de 1.720 
pontos na competição, já 
considerando o descar-
te. Assim, a dupla ficou à 
frente dos irmãos Marcus 
e Guto (RJ), que fecharam a 
temporada com 1.680 pon-
tos, com o vice-campeona-
to. Na decisão da etapa do 
Rio de Janeiro, Jô e Ramon 
derrotaram Brian e Márcio 
Gaudie (SC/RJ), que vieram 
do qualifying, por 2 sets a 0, 
parciais de 21/11 e 21/14.

Emocionado pelo título, 
o paraibano Jô foi às lágri-
mas ao fim da decisão. Ape-
sar de comemorar muito a 
conquista, ele lembra que a 
temporada ainda não aca-
bou. “Sempre tive o sonho 
de ser campeão brasileiro e 
agora sou o primeiro a ven-
cer o Circuito Sub-23 Banco 

do Brasil. Viemos para esta 
etapa pensando no título e 
com a atenção redobrada 
para que tudo desse certo. 
Agora temos que pensar na 
etapa do Circuito Banco do 
Brasil Nacional, quero uma 
vaga no Circuito Banco do 
Brasil para terminar o ano 
com chave de ouro”, afirma o 
paraibano.

“Formamos a dupla com 
o objetivo de vencer o Circui-
to Sub-23 Banco do Brasil e, 
apesar de todas as dificulda-
des, conseguimos. Só temos 
que agradecer ao pessoal do 
Projeto Evokar, que nos dá 
todo o apoio e foi fundamen-
tal para que isso acontecesse. 
Tínhamos jogado com o Brian 
e o Márcio na primeira fase 
e vencemos por 2 a 1, então 
sabíamos que seria um jogo 
difícil. Mas fomos muito bem”, 
diz Ramon.

Na disputa de terceiro 
lugar, Anderson Melo e Léo 
Vieira (RJ/DF) garantiram a 
vaga no pódio depois de su-
perarem Léo Morais e Eduar-
do (PB/RJ) em dois sets, com 
duplo 21/19. Em sua tem-
porada de estreia, o Circuito 
Sub-23 Banco do Brasil teve 
seis etapas e passou por João 
Pessoa-PB, Aracaju-SE, Cam-
po Grande-MS, Maceió-AL e 
Rio de Janeiro-RJ.

Jô é campeão brasileiro 
no vôlei de praia Sub-23

As atletas Luana Lira e Bruna 
Brunnett viajaram na última terça-feira 
para a cidade do Rio de Janeiro, onde 
competem desde a última quinta-feira 
na Taça Brasil de Saltos Ornamentais 
pelo Grêmio Cief, da Vila Olímpica Ro-
naldo Marinho. As representantes da 
Paraíba viajaram acompanhadas pelo 
técnico Edmundo Vergara. O evento 
está sendo realizado no Parque Aquá-
tico Júlio de Lamare, que fica no Com-
plexo Esportivo do Maracanã. A Taça 
Brasil termina amanhã e encerra o ca-
lendário da modalidade em 2012.

Todos os principais atletas de sal-
tos ornamentais estarão presentes no 
evento nacional, entre eles destacam-
se: César Castro, Hugo Parisi e Juliana 
Veloso, que disputaram as Olimpíadas 
de Londres; as gêmeas Natali e Nicoli 

Cruz; Milena Sae, de Campinas; além 
das jovens promessas da modalidade 
Andressa Mendes, Giovanna Pedroso, 
entre outros.

Além do Grêmio Cief, o torneio 
reúne as equipes do Fluminense, 
Apoe-RJ, Abrasso-DF, Flamengo, 
Pinheiros, Semanal de Cultura Ar-
tística, Adesef-PA, Mackenzie-DF e 
Mackenzie-RJ nos quatro dias de 
provas. O Fluminense é o atual cam-
peão da Taça Brasil, vencendo a edi-
ção de 2011 com 232 pontos. Estas 
equipes disputam as provas da pla-
taforma (individual e sincronizado), 
trampolim de um, e de três metros 
(individual e sincronizado), no mas-
culino e no feminino.

Hoje, a partir das 10h, ocorrem as 
provas finais da plataforma no femini-

no, trampolim de três metros e plata-
forma sincronizado no masculino. Ama-
nhã, no mesmo horário, começam a ser 
decididas as finais da plataforma indivi-
dual e sincronizado no masculino e do 
trampolim de três metros no feminino.

Segundo o presidente da Federa-
ção Paraibana de Esportes Aquáticos 
(Feap), Antônio Meira Leal, o Toinho, 
as despesas da delegação paraibana 
com passagem, hospedagem e alimen-
tação foram todas pagas pela Confe-
deração Brasileira de Desportos Aquá-
ticos (CBDA). A Taça Brasil de Saltos 
Ornamentais acontece com recursos 
dos Correios, Patrocinador Oficial dos 
Desportos Aquáticos Brasileiros, e ain-
da do Bradesco através da Lei de Incen-
tivo Fiscal, Lei Agnelo/Piva do Governo 
Federal, Speedo e Sadia.

Atletas paraibanas participam da Taça Brasil
SALTOS ORNAMENTAIS

Luana Lira, do 
Grêmio Cief, está 
participando da 
competição no 
Rio de Janeiro

O Festival Pedagógico de Judô vai envolver atletas na faixa etária de 4 a 14 anos na manhã de hoje na Vila Olímpica Ronaldo Marinho
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Campeonatos de Basquete na 
Paraíba entram na fase final

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 1 de dezembro de 2012

AMADOR

Mesmo com dificuldades, 
a Federação vai definir 
os campeões de 2012

“Esse cara sou eu...”
Durante quase vinte anos como jogador de 

futebol, ter jogado no maior vencedor de títulos 
do estado e ter um currículo invejável dentro das 
quatro linhas, o ex-lateral direito Ramiro Souza, que 
iniciou a carreira no Botafogo F.C, e viveu no futebol 
da Paraíba tudo que um jogador de futebol poderia 
viver, agora contempla o futebol com uma invejável 
trajetória de um vencedor dentro e fora das quatro 
linhas.

De família bem humilde, Ramiro foi um garoto 
que perdeu ainda criança o seu pai de forma prema-
tura e ao lado de seus quatro irmãos, viu na sua mãe 
dona Crizelide, a força de Deus para a continuação 
da vida, e com isso a necessidade de superar a cada 
momento os difíceis caminhos da sobrevivência.

Por ter passado boa parte da minha juventude 
convivendo bem próximo da sua família, no bairro 
do Rangel, comecei admirar a sua formação desde os 
primeiros chutes numa bola até os tempos de hoje. 

Vejo em Ramiro, um vencedor e um homem ali-
cerçado na humildade. Um desafiante em enfrentar 
obstáculos e que sempre usa como haste o caráter, a 
honestidade e o respeito pelo próximo. 

Como jogador, Ramiro foi lateral direito, es-
querdo, volante, zagueiro, e coringa, apelido dado a 
jogadores que são aproveitados em várias posições.

Durante sua permanência dentro das quatro 
linhas, Ramiro conquistou inúmeros títulos defen-
dendo o Botafogo, o Santa Cruz e o Confiança de 
Sapé, etc., e sempre honrou a profissão que abraçou, 
sem deixar de lado a busca por um objetivo que 
lhe pudesse dar o necessário para o sustento de sua 
família.

Acostumado a desafios, Ramiro mudou de lado, 
e hoje como técnico de futebol profissional, mostrou 
que é possível encarar a dura missão de comandar 
um grupo de jogadores convivendo diariamente com 
treinamentos, viagens e contratempos, sem perder 
o equilíbrio e a responsabilidade com a sua família, 
raízes do seu grande amor pela esposa Franciane e 
pelos filhos Jonh Ramires e Yasmin Vitoria.

Com a experiência dos longos anos em que 
viveu com muitos treinadores, além de conhecedor 
nato do futebol e formador de bons jogadores, 
Ramiro também se tornou um verdadeiro psicólo-
go, e nas suas preleções ao grupo de jogadores que 
treina, mostra que o caminho para a vitória começa 
pela humildade, pelo respeito e acima de tudo pela 
dedicação em busca do objetivo.

Depois de levar o CSP ao vice-campeonato 
estadual do ano passado, o Flamengo Paraibano ao 
campeonato da Primeira Divisão deste ano, e o Auto 
Esporte Clube, à conquista inédita da Copa Paraíba 
2011 e à Copa do Brasil de 2012, o jovem treinador 
fechou este ano com chave de ouro e carimbou de 
forma definitiva seu nome na história do futebol 
paraibano ao levar o modesto CSP ao titulo da Copa 
Paraíba, superando os tradicionais Treze e Botafogo, 
e colocando-o na Copa do Brasil de 2013.

Este é o cara... Um treinador disciplinador e 
estrategista que faz a diferença com mudanças 
táticas quando o jogo exige. Nunca se envolveu em 
problemas com arbitragem e nunca desrespeitou 
ninguém...

Sou seu fã... Parabéns e sucesso...

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

Enfrentando sérios pro-
blemas devido à falta de giná-
sios disponíveis para realizar 
os jogos do Campeonato Pa-
raibano, a Federação Paraiba-
na de Basketball (FPB) pôde, 
finalmente, começar a definir 
os campeões estaduais da 
temporada 2012. A primeira 
categoria do ano a ter essa 
definição foi a Sub-13 mas-
culino. 

Na última quarta-feira, 
no ginásio do Colégio Motiva 
Ambiental, o time da casa le-
vou o título de melhor equipe 
do Estado na categoria de-
pois de vencer o Geo Sul pelo 
placar de 55 a 10. Amanhã é a 
vez do Adulto masculino e do 
Sub-15 feminino definirem 
os seus campeões. 

No Adulto, a final será 
entre Cabo Branco e AABB/
Lumen/Corpore. No Sub-15, 
brigam pelo título o Motiva, 
de João Pessoa, e o Colégio 
Alfredo Dantas, de Campina 

Grande. As duas partidas es-
tão programadas para acon-
tecer no ginásio do Esporte 
Clube Cabo Branco, com iní-
cio às 11h30 e às 13h, respec-
tivamente.

