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Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,077 (compra) R$ 2,079 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,080 (compra) R$ 2,210 (venda)
EURO   R$ 2,693 (compra) R$ 2,695  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste
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Fonte: Marinha do Brasil
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l Orquestra Sinfônica Jovem recebe inscrições até a próxima segunda-feira

l Espetáculo de dança Canções de Brincar estreia amanhã no Teatro Santa Roza

l Estacine exibe Laranja Mecânica e Em Busca do Ouro neste fim de semana

l Crimes Passionais pode ser visitada a partir de hoje na Galeria Archidy Picado 

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ano CXIX
Número 268

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Rodovia da Reintegração vai 
beneficiar 100 mil paraibanos

A ordem de serviço das 
obras da PB-228 - a Rodovia 
da Reintegração - será assi-
nada hoje pelo governador 
Ricardo Coutinho. O Estado 
vai investir R$ 62,4 milhões no 
projeto, que vai beneficiar 100 
mil paraibanos. PágInA 17

Concurso para escolha da marca 
dos 120 anos encerra inscrições

A uNIãO

PágInA 10   

Coperve divulga
a concorrência 
do PSS 2013 da 
uFPB amanhã

PágInA  4

Paraíba tem 
230 políticos 
fichas sujas, 
aponta o Focco

PágInA  4 Emater distribui 10 mil mudas de palmas forrageiras com agricultores da região do Vale do Paraíba  PágInA 15

Flávio José toca com a OSPB em homenagem a Gonzagão PágInA 5

Corpo de Oscar Niemeyer será enterrado hoje no Rio PágInA 19

FOTO: José Lins/Secom-PB

A Câmara dos Deputados 
devolveu, simbolicamente, os 
mandatos de 173 parlamen-
tares cassados durante o regi-
me militar, entre eles, quatro 
paraibanos. PágInA 18

A Polícia do Rio Grande 
do Norte prendeu 20 pes-
soas acusadas de clonar 
mais de 100 mil cartões em 
quatro estados. PágInA 14

O Governo do Estado fez 
a entrega dos equipamentos 
que serão utilizados na Ope-
ração Verão, que prossegui-
rá até março. PágInA 13

Câmara devolve 
mandatos de
parlamentares
cassados

Quadrilha que
atuava na PB 
teria clonado
100 mil cartões

Motos aquáticas e 
postos salva-vidas 
vão reforçar 
segurança na orla

diTaduRa

POLiciaL veRãO

FOTO: divulgação
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Lau Siqueira defende 
projetos de incentivo 
à leitura como fator 
de inclusão social

Entrevista



Oscar Ribeiro de Almeida de Nie-
meyer Soares não foi um gênio incom-
preendido em vida - que superou em 
quase cinco anos o já extraordinário li-
mite de um século. O arquiteto foi alvo 
de inúmeras homenagens e sua obra, 
tema de estudos acadêmicos sem con-
ta, no Brasil e no exterior.

Mas só agora – e isso de cer-
ta forma é muito natural -, com a 
sua morte, momento em que a mí-
dia procede a uma retrospectiva de 
sua vida, com reportagens incrusta-
das de depoimentos de amigos e do 
próprio personagem, é que os bra-
sileiros tiveram a real dimensão de 
quem foi Oscar Niemeyer.

Niemeyer não só legou ao mun-
do um patrimônio arquitetônico de 
valor incalculável, como uma filo-
sofia de vida baseada na solidarie-
dade; na convicção de que a vida é 
precária e imprevisível. Em função 
disso, o que se deve fazer é tentar 
ser feliz, sem esquecer que, às vezes, 
também é necessário chorar. 

Comunista não para ostentar 
carteirinha, mas por absoluta con-
vicção, entendia que não há motivo 
para grandes celebrações, quando 
parte considerável da população 
mundial ainda vive abaixo da linha 
de pobreza. Enquanto houver injus-
tiças, não há motivos para acomoda-
ção. Assim pensava Niemeyer.

A arquitetura de Niemeyer não era 
unanimidade. Há quem considere Bra-
sília, por exemplo, uma “cidade tumu-
lar”, por ser excessiva nas linhas retas 

e nas cores cinza e branca. Qual o pro-
blema? O próprio projetista dizia que 
as arquiteturas precisam ser diferen-
tes, caso contrário, seria monótono.