Antes de decidir o título 
em João Pessoa amanhã, o 
elenco do Motiva viaja hoje 
para Campina Grande para 
jogar a primeira partida da 
final com o Alfredo Dantas. 
O jogo será realizado às 13h, 
no ginásio do Colégio Motiva. 
Depois do confronto entre as 
duas equipes, às 14h30, os 
times do Motiva de Campina 
Grande e de João Pessoa se 
enfrentam no mesmo local 
pelo Sub-15 masculino.

Além das finais de ama-
nhã, também jogam no Es-
porte Clube Cabo Branco: 
Geo Sul e Ansef/Cidade Viva/
Corpore, pelo Sub-17 mascu-
lino; Cabo Branco/Avab-PB 
e Maurício de Nassau/Bota-
fogo-PB, no Adulto femini-
no; Jasfa e Motiva, no Sub-17 
masculino.

Com a expectativa de 
fechar o ano com todos os 
vencedores do Estadual co-
nhecidos, o diretor técnico 
da Federação, Marcus Soa-

res, enfatizou a dificuldade 
que a entidade tem passado 
para realizar as partidas e 
já faz planos para os atletas 
que se destacaram este ano 
no Sub-13.

“Mesmo com muita di-
ficuldade de ginásio, vamos 
encerrando os Campeonatos 
da temporada e a motivação 
supera tudo. Fica o exemplo 
do Sub-13 masculino, aonde 
vimos uma perspectiva de 
uma geração masculina mui-
to boa para que possamos 
montar uma excelente Sele-
ção Paraibana para as dispu-
tas do Brasileiro Sub-14 do 
próximo ano”, comentou o 
diretor técnico da FPB.

Na entrega da premiação 
do Sub-13, o técnico do Geo 
Sul, Jean Pierre, ressaltou o 
espírito esportivo e minimi-
zou a derrota do seu time. “A 
Federação está de parabéns, 
pois as medalhas são da mes-
ma cor e os troféus do mes-
mo tamanho, mostrando aos 
garotos desta faixa etária que 
o mais importante é iniciar 
numa disputa com respeito 
e educação aos adversários. 
Para nós o objetivo é o surgi-
mento de novos talentos para 

o nosso basquete”, disse Jean.
Já o técnico do time 

vencedor, Adriano Lucena, 
comemorou muito o título. 
Adriano utilizou o seu perfil 
na rede social Facebook para 
comentar sobre a vitória da 
equipe. “Ontem à noite o Mo-
tiva foi campeão paraibano 
na categoria Sub-13 mascu-
lino.

Orgulho danado dessa 
meninada que rala, sofre o 
ano inteiro, que aguenta gri-
to, popa, mas não desiste. 
Sofre comigo, chora, perde, 
sorri, se diverte, ganha. Pa-
rabéns meninos, vocês são 
guerreiros que tiveram um 
ano de muito aprendizado e 
que merecem tudo isso.

Muito obrigado aos pais 
que acreditam no nosso pro-
jeto, que confiam seus tesou-
ros a nós. Muito obrigado ao 
Motiva que nos dá uma con-
dição de trabalho, um supor-
te invejável e nos dá vontade 
de crescer mais. Muito obri-
gado a vocês meninos por me 
permitirem o privilégio de 
conviver e aprender com vo-
cês! Que Deus abençoe a to-
dos!!!”, publicou na internet o 
técnico do Motiva.

Herbert Clemente
Especial para A União

Paraibano de Beach Soccer com
vários jogos neste fim de semana

O final de semana será 
agitado na arena oficial da 
Federação Paraibana de 
Beach Soccer (FPBS) na 
Praia do Cabo Branco, em 
frente ao Sesc Hotelaria e 
ao Corpo de Bombeiros. 
Serão disputados três jog-
os do segundo turno do 
Campeonato Paraibano 
Adulto da modalidade.

No sábado, duas partidas 
movimentam o campeonato. 
A partir das 15h45, a Servicar 
encara o Gama Menino de 
Jesus no jogo que abre a tarde 
de duelos. 

Uma hora depois é a vez 
do Moroni pegar o Porto 
Jacaraú. Os dois confrontos 
acontecem na arena oficial 
da FPBS e prometem bons 
lances para os torcedores que 
se fizerem presentes no local.

Esse é o segundo turno 
do Campeonato Paraibano 
e as equipe estão em bus-

ca do título para poderem 
disputar a final geral com 
a Palhoça Marissol. A Pal-
hoça Marisol venceu a ADM 
Mangabeira pelo placar de 6 
a 2, conquistando o primeiro 
turno do Paraibano Masculi-
mo de Beach Soccer.

Equilíbrio no feminino
Esse sábado também mar-

ca um fator curioso na com-
petição feminina. A Federação 
define o quarto clube semifi-
nalista do segundo turno por 
sorteio, que será realizado com 
os representantes dos clubes e 
está marcado para as 16h.

Para o torcedor, o con-
fronto entre o Clube Manía-
cos e Juventude Brasileira 
ficou empatado. Foram 
realizadas duas partidas. 
A primeira foi vencida pelo 
Juventude Brasileira pelo 
placar de 7 a 3, e a segun-
da foi vencida pelo Clube 
Maníacos pelo placar de 
8 a 4. Com estes dois re-
sultados, todos os itens de 

Pedro Alves
Especial para A União

desempates ficarem iguais, 
restando apenas o critério 
de sorteio.

Em razão a este moti-
vo, a Federação vai fazer 
o sorteio para se conhecer 
o ultimo classificado para 
as semifinais do segundo 
turno. O primeiro jogo das 

semifinais já esta defini-
do, o Santa Cruz de Santa 
Rita, vencedor do primeiro 
turno enfrenta o CCLB do 
Alto do Mateus, enquanto 
que o Botafogo terceiro 
classificado vai esperar o 
outro classificado através 
do sorteio.

No feminino, a Federação vai sortear o quatro melhor colocado

Uma equipe do Corpo de Bom-
beiros Militar da Paraíba está parti-
cipando do IX Sulamericano de Sal-
vamento Aquático, que acontece no 
Balneário de Camboriú, em Santa Ca-
tarina até hoje.

A delegação paraibana, co-
mandada pelo tenente coronel José 
Jobson Ferreira, é composta pelos 
seguintes militares/atletas: capitão 
Joana Mentor Braga Batista, tenen-
tes Ovídio Fernandes B. Neto e Rena-
ta Lourenço da Silva, cadetes Bruna 
Carneiro de Barros Pinheiro, Danton 

Victor de Lima Carneiro, Suzana Car-
valho da Cunha, sargentos Rodrigo 
Paiva de Queiroz e Samara Silva Fa-
rias, cabo Jean Jacques de Oliveira 
Lima e a participação especial do te-
nente reformado Marcelo Santana.

Os eventos tiveram início na últi-
ma quinta-feira com a realização de 
palestras, bem como apresentação do 
número de guarda-vidas por área e 
postos e com proceder no combate a 
incêndio com uso da Moto-aquática.

Ontem, aconteceram na praia 
central de Balneário Camboriú  as 
competições de Duathlon Aquático. 
Para hoje estão previstas ,  na sede 

do 7º Batalhão de Bombeiros Militar 
(Itajaí, bairro Fazenda), as provas de 
piscina com a entrega da premiação.

Apesar da participação de atle-
tas de todos os estados brasileiros e 
equipes estrangeiras, o tenente coro-
nel Jobson Ferreira se mostra otimista 
pela presença dos atletas paraibanos 
que, segundo ele, são experientes, 
pois já participaram de várias compe-
tições, inclusive a nível internacional.

No campeonato do ano passado, 
realizado em Brasília, a Paraíba ficou 
em quinto lugar com o sargento Ro-
drigo Paiva de Queiroz o sul-america-
no da prova 50m Manikin Carry.

Bombeiros paraibanos disputam competição
SALVAMENTO AQUÁTICO

Cardoso Filho
josecardoso.filho@bol.com.br
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Thuran é o novo reforço do Bota
zagueiro carioca

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 1 de dezembro de 2012

Jogador se apresentou 
ontem no Almeidão e 
Warley chega amanhã

O carioca Willian Thuran, 
23 anos, desembarcou ontem 
na Maravilha do Contorno. Za-
gueiro, ele estava no Joinville e 
foi contratado para reforçar o 
time do Botafogo no Campeo-
nato Paraibano de 2013. Esteve 
presente no Estádio Almeidão, 
no período da tarde, mas não 
participou das atividades fí-
sicas com o preparador físico 
Alexandre Duarte. A diretoria  
promete outras novidades na 
próxima segunda-feira.

Amanhã, o atacante War-
ley deverá se apresentar à dire-
toria botafoguense. Ele deveria 
ter se incorporado ao grupo na 
última quarta-feira, no entanto, 
problemas de saúde com sua 
mãe inviabilizaram sua viagem 
à Paraíba. 

Na manhã de ontem, a 
comissão técnica do Botafogo 
confirmou mais duas semanas 
de treinos físicos e, depois dis-
so, é que os jogadores recém-
contratados, juntamente com 
alguns prata da casa, farão tra-
balhos com bola. 

O zagueiro Thuran, o mais 
novo contratado e anunciado 
pelo “Belo”, esteve na reta final 
do Campeonato Brasileiro da 
Série B defendendo as cores 
do Joinvile de Santa Catarina. 
Sua vinda para a Paraíba foi 
um pedido do treinador Mar-
celo Vilar, que foi atendido pelo 
presidente Nelson Lira. Além 

do Joinvile, o jogador atuou na 
Ponte Preta, Penapolense, São 
José e Comercial, todos times 
do Estado de São Paulo.

Campinense
A apresentação do novo 

elenco do Campinense Clube 
para a temporada 2013, que 
aconteceria na próxima segun-
da-feira, sofreu uma alteração 
de data, conforme divulgou 
ontem a diretoria do time. O 
anúncio será dividido em dois 
eventos, sendo o primeiro hoje, 
em uma coletiva na sala de im-
prensa Joselito Pereira Lucena, 
no Estádio O Renatão, às 11h. 

Amanhã, a imprensa es-
portiva e torcida Rubro-Negra 
terão a oportunidade de conhe-
cer os novos jogadores na apre-
sentação oficial que acontecerá 
às 9h no gramado do Estádio 
Cartola. Na ocasião, o torcedor 
terá acesso ao evento através 
do pagamento da quantia sim-
bólica de R$ 10. Toda a renda 
será destinada às obras de me-
lhoria do Renatão.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Willian Thuran tem apenas 23 anos e estava atuando no Joinville-SC
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Até a próxima terça-feira (4) o 
Sousa deve confirmar mais 12 refor-
ços na formação da equipe para a 
Copa do Nordeste e o Campeonato 
Paraibano/2013. A diretoria enviará 
neste final de semana os contratos 
para que os jogadores possam as-
sinar e fechar o acordo com o vice-
campeão estadual/2012. De acordo 
com  o gerente de futebol, Rafael 
Abrantes, o  mistério sobre as novas 
aquisições faz parte do trabalho que 
vem sendo feito pela diretoria, evi-
tando perder jogadores para outros 
clubes. Ele frisou que o time não de-
seja repetir os erros que ocorreram, 
como no caso do goleiro Genivaldo, 
que estava "apalavrado" com o Di-
nossauro e depois acertou com o Bo-
tafogo. 

"Não queremos errar novamen-
te para não perder os reforços que 
estamos tentando trazer para o Sou-
sa. Só divulgaremos as contratações 
quando recebermos os contratos as-
sinados entre as duas partes", frisou. 
Rafael afirmou que o Sousa aprovei-
tará alguns jogadores que defende-
ram o clube no Campeonato Brasi-
leiro da Série D, entre eles, Alisson 
(zagueiro) e Camilo (lateral esquer-
do). Os atletas da casa também serão 
utilizados, como Danilo (goleiro), 
Juninho (meia), que foi campeão da 
Copa Paraíba Sub-21/2012 pelo Cen-
tro Sportivo Paraibano (CSP), Cléber 
e Josivan (atacantes). Apenas duas 
aquisições fecharam com o alviver-
de para a próxima etapa, o goleiro 
Marcelo Silva, que veio do Guarany 

clube promete apresentar 12 contratações
SOUSA

de Sobral-CE e o zagueiro Leandro, que 
atuou no River de Teresina/PI. 

A dupla já se encontra na Cidade 
Sorriso aguardando a apresentação do 
elenco, que acontecerá no próximo dia 
15, no Estádio Marizão. No outro dia, 
16, ocorrerá o início da pré-temporada, 
que será nos municípios de Marizópo-
lis e São Gonçalo, próximos a Sousa, já 
que o Marizão está passando por refor-
mas no gramado e na estrutura para 
as disputas do Nordestão e o Paraiba-
no/2013. "São locais adequados para 
que possamos iniciar a pré-temporada 
sem problemas para os treinos físicos e 
técnicos. Acredito que no início de ja-
neiro estaremos trabalhando no Mari-
zão e perto da nossa torcida", comen-
tou Rafael. 

Já o treinador Reginaldo Sousa 
aguarda com ansiedade o fechamen-
to do elenco para começar a trabalhar 
e a preparar o time para a estreia no 
Nordestão, que acontecerá no dia 20 de 
janeiro, contra o Sport do Recife/PE, na 
Ilha do Retiro. 

"Espero iniciar os preparativos com 
todos presentes, afinal, teremos prati-
camente um mês para encarar o leão 
em seus domínios. O planejamento 
está fechado, onde não daremos mole-
za aos jogadores, apesar das festas de 
Natal e Ano Novo", avaliou. Com rela-
ção aos reforços o ex-treinador do Chã 
Grande/PE acredita que o alviverde pos-
sa formar um time forte e competitivo 
nos dois desafios que terá na próxima 
temporada. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Reginaldo aguarda ansioso pelo fechamento do elenco para disputa da Copa Nordeste

FPF faz parceria com projetos sociais apoiados pela PM
A presidente da Federação 

Paraibana de Futebol, Rosile-
ne Gomes, recebeu na última 
quarta-feira, dia 28, em seu 
gabinete, a visita do coronel 
Almeida, comandante do 1o 
Batalhão, e alguns de seus au-
xiliares, quando vários assun-
tos relacionados à segurança 
nos estádios foram amplamen-
te discutidos, em especial o 
Estádio Leonardo da Silveira, 
palco dos jogos do Campeo-
nato Paraibano, visando dar 
uma maior tranquilidade para 
o torcedor.

Na oportunidade, a diri-
gente máxima do futebol do 
Estado lamentou alguns pro-
blemas verificados nas últimas 
rodadas da Copa Paraíba Sub-
21, principalmente no jogo fi-
nal entre Botafogo e CSP em 

que o policiamento não chegou 
na hora devida e proporcionou 
o retardamento do jogo.

O coronel Almeida reco-
nheceu que houve falha no 
envio do policiamento para 
aquele jogo e disse que um 
procedimento foi aberto no 
sentido de apurar todos os fa-
tos, deixando claro que eles 
não serão repetidos.

Além das discussões so-
bre segurança, a Federação 
Paraibana de Futebol e a PM 
firmaram uma parceria com o 
objetivo de ajudar crianças e 
adolescentes que vivem ocio-
sas e em situação de risco, evi-
tando que elas fiquem a mercê 
das drogas. Assim, o Estádio 
Juracizão, em Mandacaru, será 
liberado uma vez por semana 
nos dois expedientes para que 

a ONG Profic (Projeto Cida-
de Criança), coordenada pelo 
professor Jader Rodrigues com 
o apoio do capitão Antônio. A 
Profic irá atender 100 crian-
ças e adolescentes entre 8 e 17 
anos. As aulas devem começar 
na primeira quinzena de deste 
mês.

Outro trabalho vem sendo 
desenvolvido e com sucesso 
pelo soldado F. Gomes (volun-
tário) no bairro do Alto do Ma-
teus, envolvendo 63 crianças e 
adolescentes, cujos resultados 
já estão aparecendo, uma vez 
que a criminalidade tem dimi-
nuído bastante na comunidade.

Como nova parceira, a Fe-
deração fez a doação de mate-
rial esportivo, além da cessão 
do Estádio Juracizão para exe-
cução do projeto.. A presidente da FPF recebeu o coronel Almeida e seus auxiliares na última quarta-feira

Atlético de Cajazeiras deve definir
integrantes da Junta Governativa

O Atlético de Cajazeiras 
define neste final de semana 
os integrantes que participa-
rão da Junta Governativa que 
comandarão o clube na pró-
xima temporada. O ex-presi-
dente da diretoria executiva, 
Geraldo Lira, é o nome mais 
cotado para dirigir a Junta, 
que teria também Esuélio Sil-
va (vice), o presidente do Con-
selho Deliberativo, Arlan Ro-
drigues, e o restante do grupo 
que ficará responsável pelo 
campeão da Segundona/2012 
no Campeonato Paraibano de 

2013, que terá início no dia 6 
de janeiro, diante do Cruzeiro 
de Itaporanga, no Estádio Per-
petão. Após renunciar o car-
go de presidente na diretoria 
executiva - por falta de apoio 
e dinheiro para colocar o time 
no Estadual - Geraldo afirmou 
que está disposto a comandar 
a Junta, que teria a colabora-
ção dos dirigentes, Conselho 
Deliberativo, abnegados e tor-
cedores. 

"Se tivermos o apoio dos 
atleticanos conseguiremos 
unir forças para colocar a 

equipe no Paraibano, afinal, 
não podemos decepcionar a 
torcida. Caso seja o indicado 
para presidir a Junta espero 
ter o apoio necessário e dar 
sequência ao trabalho que 
realizamos desde o final da 
Segunda Divisão", disse. Sem 
perder tempo o Trovão Azul 
fará a apresentação da comis-
são técnica e dos jogadores na 
próxima semana (falta definir 
o dia). A comissão técnica é a 
mesma que obteve o título da 
Segundona deste ano, forma-
da por Jorge Pinheiro (treina-

dor), Bertinho (auxiliar), Lu-
ciano Gomes (preparador de 
goleiro) e Bruno Silva (prepa-
rador físico). Sobre o elenco, 
vários jogadores acertaram 
com o clube, mas os torcedo-
res só vão conhecer no dia da 
apresentação. 

"Preferimos não ante-
cipar nomes, já que temos 
alguns reforços que ainda 
podem fechar com o Atlético. 
A época é de negociações e 
os clubes estão fechando os 
elencos para a próxima tem-
porada", frisou. 

amanhã será a 
vez da raposa 
apresentar aos 
torcedores o 
novo elenco 
para as disputas 
da copa do 
Nordeste 

FOTO: Divulgação
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NACIONAL
& Mundo

Cerimônia ocorrerá no 
Anhembi com presença 
de 800 convidadoss

Fifa faz sorteio em São Paulo
COPA DAS CONFEDERAÇÕES

São Paulo recebe hoje 
mais de 800 convidados e 
600 representantes da mídia 
que irão assistir ao sorteio 
da Copa das Confederações 
da Fifa. O Centro de Conven-
ções Anhembi será o palco do 
show do sorteio, a partir das 
11h20, horário de Brasília. O 
evento do sorteio será trans-
mitido ao vivo para todo o 
mundo no Fifa.com.

Delegações das sete se-
leções classificadas irão com-
parecer – o campeão africano 
será o oitavo e último país 
participante, a ser definido 
em 10 de fevereiro de 2013.

Entre os grandes nomes 
do esporte, da economia e 
política, estão também seis 
técnicos das equipes partici-
pantes: Cesare Prandelli (Itá-
lia), Alberto Zaccheroni (Ja-
pão), José Manuel de la Torre 
(México), Vicente del Bosque 
(Espanha), Eddy Etaeta (Tai-
ti) e Oscar Tabarez (Uruguai). 
O secretário-geral da Fifa, 
Jérôme Valcke, irá conduzir o 
sorteio.

A top model baiana 
Adriana Lima e o chef pau-
listano Alex Atala irão auxi-
liar o secretário-geral da Fifa 
durante o sorteio. Outros 
elementos do show serão a 
apresentação da bola oficial 

da Copa das Confederações 
da Fifa pelo bicampeão da 
Copa do Mundo da Fifa, Cafu, 
e as apresentações de Maria 
Gadu, Arlindo Cruz e dos Me-
ninos do Morumbi.

O sorteio das chaves 
da Copa das Confederações 
da Fifa 2013 será o ponta-
pé para o primeiro Tour de 
Agências de Notícias In-
ternacionais. A press trip é 
uma iniciativa da Embratur 
(Instituto Brasileiro de Tu-
rismo), em parceria com a 
Secretaria de Comunicação 
da Presidência da República, 
Ministério do Esporte, Fifa e 
o Comitê Organizador Local 
da Copa do Mundo Fifa Bra-
sil 2014.