Mas quem haverá de negar que 
o mundo ficou mais bonito e alegre 
com as obras de Niemeyer? São cen-
tenas de monumentos espalhados 
por vários países – a maior parte no 
Brasil, onde estão localizados mais 
de 600 projetos -, que estabeleceram 
um divisor de águas na história da 
arquitetura mundial. 

O “Arquiteto do Brasil” levou para 
as pranchetas as linhas sinuosas e 
sensuais das praias, dos rios, das 
serras e das mulheres de seu país. À 
maneira tropicalista, tornou menos 
cáusticas as linhas retas e suavizou 
a aridez do concreto, mesclando-os 
com elementos da paisagem natural.

Não foram poucos os aplausos 
recebidos por Niemeyer, no Brasil, 
desde a noite de quarta-feira, quan-
do faleceu. Já as declarações da dire-
tora-geral da Unesco, Irina Bokova, 
sintetizam o respeito que o mundo 
devota ao arquiteto brasileiro. “Ele 
merece o título de ‘artista universal’”, 
defendeu Bokova.

As verdadeiras obras de arte tor-
nam seus autores imortais. Niemeyer, 
portanto, já conquistou a eternidade. 
Uma raiz do seu sonho está plantada 
na cidade de João Pessoa – a Estação 
Cabo Branco -, por obra e graça de um 
gestor com visão de futuro. Hoje os 
paraibanos têm ainda mais motivos, 
para comemorar essa conquista.

Certa vez, Jackson do Pandeiro convi-
dou a comadre Sebastiana pra dançar um 
xaxado na Paraíba.

Noutra feita, esse mesmo Jackson se 
espantou com o excesso de tantos josés, 
e alargou esse espanto quando disse ao 
Brasil, quando cantou, sobre o quanto 
tem Zé nessa Paraíba.

Da Paraíba disse estas e outras. 
Ritmos e letras que se tornaram verda-
deiros clássicos, e que fizeram de Jackson 
do Pandeiro um dos grandes ícones da 
música brasileira.

Acho que, por causa disso, nesta 
semana ele recebeu um beijo. Um beijo... 
inusitado!

O beijo dado em Jackson do Pandeiro 
não foi na sua pele, mas na pedra. Ali na 
Praça Rio Branco, centro de João Pessoa, 
recentemente foi construído um monu-
mento ao nosso Rei do Ritmo. Na entrada 
da praça, frente à Visconde de Pelotas, Ja-
ckson ganhou a sua estátua. Ao deparar-
-me com ela, sábado passado, vi o gesto 
mais bonito de admiração a um artista.

Enquanto contemplava o novo 
monumento, surpreendeu-me a parada 
de um popular que trafegava nas ime-
diações. Era um senhor idoso, na casa 
dos sessenta anos. Ele parou, examinou 
a obra rapidamente e não teve dúvidas: 
aproximou-se da estátua e tacou um 
beijo na bochecha de bronze, a bochecha 
de Jackson do Pandeiro.

Fiquei a me perguntar por que 

aquele homem simples, de forma tão 
inesperada, aplicava um carinho dessa 
dimensão em plena via pública. Sendo, 
inclusive, observado, tornando-se atra-
ção de risos e chacotas. Mas diante dos 
transeuntes, ele mesmo se antecipou a 
responder, como se sentisse uma incon-
trolável vontade de se justificar:

– Beijei porque ele mereceu... E por-
que esse cara foi um artista tampa!

Acho que poucos artistas, neste 
mundo, conseguem receber esse honroso 
título de “tampa”. E dos poucos, talvez se-
jam raros os que recebem um beijo mui-
tos anos depois de sua morte. Jackson, é 
claro, não estava ali em carne e osso, mas 
aquele não foi um beijo na pedra e sim no 
mito. E os que riram com o gesto, ou que 
fizeram chacotas, dificilmente consegui-
rão entender como aquele beijo foi tão 
verdadeiro, saído do coração, provavel-
mente a expressão anônima de quem 
sentiu, em algum momento ou sempre, a 
grandeza de uma arte eficaz e legítima.