No período de 2 a 13 
de dezembro, 22 profissio-
nais de imprensa vindos da 
Alemanha, Rússia, Japão, 
Espanha, França, Inglaterra 
e Estados Unidos, conhece-
rão as seis cidades-sede da 
Copa das Confederações Fifa 
2013. Partindo de São Paulo, 
após um encontro com au-
toridades do governo bra-
sileiro, o grupo passará por 
Belo Horizonte-MG, Rio de 
Janeiro-RJ, Salvador-BA, Re-
cife-PE, Fortaleza-CE e Bra-
sília-DF.

“É um verdadeiro ponta-
pé inicial que estamos dando 
na megaexposição do Brasil 
associado aos megaeventos”, 
avalia o presidente da Embra-
tur, Flávio Dino. 

A torcida do São Paulo 
comemorou o empate entre 
Millonarios (COL) e Tigre 
(ARG) por 1 a 1, na noite da 
última quinta-feira, no jogo 
de volta da semifinal da Copa 
Sul-Americana, na Colômbia. 
Isso porque, além de evitar 
a altitude de Bogotá, o time 
tricolor irá decidir em casa o 
título continental.

Mariano Echeverría mar-
cou para os visitantes aos 20 
minutos do segundo tempo. 
Jorge Perlaza, aos 45 da etapa 
final, deixou tudo igual. Como 
a primeira partida, na Argen-
tina, terminou em 0 a 0, os 
argentinos levaram vantagem 
no gol anotado fora de casa.

Na última quarta-feira, o 
São Paulo segurou um empa-
te sem gols com a Universidad 

Católica, do Chile, e garantiu a 
vaga na final. Após o jogo, tor-
cedores e jogadores elegeram 
o Tigre como adversário pre-
ferido na decisão.

Caso o Millonários avan-
çasse, o primeiro duelo seria 
no Pacaembu (por conta de 
um show da cantora Madon-
na, que acontece no Morum-
bi), e o segundo, na altitude 
de Bogotá.

O primeiro jogo da final 
entre Tigre e São Paulo acon-
tece na próxima quarta-feira, 
dia 5, na Argentina. Na quar-
ta seguinte, dia 12, é a vez do 
São Paulo receber o time ar-
gentino no Morumbi. A data 
marca também a despedida 
do meia-atacante Lucas, que, 
em janeiro, se apresenta ao 
PSG, da França.

Tricolor vai decidir o 
título com o Tigre-ARG

SUL-AMERICANA

Flamengo e Bota-
fogo não têm o final de 
ano que gostariam no 
Brasileiro. Longe disso. O 
Rubro-negro está alivia-
do com a permanência na 
Séria A em 2013, enquan-
to que o Alvinegro dei-
xou novamente a vaga 
na Copa Libertadores es-
capar por entre os dedos 
na reta final.

Sem maior importân-
cia para o campeonato, o 
clássico da última rodada 
da competição, progra-
mado para hoje, às 19h30, 
no Estádio Engenhão, no 
Rio de Janeiro, valerá para 
que as equipes possam 
mudar a imagem desta 
temporada e dar esperan-
ças para flamenguistas e 
botafoguenses para 2013, 
que parece já ter começa-
do nos dois clubes.

“Muitos dizem que 
essa partida não está va-
lendo muita coisa, mas 
só de vestir essa camisa 
do Flamengo, representa 

muita coisa, é a realização 
de um sonho. Sempre que 
entro em campo, dou meu 
máximo e busco a vitória. 
O torcedor quer ver empe-
nho e isso não vai faltar”, 
garantiu o lateral flamen-
guista Wellington Silva.

Elkeson, atacante do 
Botafogo também está 
otimista para a partida de 
hoje. “Vamos entrar com 
bastante concentração, 
sabemos da capacidade 
do Flamengo. Clássico é 
sempre bom de vencer, 
ainda mais contra um ad-
versário contra o Flamen-
go. Foi um ano de altos e 
baixos, seria importante 
terminar com esta vitó-
ria”, afirmou ele.

Flamengo x Botafogo 
é apenas um dos dois jo-
gos da última rodada do 
Campeonato Brasileiro da 
Série A de 2012. A outra 
partida será um clássico 
paulista. O Santos enfren-
ta o já rebaixado Palmei-
ras, na Vila Belmiro.

Flamengo x Botafogo no Engenhão
ÚLTIMA RODADA

Rubro-negro e tricolor fazem clássico sem muita emoção

Na noite de quinta-feira, o Tigre empatou com o Millonários

O rebaixado Palmeiras 
enfrenta hoje, às 19h30, na 
Vila Belmiro, em São Pau-
lo, o Santos de Neymar na 
última rodada do Campeo-
nato Brasileiro da Série A 
de 2012. A equipe que vive 
uma das maiores crises de 
sua história, passa por tur-
bulências e anunciou na noi-
te da última quinta-feira, a 
dispensa de cinco jogadores, 
programando a dispensa de 
outros 11.

Na manhã de ontem, a 
lista de dispensa do Palmeiras 
foi modificada pouco antes do 
anúncio oficial por conta de 
um recado passado pelos di-
rigentes ao treinador Gilson 

Kleina. A diretoria comunicou 
o treinador sobre o risco de 
iniciar 2013 com poucos za-
gueiros no elenco, e resolveu 
recolocar momentaneamente 
Thiago Heleno e Adalberto 
Romám nos planos.

A preferência na cúpula 
do clube ainda é pela não re-
novação contratual dos defen-
sores ao término do vínculo 
no fim do ano. No entanto, a 
cautela foi tomada pelo fato do 
treinador não ter preparado a 
promoção de jovens zagueiros 
da base, e estar sem garantias 
de reforços para o setor.

“Essa lista com os cinco 
dispensados (Obina, Daniel 
Carvalho, Betinho, João Vi-

tor e Leandro) foi a resolvida 
para o momento. Só que tudo 
é dinâmico. Não quer dizer 
que todos os outros vão ficar. 
Temos outros jogadores que 
vão terminar o contrato, e ain-
da faremos novas avaliações”, 
destacou o vice-presidente do 
Palmeiras, Roberto Frizzo.

“O Thiago Heleno e o 
(Adalberto) Romám não fi-
zeram parte da lista no mo-
mento. Agora não queira ti-
rar conclusões de que estão 
no nosso projeto para 2013”, 
complementou Frizzo, indi-
cando a tendência pela saída 
dos zagueiros.

Os dois jogadores serão ti-
tulares do time na partida con-

tra o Santos, hoje, às 19h30, na 
Vila Belmiro, em uma demons-
tração de escassez de defenso-
res no elenco.

Henrique e Maurício 
Ramos estão lesionados. Já 
Wellington, que cumpre sus-
pensão pela expulsão dian-
te do Atlético-GO, e Leandro 
Amaro, foram avisados que 
não fazem parte do planeja-
mento para 2013.

A relação de 16 jogadores 
entre dispensados e negociá-
veis demonstra a intenção da 
diretoria de reformular gran-
de parte do elenco para a pró-
xima temporada. Os dirigen-
tes evitaram fazer o mesmo 
com Valdivia e Maikon Leite. 

Palmeiras hoje se despede da Série A
CONTRA O SANTOS

Joseph Blatter, presidente da Fifa, estará presente para conduzir o sorteio das chaves das seleções na Copa das Confederações

FotoS: Divulgação
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Polícia Civil apreende 
30 kg de cocaína em JP

A Polícia Civil da Pa-
raíba realizou, ontem, sua  
maior apreensão de coca-
ína no Estado. Os policiais 
da Delegacia de Repressão 
ao Entorpecente (DRE) 
apreenderam 10 quilos da 
droga pura e 20 na forma 
de crack em uma residên-
cia localizada no bairro de 
Mangabeira VIII, na capital. 
Duas pessoas foram presas 
e uma adolescente apreen-
dida. 

“Nunca apreendemos tan-
ta cocaína de uma só vez. 

Esse trabalho demonstra o 
empenho da polícia no com-
bate ao tráfico de entorpe-
cente e se reflete também na 
diminuição do número de 
homicídios no Estado por-
que os assassinatos estão 
intimamente relacionados 
ao comércio de drogas”, ana-
lisa Wagner Dorta, titular da 
Gerência de Polícia Civil Me-
tropolitana. 

Casal era investigado 
De acordo com Dorta, 

a droga foi trazida para a 
Paraíba pelo casal Janilson 
Barbosa Costa, 33, e Alessan-
dra Macio Gonzaga do Nas-
cimento, 38, ambos naturais 
de Natal (RN). “Realizamos 

um trabalho prévio de inves-
tigação. Estávamos a algum 
tempo acompanhando o pas-
so desse casal e esperando o 
momento oportuno para re-
alizar a apreensão”, revela o 
delegado. 

Operações 
Este ano, a Polícia da 

Paraíba realizou grandes 
operações de combate ao 
tráfico. De janeiro a setem-
bro de 2012 foi apreendida 
mais de tonelada de droga, 
sendo 92 quilos de cocaína 
em forma de crack, 5 quilos 
de cocaína pura e 404 de 
maconha. Muitos líderes do 
comércio de entorpecen-
te que atuavam na Paraíba 

também foram presos. 
Apenas durante a Ope-

ração Liberdade, iniciada 
no dia 31 de agosto, mais 
de 100 quilos de maconha 
foram retirados de circu-
lação e 25 pessoas presas 
por tráfico de drogas. No 
mesmo mês, na Operação 
Eclipse, 10 pessoas foram 
presas nos municípios de 
Pilar, São Miguel de Taipú 
e João Pessoa. Na última 
quarta-feira (28) outros 
seis traficantes foram pre-
sos em Pitimbu, Litoral Sul 
da Paraíba. Muitas das pes-
soas presas também tinham 
envolvimento com outros 
tipos de crimes como rou-
bos e homicídios.

Duas pessoas foram 
presas e uma adolescente 
apreendida em Mangabeira

IRMÃOS PEREIRA E CIA LTDA - SABÃO DAS NEVES - Torna público 
que REQUEREU à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, referente à Renovação de Licença de Operação 
conforme Nº do processo 2012-007650/TEC/LO-2996, protocolado 
em 25/10/2012, com atividade de Fabricação de Sabões e detrgentes 
sintéticos, situado a Rua Cel. Jose Avelino, s/n, Centro de Paulista/PB.

BCM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, Torna público que solicitou à 
SUDEMA – (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), 
a Licença de Operação – VEICULO PROPAGANDA VOLANTE PERMA-
NENTE – CARRO FIAT STRADA NQH 8909/PB, PERCURSO UIRAUNA/
PB, - PROCESSO DE Nº 2012-008490/TEC/LO-4259

REFRESCOS GUARARAPES LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.715.757/0007-
69, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 4632/2012 em João 
Pessoa, 28 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Implantação da linha de envase com embagens PET. Na(o) – Av. Parque 
– S/N - Distrito Industrial Município: JOÃO PESSOA – UF: Processo: 
2012-003506/TEC/LA-0193.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES N.S. DAS DORES 
LTDA – CNPJ/CPF Nº 02.281881/0001-91, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Alteração nº 4050/2012 em João Pessoa, 11 de outubro de 
2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Implantação de pavimento 
em concreto, canaletas de drenagem, caixas separadoras de água e óleo 
e troca dos tanques de combustíveis. Na(o) – BR – 412 M-KM. 146 – S/N 
Município: MONTEIRO – UF: PB. Processo: 2011-007113/TEC/LA-0120.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES N.S. DAS DORES 
LTDA – CNPJ/CPF Nº 02.281.881/0001-91, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 4556/2012 em João Pessoa, 23 de novembro 
de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Comércio de combustí-
veis: gasolina, álcool, óleo diesel e lubrificante. Na(o) – BR – 412 M-KM. 
146-S/N Município – UF: PB. Processo: 2011-007115/TEC/LO-2219.

DISTRIBUIDORA DE GÁS SÃO FRANCISCO LTDA – CNPJ/CPF Nº 
14.434.537/0001-74, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4555/2012 em João Pessoa, 23 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo – 
GLP. Na(o) – Rua Bartolomeu Maracajá S/N – PILÃO Município: SERRA 
BRANCA – UF: PB. Processo: 2012-002479/TEC/LO-2816.

CONCEITO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 
12.517.011/0001-22, torna público que requereu à SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação 
Multifamiliar com 48 unidades Habitacionais – AC: 4.750.0m² - ALTO DO 
CÉU – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-008332/TEC/LP-1298.

JOSE FRANCISCO DA SILVA COURO – CNPJ/CPF Nº 07.293.128/0001-
30, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4239/2012 em João 
Pessoa, 25 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Salgadeira de Couro. Na(o) – Rua Maria do Carmo Aguiar, S/N QD-U, 
LT 1,2,13,14 e 15, Loteamento Nice Município: SANTA RITA – UF: PB. 
Processo: 2012-003575/TEC/LO-3173.

FURTADO & CIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.220.427/0001-70, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Operação nº 4478/2012 em João Pessoa, 19 de 
novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio 
Varejista de Combustíveis (gasolina, álcool e diesel), GLP, lubrificantes, 
loja de conveniência e serviço de troca de óleo. Na(o) – Rua Duque de 
Caxias, 293 – CENTRO Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 
2012-003346/TEC/LO-3121.

RT EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 01.913.461/0001-18, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 4349/2012 em João 
Pessoa, 9 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Loteamento Residencial com 05 Quadras e 64 Lotes. Na(o) – Rodovia 

PB 057 saída para Araçagí Município: GUARABIRA – UF: PB. Processo: 
2012-000953/TEC/LI-1294.

ROSILENE ANDRE DE SOUZA – CNPJ/CPF Nº 010.342.494-60, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4634/2012 em João Pes-
soa, 29 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar C/03 Unidades Habitacionais, dotado de sistema 
de esgotamento sanitário (fossa séptica e sumidouro). Na(o) Rua São 
Domingos – S/N Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 2012-007402/
TEC/LO-3929.

PGMATITOS DO NORDESTE MINERAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 
00.276.208/0001-38, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4535/2012 em João Pessoa, 21 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Beneficiamento de Feldspato e Argila. Na(o)  - BR 
– KM 217,5 Município: SOLEDADE – UF: PB. Processo: 2012-003671/
TEC/LO-3207.

MARCOLINO CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.938.229/0001-
60, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 4621/2012 em João 
Pessoa, 28 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Construção de Flat com 161 Unidades Autônomas (Altura Escalonada: 
Subsolo, Pav. Térreo + 3 Pav. Tipo; Subsolo, Pav. Térreo, 3 Pav. Tipo + 
4º Pav. Reduzido e Subsolo, Térreo, 4 Pav. Tipo + 5º  Pav. Reduzido). 
Na(o) – Av. Almirante Tamandaré, S/N, QD 31, LT 498 – Tambaú Muni-
cípio: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2011-004484/TEC/LI-0929.

SR KIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP - CNPJ Nº 15.800.615/0001-
70, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Fabricação de 
Artigos Diversos Mobiliários – CABEDELO – PB. Processo: 2012-008464/
TEC/LO-4254.

CONSTRUTORA CCA LTDA – CNPJ Nº 03.406.567/0001-50, torna pú-
blico que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença 
Prévia para a Construção do Edf. Residencial, situado a Rua Projetada 
323 – Lote 065 – Mangabeira IV – JOÃO PESSOA – PB.

UZZI CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 
11.174.484/0001-01, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4626/2012 em João Pessoa, 28 de novembro de 2012 – Prazo: 730 
dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar com três unidades 
habitacionais. Na(o) – Rua Francisco F. de Almeida, ST. 38 QD. 141 LT. 
335 – JOÃO PAULO II Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-006188/TEC/LO-1089.

CERÂMICA TRÊS IRMÃOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 40.964.140/0001-02, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4467/2012 em João 
Pessoa, 16 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Fabricação de Tijolos e Lajes. Na(o) – FAZENDA ARROZ Município: 
CALDAS BRANDÃO – UF: PB. Processo: 2012-007308/TEC/LO-3898.

GO TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 
13.015.400/0001-12, torna público que requereu à SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação 
– Comércio de Importação e Exportação de Produtos Diversos – AC-
-321,14m² - JAGUARIBE – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-008448/
TEC/LO-4249.

USINA CENTRAL OLHO D”ÁGUA S/A - CNPJ/CPF N° 11.797.222/0001-
01 Tornapúblico que a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,emitiu a Licença de Instalação n° 4612/2012 em João 
Pessoa, 27 de novembro de2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Construção da Barragem de terrahomogênea, seção trapezoidal e 
volume de 1.415.000,00 m3,Na(o) – FAZENDALOURENÇO GOMES, 
ZONA RURAL Município: JURIPIRANGA - UF: PB - CEP: 58.330-000. 
Processo:2012-007962/TEC/LI-1761.

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/12

Registro CGE Nº. 12-01858-8
Objeto: Contratação de Serviço Contínuo Especializado para Calibração e Inspeção nos Sistemas 

de Medição por Placa de Orifício das Estações de Redução de Pressão e Medição (ERPMs) 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 INABILITAÇÃO do licitante SENAI – SER-
VIÇO NACIONA DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL pelo não atendimento do subitem 6.3.4.1 do 
edital. Diante da decisão da CPL, esta fixa o prazo de 8 (oito) dias úteis a contar da publicação do 
julgamento na imprensa oficial para apresentação de nova documentação em relação aos itens de 
inabilitação por parte do licitante inabilitado. João Pessoa, 29 de novembro de 2012.

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Juarez Távora, s/n - Centro - Fone: 3049-9401
C.N.P.J. 09.159.666/0001-61
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Prezados(as) Senhores(as),
 
Através do presente, ficam Vossas Senhorias, abaixo relacionados, que foram aprovados(as) e classificados(as) no CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 

objeto do Edital nº 02/2009 e seus Aditivos, homologado em 28 de maio de 2010, CONVOCADOS o(a) a comparecerem, com a maior brevidade possível, e dentro do prazo máximo 
de 30 dias, a esta Coordenadoria de Administração, no endereço constante no cabeçalho, no horário das 8:00 às 13:00 horas, para início dos procedimentos preparatórios aos atos 
de provimento e investidura no respectivo cargo.

RELAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA EDUCAÇÃO - CONCURSO 2009 - 30.11.2012
      