Soube depois que, no calçadão de 
Copacabana, dezenas de pessoas beijam, 
diariamente, as estátuas de Drummond 
e de Dorival Caymmi. Esse é um mistério 
da arte, da grande arte, que merece estu-
do e compreensão. O que um artista é ca-
paz de causar no sentimento de algumas 
almas humanas, a ponto de receberem 
mimos e manifestações, acenos e gestos 
póstumos, ou beijos como aquele na pele 
da pedra fria. r

Se, por sua vez, a universidade de 
Sumé está ensinando a plantar soja para 
exportá-la para o mundo, o Cariri da 
Paraíba já abastece o Brasil e a Europa com 
rendas renascenças, ali produzidas. Em 
São João do Tigre, Zabelê, Camalaú, Mon-
teiro e São Sebastião do Umbuzeiro as suas 
mulheres rendeiras mantêm uma tradição 
de mais de cem anos, trazida por freiras 
missionárias, tendo como berço Burano, 
em Veneza, na Itália.

Estilistas brasileiros, europeus, 
japoneses e norte-americanos fazem 
desfilar em suas passarelas suas criações 
em renda, tipo renascença, como artigo 
de luxo, e já se foi o tempo em que Maria 
Bonita ensinava a fazê-la para aprender a 
namorar. Agora, a renda feita no Cariri da 
Paraíba é matéria de exportação submeti-
da às variações do Euro e do Dólar, como o 
ferro, a soja, o petróleo, a carne e o frango.

Há de se fazer justiça, não só ao tra-
balho beneditino das rendeiras do Cariri, 
mas ao papel importante, nesse processo 
de produção de tão sofisticado produto, 
que tiveram e têm as cooperativas em que 
se associaram suas renderas, bem como 

o Sebrae e o Programa de Artesanato da 
Paraíba, que promovem a respectiva qua-
lificação profissional, defendendo, ainda, 
os seus interesses financeiros, na árdua 
missão de superarem as dificuldades do 
meio, com muito engenho e arte.

Estão se preparando, todas elas, para 
invadir, em 2013 e 2014, as capitais das 
Copas das Confederações e do Mundo, com 
suas produções de rendas, tipo renascença, 
praticando preços competitivos, ao agrado 
dos bolsos dos turistas que nos visitarão, 
comprando na fonte produtos originais, 
sem custos adicionais.

Elas, as artífices rendeiras do Cariri da 
Paraíba, nos dão uma lição eterna de vida, 
sem desprezarem a ciência, a inovação e 
a tecnologia em suas ações benfazejas em 
favor do emprego e dos valores do conhe-
cimento. Com humildade e disciplina são 
capazes de conviver com os rigores do 
subdesenvolvimento econômico, guardan-
do os paradigmas do trabalho digno. Que 
não falte apoio do Governo e das entidades 
afins, com vistas à multiplicação desses 
exemplos de vida dados pelas valorosas 
mulheres rendeiras do Cariri! 

Editorial

Um beijo para Jackson

 Artista universal

Cariri: renda para o mundo
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O beijo dado em Jackson do Pandeiro não foi na sua pele, mas na 
pedra. Ali na Praça Rio Branco, centro de João Pessoa”.
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UN
De curvas livres e sensuais 
encheu os espaços de traços 
mágicos, tornando a visão di-
vina e maravilhosa. Abominou 
a hermética e conceitos, privi-
legiando imagem,  oferecendo 
a nós a falsa percepção de  ir-
racionalidade, até que recaísse 
sobre todos a descoberta da re-
volução do estético sem regras. 
Seus traços são versos de uma 
“poesia concreta”, pura  e única, 
indizível à lógica. Niemeyer era 
um simbolista  da prancheta, 
tornando tangíveis sensações 
inefáveis, distantes da realida-
de, mas que se fizeram obras. 
Obras eternas, como eterno 
será ele; como foi  seu inesgotá-
vel imaginário. 

Já foi restabelecida a paz 
entre os conselheiros Arthur 
Cunha Lima e Fernando Catão, 
que recentemente entraram 
em rota de colisão durante 
uma sessão do Tribunal de 
Contas do Estado. A diver-
gência foi conceitual quanto a 
operacionalidade da Casa em 
um caso especifico. Apenas! 

A Câmara Municipal de Bayeux 
teve as contas de 2010 rejeita-
das pelo Tribunal de Contas do 
Estado. Dentre as irregularida-
des encontradas, destacam-se 
o não recolhimento de contribui-
ções  previdenciárias e gastos 
com folha de pagamento acima 
do limite constitucional.

A propósito da morte do 
grande Oscar Niemeyer, hoje 
faz exatamente 25 anos que 
a Unesco declarava Brasília 
patrimônio cultural da huma-
nidade. Era a primeira cidade 
moderna a receber esse tra-
tamento, graças aos traços 
do grande arquiteto.

Começa a tomar corpo o polo automotivo de Goiana, do qual a Paraíba 
vai tirar proveito. A Fiat, na Itália, confirmou que a fábrica de motores 
da companhia será implantada na mesma área onde será construída a 
fábrica para a América Latina, ou seja, em Goiana. A decisão que saiu 
esta semana, ainda será referendada pelo Conselho de Administração 
da empresa.

A Câmara Federal vai devolver, simbo-
licamente, o mandato de 173 deputa-
dos federais cassados pela ditadura 
militar (1964-1985). Desses, apenas 
28 estão vivos. Os paraibanos cassa-
dos todos já faleceram. São eles:  Vital 
do Rêgo (ARENA-PB), Osmar de Aqui-
no (MDB-PB), Pedro Gondim (ARENA-
-PB) e Abelardo  Jurema (PSD-PB).

DOIS ARQUITETOS 

PAZ NO TCE

REPROVADASANIVERSÁRIO

FIAT CRESCE

JUSTIÇA

O advogado paraibano Car-
los Pessoa de Aquino foi 
designado pelo presidente 
do Congresso, José Sarney, 
membro da Comissão de Ju-
ristas que tem a finalidade 
de propor a reforma e atua-
lização da Lei de Execuções 
Penais. A comissão é pre-
sidida do ministro do Su-
perior Tribunal de Justiça, 
Sidnei Agostinho Beneti.
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Agora, a renda feita no Cariri da Paraíba é matéria de exportação 
submetida às variações do Euro e do Dólar”.



Lau Siqueira
Secretário de Desenvolvimento Humano da PB

Incentivo à leitura como
fator de inclusão social

poeta Lau Siquerira, secretário executivo 
de Estado do Desenvolvimento Humano, 
defende a realização de projetos de 
incentivo à leitura como um fator de inclusão 
social. Para ele, projetos dessa natureza 
devem ser inseridos nas escolas, centros 
sociais urbanos ou em outras localidades 
de acesso à população. Na entrevista 
a seguir, ele cita como um exemplo, do 
Hospital Santa Isabel, que já contou com um 
projeto de “biblioterapia”, com enfermeiras 
lendo para os pacientes. Lau afirma que a 
política de leitura deve ser um dos principais 
instrumentos das ações pedagógicas. 
“Então, nós vemos que, na Paraíba, isso já 
começa a despertar em alguns setores. E 
algumas escolas passaram a tratar isso com 
mais atenção”, revela o poeta informando 
que esse trabalho já foi iniciado na Escola 
Gentil Lins, no município de Sapé, onde ele 
já foi convidado como poeta a participar 
recentemente de um bate-papo literário.

Qual a base do projeto de 
incentivo à leitura?

Eu defendo os projetos de in-
centivo à leitura como um fator 
de inclusão social a partir do que 
pensa Antônio Cândido, quando 
ele diz que a leitura deveria ser 
um dos direitos humanos. Quan-
do ocupei um cargo na Prefei-
tura Municipal de João Pessoa, 
nós criamos o Projeto “Corredor 
da Leitura”, cujo objetivo era o 
acesso ao livro e a leitura para 
os funcionários. Este projeto se 
resumia a uma estante em um 
corredor, onde nós disponibilizá-
vamos livros e os funcionários ti-
nham a liberdade de pegar e levar 
para casa, ou de trazer de casa, 
devolver ou não, onde não existia 
nenhum tipo de controle sobre o 
livro. Esse projeto na época es-
tava sendo direcionado para os 
meninos que cumpriam medida 
sócio-educativa em meio aberto 
para que eles incentivassem um 
projeto de leitura e alguns pode-
riam também ser alfabetizados.

Como esse projeto está 
sendo desenvolvido hoje?

Hoje esse projeto está sendo 
desenvolvido no Estado. Na se-
gunda quinzena deste mês, nós 
iremos retomá-lo iniciando pelo 
Centro Social Urbano no municí-
pio de Sapé. O nosso objetivo é ex-
pandir para os demais municípios 
paraibanos para que todos os Cen-
tros Sociais Urbanos possuam um 
projeto de incentivo à leitura para 
se trabalhar com as escolas muni-
cipais como um todo. Por exem-
plo, em Sapé existem 40 escolas 
municipais e, recentemente eu 
estive lá participando de um bate-
-papo literário na Escola Estadual 
Gentil Lins, convidado como es-
critor e pude perceber que existe 
muita ansiedade das pessoas em 
ter acesso aos livros. Apesar do 
Brasil ser o10º  maior produtor 
do mundo em livros e o MEC (Mi-
nistério da Educação e Cultura) 
ser o maior comprador de livros, 
o acesso ao livro ainda é difícil e 

o nosso projeto visa exatamente 
isso, ele faz com que a população 
tenha acesso a leitura não tendo 
nada haver com biblioteca.