 INSCRIÇÃO NOME CARGO COLOC. ZONA STATUS
1 143197 JAKELINE DA SILVA FARIAS PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 51º RURAL CLASSIFICADOS
2 134930 KATIA PEREIRA MARQUES PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 52º RURAL CLASSIFICADOS
3 149256 KAI FRANCIS DO NASCIMENTO PAIXÃO PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 53º RURAL CLASSIFICADOS
4 132929 ROZELITA CAETANO VERAS VARELA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 40º URBANA CLASSIFICADOS
5 135456 SANDRA VALÉRIA DE ALMEIDA PORTO PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 41º URBANA CLASSIFICADOS
6 136419 CRISTIANE MARIA DA SILVA SANTANA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 42º URBANA CLASSIFICADOS
7 150657 MARIA JOSÉ DE LIMA PAIVA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 43º URBANA CLASSIFICADOS
8 108319 GERMANA DE LOURDES BARRETO G. DA SILVA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 44º URBANA CLASSIFICADOS
9 135004 SELEMILDE SANTOS DE MELO PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 45º URBANA CLASSIFICADOS
10 126011 PATRÍCIA DE ALMEIDA SILVA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 46º URBANA CLASSIFICADOS
11 113590 RENATA WILMA GOMES VIANA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 47º URBANA CLASSIFICADOS
12 147999 ANELISE DOS SANTOS BERNARDELLI PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 48º URBANA CLASSIFICADOS
13 138058 ROSEMILIA MARIA DE LIMA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 49º URBANA CLASSIFICADOS
14 118632 SUZANA VALERIA PIMENTEL LUCENA TOLEDO PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 50º URBANA CLASSIFICADOS
15 117015 GIVANILDA GOMES DA SILVA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 51º URBANA CLASSIFICADOS
16 123881 IDEIZE MANUELA LIRA SILVA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 52º URBANA CLASSIFICADOS
17 146369 WAGNER FALCÃO CARLOS PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 53º URBANA CLASSIFICADOS
18 135388 VAMBERTO DOS SANTOS BEZERRA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 54º URBANA CLASSIFICADOS
19 151397 ROSILEIDE GOMES DE LUCENA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 55º URBANA CLASSIFICADOS
20 142761 ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 56° URBANA CLASSIFICADOS
21 136261 NILMA DE CASSIA BRITO DE LIMA SILVA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 57º URBANA CLASSIFICADOS
22 134555 LUIS ANSELMO DE ARAUJO PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-PORTUGUÊS 5º RURAL CLASSIFICADOS
23 136530 BRUNO RICARDO DE SOUTO LEITE PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-PORTUGUÊS 1º URBANA CLASSIFICADOS
24 147208 CARLOS ROBERTO ALBUQUERQUE ALVES PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-PORTUGUÊS 2º URBANA CLASSIFICADOS
25 134213 ALESSANDRO DE OLIVEIRA MELO PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-MATEMÁTICA 1º URBANA CLASSIFICADOS
26 135377 JOÃO GOUVEIA FILHO PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-MATEMÁTICA 2º URBANA CLASSIFICADOS
27 115291 LEONARDO HENRIQUE ALVES  DE ALBUQUERQUE PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-MATEMÁTICA 3º URBANA CLASSIFICADOS
28 146581 PAULO DO NASCIMENTO SILVA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-MATEMÁTICA 4º URBANA CLASSIFICADOS
29 148228 FLÁVIA IZABELE DE SOUSA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-MATEMÁTICA 5º URBANA CLASSIFICADOS
30 124821 MARIA DA PENHA ARAUJO PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-EDUC. FÍSICA 9º RURAL CLASSIFICADOS
31 133588 PERICLES DIAS DE MEDEIROS PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-EDUC. FÍSICA 10º RURAL CLASSIFICADOS
32 150210 GEORGE DE PAIVA FARIAS PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-EDUC. FÍSICA 11º RURAL CLASSIFICADOS
33 142312 DIOGO SEVERO DE SOUSA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-EDUC. FÍSICA 12º RURAL CLASSIFICADOS
34 136070 ERIKA CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-EDUC. FÍSICA 9º URBANA CLASSIFICADOS
35 141726 JULIA ELISA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-EDUC. FÍSICA 10º URBANA CLASSIFICADOS
36 133307 MARIA VERONICA DE ARAUJO PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-EDUC. FÍSICA 11º URBANA CLASSIFICADOS
37 136359 ANA PATRICIA BEZERRA DE OLIVEIRA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-EDUC. FÍSICA 12º URBANA CLASSIFICADOS
38 135965 MARIA CLAUDIA OLIVEIRA ARANHA SOUTO PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-EDUC. FÍSICA 13º URBANA CLASSIFICADOS
39 135985 MARIA IEDA DE FRANÇA BIZERRA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-EDUC. FÍSICA 14º URBANA CLASSIFICADOS
40 140095 HAMILTON DA SILVA SANTOS PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-GEOGRAFIA 1º URBANA CLASSIFICADOS
41 145043 DEGNER RODRIGUES DE ALMEIDA QUEIROZ PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-GEOGRAFIA 2º URBANA CLASSIFICADOS
42 113845 SÉRGIO ROBERTO VIRGOLINO TORRES PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-GEOGRAFIA 3º URBANA CLASSIFICADOS
43 138511 GEYZON ULISSES DA SILVA SOUZA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-GEOGRAFIA 4º RURAL CLASSIFICADOS
44 149131 IVANILDO PEDRO DOS SANTOS PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-GEOGRAFIA 5º RURAL CLASSIFICADOS
45 134713 EDUARDO SERGIO CRUZ HENRIQUES PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-GEOGRAFIA 6° RURAL CLASSIFICADOS
46 132434 TAÍSSA VALÉRIA SOUZA DE BARROS  PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-CIÊNCIAS 1º URBANA CLASSIFICADOS
47 121242 DALILA ARAÚJO DE SANTANA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-CIÊNCIAS 2º URBANA CLASSIFICADOS
48 148756 IZABELLY DUTRA FERNANDES  PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-CIÊNCIAS 3º URBANA CLASSIFICADOS
49 143890 FELIPE BAUNILHA TOME DE LIMA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-CIÊNCIAS 4º URBANA CLASSIFICADOS
50 138968 JOSÉ ALÉCIO FERREIRA DA SILVA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-CIÊNCIAS 5º URBANA CLASSIFICADOS
51 140657 MYLENE DA SILVEIRA JÁCOME PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-LÍNGUA INGLESA 1º RURAL CLASSIFICADOS
52 133496 MARCOS ARAKAKI PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-LÍNGUA INGLESA 5º URBANA CLASSIFICADOS
53 135961 JOSEANY RODRIGUES CARNEIRO PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-LÍNGUA INGLESA 6º URBANA CLASSIFICADOS
54 106817 ELIS GARDÊNIA CHAVES ADELINO PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-LÍNGUA INGLESA 7º URBANA CLASSIFICADOS
55 135934 ROBERTO FERREIRA DE SANTANA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-HISTÓRIA 5º RURAL CLASSIFICADOS
56 128592 PEDRO PAULO FIRMINO DE SOUZA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-ARTES 1° RURAL CLASSIFICADOS
57 144038 JOSÉ VICENTE FILHO PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-ARTES 1° URBANA CLASSIFICADOS
58 134056 MARCIA RITA MARTINS DA SILVA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II-ARTES 2° URBANA CLASSIFICADOS
59 135897 LUCIANA NUNES GALVAO SUPERVISOR EDUCACIONAL 1° RURAL CLASSIFICADOS
60 136744 MARIA HELENA DA COSTA JESUS SUPERVISOR EDUCACIONAL 2° RURAL CLASSIFICADOS
61 139295 EDIVANIA DE CASTRO PIRES SUPERVISOR EDUCACIONAL 1° URBANA CLASSIFICADOS
62 136695 DANIELLA COSTA DE OLIVEIRA SUPERVISOR EDUCACIONAL 2° URBANA CLASSIFICADOS
63 127709 JEFFERSON RAMOS DE MELO MOTORISTA B 1º URBANA CLASSIFICADOS
64 133017 GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO MOTORISTA B 2º URBANA CLASSIFICADOS
65 125237 ALEXANDRE ALMEIDA RAMPCKE MOTORISTA C OU D 1º URBANA CLASSIFICADOS
66 105147 EDUARDO ARAÚJO LIMA MOTORISTA C OU D 2º URBANA CLASSIFICADOS
67 108453 RONILDO LIMA LOPES MOTORISTA C OU D 3º URBANA CLASSIFICADOS
68 103834 MARCELO JORGE GUEDES FRAGOSO MOTORISTA C OU D 4º URBANA CLASSIFICADOS
69 144213 ANTONIO GOIS DE FARIAS SOBRINHO MOTORISTA C OU D 5º URBANA CLASSIFICADOS

Santa Rita, 30 de NOVEMBRO de 2012.
MARCUS ODILON RIBEIRO COUTINHO

Prefeito Constitucional

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/12

REGISTRO DE PREÇOS
Registro CGE Nº. 12-02178-4
Objeto: Registro de preços para aquisição pela PBGÁS de válvulas de bloqueio tipo esfera fire 

safe, 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: 12 de dezembro 2012, às 10h30min (horário de Brasília).
Encaminhamento das propostas de preços: A partir da divulgação do Edital até as 09h00min 

do dia 12/12/2012.
FABÍOLA GOMES DOS SANTOS

Pregoeira

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N314/2012
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 14/12/2012 às 14:00 horas para:

Aquisição de materiais pedagógicos, destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, 
conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01479-6
João pessoa, 30 de novembro 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 N373/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 27/12/2012 às 14:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de maquina automotiva, bateria para maquina pesada e 
bateria para moto, destinado a Secretaria de Estado da Administração – SEAD e ao Departamento 
de Estradas de Rodagem - DER, 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 - 12-02175-9
João pessoa, 30 de novembro 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 N415/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 28/12/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de material de consumo (conjunto de jantar, utensílios de cozinha, cama, mesa e 
banho), destinado a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana - SEMDH, 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 - 12-02146-0
João pessoa, 30 de novembro 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 N450/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 28/12/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de bolsa coletora e de transferência, destinado a Secretaria 
de Estado da Saúde – SES/HEMOCENTRO, 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 - 12-02177-6
João pessoa, 30 de novembro 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 N451/2012
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 26/12/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de colete balístico de proteção, destinado a Policia Militar do 
Estado da Paraíba - 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 - 12-02185-8
João pessoa, 30 de novembro 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 N454/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 27/12/2012 às 14:00 horas para:

Aquisição de material de informática, destinado ao Instituto de Assistência a Saúde do Servidor 
– IASS/IPEP, 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 - 12-02179-2
João pessoa, 30 de novembro 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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

EXTRATO DO CONTRATO 
N.º 035/2012
TOMADA DE PREÇOS 002/2012
OBJETO: OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE PÓLO DA ACADEMIA DE SAÚDE 

NA CIDADE DE MULUNGU.
CONTRATADO: JH CARNEIRO CNSTRUÇÕES E INC. LTDA
CNPJ: 13.655.818/0001-94
PRAZO: 120 (cento e vinte dias)
VALOR TOTAL R$ 103.000,00 (Cento e Três Mil Reais).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA:08.00 – Secretaria de Infraestrutura – 15.451.2015.1038 – Cons-

truir/ampliar praças e arborização de ruas – 449051.01 – Obras e Instalações. Os recursos serão 
provenientes do convênio com o Governo Federal/Ministério da Saúde e contrapartida municipal. 

MULUNGU, 30 de Novembro de 2012.
Município de MULUNGU

JOSÉ LEONEL MOURA - Prefeito 
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

CNPJ. 08.786.865/0001-37
Nos termos do julgamento da licitação: TOMADA DE PREÇOS 002/2012, feito pela Comissão 

Permanente de Licitação através do Laudo expedido em 30 de Novembro de 2012 e de conformidade 
com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor: JH CARNEIRO CNSTRUÇÕES E INC. LTDA, com um valor de R$ 

103.000,00 (Cento e Três Mil Reais), pelas razões expostas no referida Laudo.
Gab. do Prefeito Municipal de MULUNGU – PB, 30 de Novembro de 2012.

JOSÉ LEONEL DE MOURA
Prefeito Constitucional

        
ADJUDICAÇÃO

Nos termos do Laudo apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quando do julga-
mento da TOMADA DE PREÇO 002/2012, ADJUDICAMOS a Presente TOMADA DE PREÇOS 
para as empresas: JH CARNEIRO CNSTRUÇÕES E INC. LTDA, com um valor de R$ 103.000,00 
(Cento e Três Mil Reais).