Você acha que o acesso as 
pesquisas na internet substitui 
os livros?

Na verdade eu acho que a 
internet não afasta da leitura 
até, porque existem obras e mais 
obras hoje na internet. Na rea-
lidade o que falta eu acho, e que 
as políticas públicas de um modo 
geral sejam elas da educação, cul-
tura, desenvolvimento humano e 
até mesmo da saúde, se incluam 
nesse fator, porque isso tem um 
impacto muito positivo no desen-
volvimento dos jovens. Por exem-
plo, a cidade brasileira que tem o 
maior Índice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica (IDEB), 
uma escola do interior de Minas, 
o principal instrumento de ação 
pedagógica deles é exatamente a 
política de leitura. Então, nós ve-
mos que aqui na Paraíba já come-
ça a despertar em alguns setores 
e algumas escolas a tratar isso 
com mais atenção, principalmen-
te a Escola Gentil Lins, que realiza 
um projeto exemplar, ou seja, ela 
faz um tratamento de incentivo à 
leitura no cotidiano da aula em to-
das as matérias.

Como esse projeto se aplica 
nas disciplinas escolares?

Imagine o que é um professor 
de Física analisando um poema. 
Isso acontece lá na Gentil Lins, 
quer dizer, que essa escola traba-
lha também a indireta com o au-
tor paraibano, ou seja, antes de 
levar o autor até a escola dentro 
do projeto de incentivo à leitura, 
os alunos em primeiro lugar tem 
acesso à obra do autor, depois 
então o autor vai ter esse conta-
to direto com o aluno. Existe todo 
um envolvimento com a unidade 
escolar e isso tende a ter um im-
pacto positivo não somente nas 
políticas de educação, mas tam-
bém em outras políticas, porque 

Somos o 
100 país na 
produção de 
livros, não é 
possível que as 
pessoas não 
tenham acesso 

O

boa parte, por exemplo, de pro-
blemas até mesmo de saúde são 
consequentes da falta de acesso à 
informação por parte das pessoas 
que acabam entrando em contato 
com coisas que geram doenças.

Como esse projeto pode ser 
aplicado dentro das políticas 
públicas?

Se fala muito na qualidade da 
educação e eu não gosto de tratar 
as coisas como isoladas, ou seja, 
a saúde cuidar da saúde, a edu-
cação cuidar da educação e por aí 
vai. Existe uma necessidade crite-
riosa, e eu acho que as políticas 
públicas de um modo geral, que 
elas sejam setoriais, quer dizer, o 
menino que cumpre uma medida 
sócio-educativa em meio aberto 
passou por uma escola pública ou 
pelo menos não teve acesso a es-
cola pública. Isso é um problema 
que tanto diz respeito à educação 
quanto a questão social. Se nós 
não nos alertamos da necessidade 
das políticas acontecerem de uma 
forma integrada, ou seja, a leitu-
ra como instrumento de sedução 
para isso, porque tanto pode ser 
feita em um centro de cidadania, 
social urbano, em escola ou até 
mesmo um hospital.

Esse tipo de leitura já foi 
aplicado em hospitais de João 
Pessoa?

Sim.  Que eu tenha conheci-
mento em João Pessoa o Hospital 
Santa Isabel contou com um proje-
to que dentro da política de biblio-
terapia, onde as enfermeiras liam 
para os pacientes. Então esse é um 
papel enquanto gestor, porque eu 

já fui gestor de cultura e depois na 
área do desenvolvimento humano, 
onde em tese não teria nada a ver 
o trabalho no incentivo à leitura, 
mas eu acho que tem tudo a ver e 
que existe um fundamento, porque 
é uma coisa que você vê os resulta-
dos obtidos em pouco tempo.

De que maneira esses resul-
tados podem ser percebidos?