Gab. do Prefeito Municipal de MULUNGU - PB 30 de Novembro de 2012
JOSÉ LEONEL DE MOURA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
RESULTADO DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 002/2012.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de MULUNGU e para quem interessar que após abertura e 
análise da proposta de preços foi apurado o seguinte: A Empresa JH CARNEIRO CNSTRUÇÕES 
E INC. LTDA foi considerada vencedora do Certame, com um Valor Proposto de R$ 103.000,00 
(Cento e Três Mil Reais).

MULUNGU, 30 de Novembro de 2012.
Presidente da CPL

Estado da Paraíba
Câmara Municipal de João Pessoa

Casa Napoleão Laureano
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2012
PROCESSO Nº 103-1-47-000949-1/2012
A Câmara Municipal de João Pessoa – PB, torna público que realizará no dia 17 de dezembro 

de 2012, às 11:00 horas, licitação, na modalidade de Tomada de Preço nº 02/2012, de acordo com 
Lei Complementar nº 123/2006  e a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores com o objetivo 
de contratar empresa especializada no ramo para execução de serviços de manutenção e pintura 
da Câmara Municipal, Centro Cultural e Anexo. Os interessados poderão adquirir o Edital no Anexo 
da Câmara Municipal à Rua das  Trincheiras, nº 104, Centro, João Pessoa-PB, das 09:00 às 16:00 
horas – Comissão Permanente de Licitação, devendo comparecerem no citado endereço munidos 
de pendrive ou, ainda, pelo e-mail cpl@cmjp.pb.gov.br.

João Pessoa, 30 de novembro de 2012
DIEGO URBANO

PRESIDENTE CPL



     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: BRUNA KATYUSKA FERREIRA DO 
NASCIMEN
CPF/CNPJ....: 105630464-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,90
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061120
Responsavel.: CICERA DUARTE FERREIRA
CPF/CNPJ....: 031637284-64
Titulo......: CHEQUE           R$            366,70
Apresentante: M C COMERCIO DE SEMIJOIAS E 
ACESSOR
Protocolo...: 2012 - 062327
Responsavel.: CONSTRUTORA TROPICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 004984077/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.541,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062410
Responsavel.: CONSTRUTORA TROPICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 004984077/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.700,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062418
Responsavel.: ELINEIDE DE LIMA OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ....: 014711917/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            189,11
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062074
Responsavel.: ELINEIDE DE LIMA OLIVEIRA-ME
CPF/CNPJ....: 014711917/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.368,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062164
Responsavel.: JOCEAN CARVALHO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 176340594-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            494,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062115
Responsavel.: JOSE NILSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 039204334-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061077
Responsavel.: JR TRANSPORTADORA E LOGISTICA 
LTDA
CPF/CNPJ....: 011507592/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061328
Responsavel.: JOSEILTON GOMES RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 012929055/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            388,88
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062205
Responsavel.: JOAO JOSE DOS SANTOS FILHO
CPF/CNPJ....: 013832382/0001-61

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 1 de dezembro de 2012Geral
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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

LECOM NE C
Protocolo...: 2012 - 061000
Responsavel.: MAIA E MARINHO ADVOCACIA E 
CONSULTO
CPF/CNPJ....: 009552108/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            387,21
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062105
Responsavel.: MARIA DO SOC. VIEIRA M.INOCENCIO
CPF/CNPJ....: 003395603/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            917,83
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061389
Responsavel.: MEDITERRANE EMPREEND. IMO-
BILIARIO L
CPF/CNPJ....: 011580300/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.550,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060848
Responsavel.: MINIBOX BOMDEMAIS LTDA
CPF/CNPJ....: 011287904/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            420,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062006
Responsavel.: OLA COMUNICACAO VISUAL ME
CPF/CNPJ....: 014133769/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.080,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062178
Responsavel.: OLA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
CPF/CNPJ....: 014133769/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         23.479,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062286
Responsavel.: OSIMAR CAETANO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 839985354-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            431,36
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060372
Responsavel.: OZANILDO COSTA DE FARIAS
CPF/CNPJ....: 011904490/0001-77
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            157,38
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062639
Responsavel.: SANDRA MARIA E CI A LTDA
CPF/CNPJ....: 015184301/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.090,20
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062990
Responsavel.: SHEKINAH ASSESSORIA
CPF/CNPJ....: 011290322/0001-39
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            500,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060994
Responsavel.: SIMONE RIBEIRO DE MORAIS
CPF/CNPJ....: 013665612/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            372,05
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062811
Responsavel.: SIMONE RIBEIRO DE MORAIS
CPF/CNPJ....: 013665612/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            186,01
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062812
Responsavel.: SOLO MOVETERRAS CONSTRU-
COES LTDA
CPF/CNPJ....: 004559896/0001-02
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$         10.228,02
Apresentante: LC MARCON ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo...: 2012 - 061752
Responsavel.: SUPERMERCADO NOVA JERUSALEM
CPF/CNPJ....: 010676736/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.177,41
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062914
Responsavel.: THIAGO PINTO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 011290034/0001-84
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$         10.000,00
Apresentante: GIUSEPPE BARBUSCI
Protocolo...: 2012 - 061744
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 juridi cas  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,  01/12/2012
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ADAILTON VIRGULINO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 237800534-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            238,75
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061287
Responsavel.: ALDECI JOSE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 398822174-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            338,38
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060898
Responsavel.: CDM COMERCIO MATERIAL DE 
CONSTRUCAO
CPF/CNPJ....: 009538242/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.297,60
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062767
Responsavel.: CONTATO CENTRAL DE REPRESEN-
TACOES L
CPF/CNPJ....: 011033477/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            257,40
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060783
Responsavel.: DIOGO F DE FIGUEIREDO TRIGUEIROS
CPF/CNPJ....: 007966014-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.169,36
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062765
Responsavel.: ELINEIDE DE LIMA OLIVEIRA-ME
CPF/CNPJ....: 014711917/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.008,96
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060532
Responsavel.: ELINEIDE DE LIMA OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ....: 014711917/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            763,76
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060685
Responsavel.: ELINEIDE DE LIMA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 014711917/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061042
Responsavel.: ELIOMARA CORREIA ABRANTES 
590592812
CPF/CNPJ....: 014810622/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            275,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061824
Responsavel.: GERMACIO MANOEL ALVES DE 
LIMA ME
CPF/CNPJ....: 013738150/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            254,95
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061009
Responsavel.: INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI-
MENTOS F
CPF/CNPJ....: 008661619/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         14.000,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062026
Responsavel.: INGRIDYANE REPRESENTACOES 
COMERCIAI
CPF/CNPJ....: 005394034/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            268,56
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060785
Responsavel.: JOSEFA SONIA ANDR LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 011965044/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            408,12
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061972
Responsavel.: LILIANE MACEDO RODRIGUES ME
CPF/CNPJ....: 015032286/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.898,40
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061421
Responsavel.: LILIANE MACEDO RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ....: 015032286/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.905,34
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061734
Responsavel.: LENITA BARBOSA BATISTA
CPF/CNPJ....: 035999674-40
Titulo......: CHEQUE           R$          1.237,44
Apresentante: CECM EMPREGADOS EM EMP TE-

A MORGÁS COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 00.870.515/0012-03, situada na Rua Projeta, nº 10, centro Tenório/
PB, COMUNICA o extravio  de uma IMPRESSORA FISCAL, marca ELGIN, serie fabricante 06020162, que 
se encontrava para concerto na Empresa MAQSERV – CNPJ nº 10.941.052/0001-16 nesta cidade de Patos/
Pb Conforme ocorrência policial de nº 1203/2012

MSG INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.977.235/0001-54 Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação 
para a atividade de: EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR. Na - RUA PROJETADA LT 264 (311) 
QD. 165 (22) - LOT. PARQUE SUL II - GRAMAME - Município: JOAO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-
008181/TEC/LI – 1771.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO No 025/2012 - TOMADA DE PREÇOS No 009/2012
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
A Prefeitura Municipal, através da CPL, torna público que realizará, dia 20 de Dezembro de 

2012, às 08:00hs (horário local), licitação, tipo menor preço por empreitada global, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 
através do Contrato de Repasse nº 0264929-80/2008/MTur/CAIXA. Valor total R$ 232.215,81(Valor 
Reprogramado). O edital está disponível ao custo de R$ 100,00, na Sala da CPL, prédio da Prefeitura 
sediada a Rua Min. José Américo, 386, centro, Livramento – PB. Informações sobre o Edital das 
08:00hs as 12:00hs (horário Único), dias úteis. Tel. (83) 3477-1042.

Livramento – PB, 30 de Novembro de 2012.

Adriano Alexandre César Leite
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2012-FNDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Com base nas informações constantes do Processo referente à Adesão a ATA de Registro de 

Preços vinculada ao Pregão Eletrônico Nº. 072/2011-FNDE, assinada pelo FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO e de acordo com o relatório emitido pela Comissão Setorial 
de Licitação e em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO, RATIFICO e ADJUDICO o objeto, em favor da empresa: 
DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A, inscrita no CNPJ N. º 45.170.289/0001-
25, que tem por objeto aquisição de Computadores Interativos e Solução de Lousa Digital, para 
atendes as necessidade da secretaria municipal de educação, no valor global de R$ 36.500,00 
(Trinta e seis mil e quinhentos reais), fundamentada no Art. 8º do Decreto Federal nº 3.931/2001 e 
em conseqüência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos 
termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. 

Monteiro - PB, 23 de Novembro de 2012. 

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do FME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Educação de Monteiro

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2012-FNDE
EXTRATO DO CONTRATO
Extrato de Contrato de Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 039/2012-FNDE, vinculada 

ao pregão eletrônico 072/2011 – FNDE, cujo OBJETO: aquisição de Computadores Interativos e 
Solução de Lousa Digital, adesão a ata de 039/2012. FUNDAMENTO LEGAL: em cumprimento 
aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e fundamentada no 
Art. 8º do Decreto Federal nº 3.931/2001 – Processo Licitatório nº. 043/2012, Adesão nº 012/2012. 
DOTAÇÃO: 12.361.4009.3012.1025 – 44.90.52 / 12.365.4010.3013.1030 – 44.90.52 PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro/Ednacé Alves Silves-
tre Henrique e: DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A/Ronni Michel Helfstein, 
CNPJ: 45.170.289/0001-25 - CT Nº. 131/2012 – 23/11/2012 – Valor: R$ 36.500,00 (Trinta e seis 
mil quinhentos reais). 

Monteiro - PB, 29 de Novembro de 2012. 

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do FME.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

 
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00002/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 121 - Centro - Sao Joao do Cariri - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Dezembro de 
2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE TRATOR 
AGRICOLA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PRE-
FEITURA.. Recursos: MAPA/PRODEA/CEF-CONTRATO DE REPASSE Nº 0388206-4, previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3355-1040.
Email: sadm5010@hotmail.com

Sao Joao do Cariri - PB, 30 de Novembro de 2012

SANDRO FERREIRA DE SOUSA
Pregoeiro Oficial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MAMANGUAPE – PARAÍBA

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO 1o OFÍCIO
Rua Presidente João Pessoa, 27 – Centro

Tel 292-2280  -  CEP 58.280-000

A Oficiala titular do Registro Geral de imóveis e anexos desta Comarca de Mamanguape, Estado 
da Paraíba, em virtude da Lei.

Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que nos termos 
do Art. 19 da Lei No 6.766 de 09 de dezembro de 1979, a HM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, CNPJ 04.984.742/0001-50, com sede à Av. Duarte da Silveira 943 – sala A - bairro da Torre - 
na Cidade de João Pessoa/PB, neste ato representada por seu legítimo procurador HUGO MALTA 
DE REZENDE JUNIOR, brasileiro, casado, empresário, portador do RG No 1.295.034-SSP/PE, 
CPF 127.193.904-53, conforme procuração pública lavrada nas Notas do Cartório do Único Ofício 
da Comarca de Cruz do Espírito Santo, às fls. 246, Livro 87, em 13/03/2012, requereu o registro do 
LOTEAMENTO denominado “LOTEAMENTO ESTRADA REAL”, onde é proprietária de um terreno 
denominado “Sitio Veloso”,   à Rua da Várzea,s/n, desta Cidade, foreiro ao Patrimônio dos Irmãos 
Lundgreen, localizado na zona urbana deste município e comarca, medindo 32.664,00 m2, com os 
seguintes limites e dimensões: pela frente - Ao LESTE com a Rua da Várzea, medindo  118,11m 
de comprimento; pelos fundos - Ao OESTE com o terreno pertencente a José Sérgio dos Santos 
e Paulo Téodulo Ramos de Andrade, terreno foreiro, domínio útil do imóvel No 97 pertencente a 
Severino Geris de Araújo e o imóvel  No 103, pertencente ao senhor Rubens Carneiro de Oliveira, 
que dão frente para a Rua Cel. Batista Carneiro; medindo três seguimentos, o primeiro seguimento 
medindo 82,00m, o segundo seguimento medindo 43,82m, e o terceiro seguimento medindo 32,41m; 
pelo lado direito - Ao  SUL com terrenos pertencentes aos herdeiros de Pedro Freire da Silva, Anali 
Domingos da Costa, que dão frente com a Rua João Caetano medindo 8 seguimentos, o primeiro 
seguimento, medindo 25,65m, o segundo seguimento medindo 22,81m, o terceiro seguimento 
medindo 112,29m, o quarto seguimento medindo 13,20m, o quinto seguimento medindo 40,10m, 
o sexto seguimento medindo 37,27m, e sétimo seguimento medindo 2,20m, e o oitavo seguimento 
medindo 13,30m, pelo lado esquerdo – Ao NORTE com os prédios pertencentes a Maria do Socorro 
Dantas de Araújo, Rejane Marinho Cavalcante, Doraci de Lima Cavalcanti da Silva, Daniel Leone 
Lima Diniz Pinheiro e Nilton Fernandes Ribeiro, que dão frente para a Rua José Fernandes de 
Souza, medindo três segmentos: o primeiro seguimento medindo 159,64m, o segundo seguimento 
medindo 46,02m, e o terceiro seguimento medindo 91,87m, conforme levantamento feito através de 
serviço topográfico e assinado pelo responsável técnico o Eng. Dorgival Eluziário dos Santos Junior, 
conforme registro do CREA – PB, sob No 160.792.508-7, sendo 24.332,82 metros quadrados de 
área de lotes: 8.331,18 metros quadrados de área de passeio, calçadas e ruas; conforme planta, 
Alvará datado 21/09/2012 e Memorial Descritivo devidamente Aprovados pela Prefeitura Municipal 
de Mamanguape/PB, como também Licença de Instalação de No 3988/2012, apresentados, que 
a documentação a tal pedido encontra-se arquivada neste Cartório situado à Rua Presidente João 
Pessoa No 27 – Bairro do Centro, cidade de Mamanguape/PB, CEP 58.280-000, no horário das 
08:00 horas às 17:00 horas à inteira disposição dos interessados. E para que ninguém alegue 
ignorância expediu-se o presente Edital, que será publicado por 03 (três) vezes consecutivas em 
jornal de grande circulação na Capital. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da 
última publicação e não havendo impugnação de terceiros, será feito o registro. Mamanguape/PB, 
26 de Novembro de 2012. Eu, Teresa Ramos Lins, Oficiala Titular do Registro Geral de Imóveis  
desta Comarca de Mamanguape/PB, Estado da Paraiba, digitei, subscrevo e assino.

A Oficiala

CBC CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.397.177/0001-52 Torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação para a atividade de: EDIFICIO 
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR. Na - RUA PROJETADA, 01/QD. C-LT. 31, LOTEAMENTO BARCELONA 
- Município: ESPERANCA  – UF: PB. Processo: 2012-008446TEC/LO – 4247.

GBM ENGENHARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.617.187/0001-90 Torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação para a atividade de: 
CONDOMÍNIO VERTICAL. Na - RUA PROJETADA, S/N - ALTIPLANO CABO BRANCO - Município: JOAO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-008387TEC/LO – 4230.

LIÉGE  EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA  - CNPJ / CPF N°  14.287.245/0001-56 Torna público  
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu  a Licença  de Instalação  n° 
4579/2012 em João Pessoa, 26  de novembro de 2012 – Prazo: 1080 dias. Para a atividade de: Edificação 
residencial multifamiliar com 49 pavimentos tipo, quadra, playground, piscina ,salão de ginástica, hall social, 
salão de festas, Kids clube,espaço gourmet e com o sistema de esgotamento sanitário ligado a rede da 
cagepa. Na(o) – RUA DES. RIVALDO PEREIRA LT.429 QD.22 – ALTIPLANO Município: JOÃO PESSOA ,
 UF : PB Processo:2012-003507/TEC/LI-1522.

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            983,98
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061041
Responsavel.: LUIZ ANDRE DE AZEVEDO COSTA
CPF/CNPJ....: 714736534-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061507
Responsavel.: LILIANE MACEDO RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 015032286/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            820,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061032
Responsavel.: MACEDO COM. DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA
CPF/CNPJ....: 009623401/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            535,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062123
Responsavel.: MARULIO DA SILVA JUNIOR - ME
CPF/CNPJ....: 013426830/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062267
Responsavel.: RHM CONSTRUCOES, INCORPORA-
COES E SE
CPF/CNPJ....: 013098734/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.248,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061492
Responsavel.: SEVERINO CABOCLO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 012419717/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            581,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061868
Responsavel.: TEMPERAR TEMPEROS E RACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 001720640/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          9.150,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061266
Responsavel.: VERA LUCIA DO NASCIMENTO 
SILVA ME
CPF/CNPJ....: 012927943/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.627,17
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062449
Responsavel.: VALDEZ OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 931198524-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062506
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 fa zem, 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,  01/12/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Resultado do julgamento Habilitação
Tomada de Preços n. 002/2012
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MULUNGU, no uso 

de suas atribuições legais, torna público à população de MULUNGU e a quem interessar possa que 
após análise dos documentos de habilitação foi apurado o seguinte as empresas: COSIMAR CONS-
TRUTORA SINCERA LTDA e SETA CONSTRUÇÕES LTDA, foram consideradas INABILITADA por 
descumprimento da norma editalícia nos termos da declaração constantes nos autos, Já a Empresa: 
JH CARNEIRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, Foi considerada HABILITADA, para 
a fase de Abertura de Proposta que ocorrerá no dia 30/11/2012 as 08:00 hs na COPELI. Maiores 
informações e o DETALHAMENTO dos motivos que ensejaram a inabilitação, encontra-se na sala 
da CPL localizado na rua João Pessoa, 182, – Centro, Cep. 58.354-000, MULUNGU-Pb no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas. Fone: 083-3288-1026.

MULUNGU 29 de Novembro de 2012
Moisés Andrade de Souza

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2012 

PROC. 0028073-2/12 – SEE

AVISO

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Estado da Educação, torna público 
para o conhecimento dos interessados que fará realizar chamamento público para selecionar 
Entidade de Educação Profissional Pública ou Privada para contratação através de dispensa de 
licitação obedecendo aos preceitos do Art 24, Inc. VIII ou XIII da Lei n° 8.666/93 e disposições 
seguintes.  A reunião de abertura e recebimento dos envelopes será no dia 07 de dezembro de 
2012 às 14h30min, na Gerencia Executiva de Educação de Jovens e Adultos  -  GEEJA, localizada 
no Centro Administrativo do Estado, 1º Bloco, 4º andar Av. João da Mata, s/n, Jaguaribe, João 
Pessoa – PB, CEP: 58.019-900

O Instrumento Convocatório na integra poderá ser obtido no site www.paraiba.pb.gov.br/educa-
cao e maiores informações na Gerencia Executiva de Educação de Jovens e Adultos no endereço 
acima mencionado.    

João Pessoa, 28 de  novembro de 2.012    
Eduardo Augusto de Melo

Presidente da Comissão Julgadora


	Pagina 1
	PAG 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Jornal em PDF 01-12-12
	Pagina 1
	PAG 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	PAG 9
	Pagina 10
	PAGINA 11
	coluna sábado
	PAG 13
	PAG 14
	PAGINA 15
	PAGINA 16
	POLÍTICAS  17
	POLÍTICAS 18
	POLÍTICAS 19
	POLÍTICAS  20
	PAG 21
	PAG 22
	PAG 23
	PÁG 24
	Pagina 25
	Pagina 26