Na época que eu estava na 
Funjop, quando nós iniciamos o 
projeto de leitura, percebemos que 
os meninos que estavam fazendo 
essa leitura em menos de seis me-
ses melhoraram as notas na escola 
e nós percebemos que esse é um 
instrumento poderoso de transfor-
mação social. O livro na verdade 
tem que deixar de ser aquele ins-
trumento apenas de intelectuais, 
ou seja, o acesso a leitura tem que 
fazer com que nós melhoremos 
uma coisa alarmante que é anal-
fabetismo funcional, porque hoje 
se constata que tem pessoas que 
chegam à universidade sem conse-
guir interpretar um texto de forma 
adequada. Nós temos um déficit e 
é muito preocupante, por exem-
plo, quando saiu a notícia de que 
o Brasil tem uma das piores edu-
cação do mundo, nós devemos co-
meçar a entender que melhorar a 
educação não se refere apenas ao 
ensino e sim a toda sociedade, por-
que isso é um compromisso da fa-
mília, sociedade, políticas sociais, 
de segurança alimentar, ou seja o 
livro tem que está disponível para 
as pessoas. Nós somos o 10º país 
na produção dos livros no mundo 
e não é possível que as pessoas não 
tenham acesso aos livros.
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EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com Como as escolas devem agir 

para se enquadrarem nesse tipo 
de educação?

Eu acho uma coisa criminosa 
quando você chega em uma esco-
la e a biblioteca é uma sala fechada 
cheia de livros e as pessoas não têm 
acesso e isso precisa melhorar, com 
a inclusão inclusive de facilitadores 
da leitura, com a contratação de bi-
bliotecários. Nós temos que olhar 
pelo lado de que a biblioteca é um 
setor específico, já o acesso a leitu-
ra não, porque ele pode ser através 
de uma compra de livros, bem como 
em locais específicos a exemplo do 
projeto que eu falei anteriormen-
te onde as pessoas levam e pegam 
livros, porque o mais importante é 
você ver uma criança riscando um 
livro do que ela não ter acesso ao li-
vro, porque o prejuízo maior é você 
traumatizar a criança em relação ao 
livro. Logicamente isso é um pro-
cesso de educação e dependendo 
da forma de como você vai dando 
acesso aos livros, a criança passa a 
gostar de ler e de cuidar dos livros 
de uma forma natural.

O que siginifica de forma na-
tural?

Eu acho que é necessário que se 
tenha atenção muito especial para 
o Ensino Básico, porque é nele que 
o aluno vai adquirir conhecimentos 
para vida toda, e, se você começa a 
ter acesso a leitura e a compreensão 
de textos, seja eles os mais simples, 
a exemplo de Monteiro Lobato que 
é um clássico da literatura que é o 
“Sitio do Pica-Pau Amarelo”, porque 
aí a criança começa a ter acesso as 
histórias e a compreender e se inte-
ressar, então, a tendência é que esse 
indivíduo vá se desenvolvendo de 
uma forma a compreender não ape-
nas o texto como também interpre-
tar toda a realidade da história.

Como você vê a condenação 
de algumas obras de Monteiro Lo-
bato por parte dos Direitos Huma-
nos?

Eu não concordo, porque acho 
que existe exagero, porque boa parte 
de censura nas obras de Monteiro Lo-
bato é sobre o racismo, A nossa cultu-
ra é racista e eu já vi poemas de Mário 
Quintana racista. Então eu acredito 
que isso não seja objeto de condena-
ção, mas sim de reflexão até mesmo 
para que a própria literatura reflita 
sobre a transformação da realidade 
e isso não será mudado em discurso 
e sim na forma da cultura. Hoje nós 
vivemos ainda em uma cultura extre-
mamente racista e marxista, nós não 
temos como negar esse fato.
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Em cima da hora

Procon notifica faculdades
combatE ao aumEnto ilEgal

O Procon de João Pes-
soa notificou as faculdades 
particulares para combater 
o aumento ilegal das mensa-
lidades para 2013. O órgão 
determinou que as institui-
ções cumpram a Lei Federal 
Nº 9870/99, divulgando as 
planilhas de custo e proposta 
contratual em 45 dias antes 
do término das matrículas. 
Se as instituições não aten-
derem às determinações, não 
deverão reajustar a anuidade 
e poderão ser obrigadas a 
ressarcir os consumidores 
prejudicados.

De acordo com o coor-
denador do Procon-JP, Mar-
cos André Araújo, a maior 
parte das faculdades foi no-
tificada ontem e as demais 
serão notificadas hoje, tota-
lizando as 22 que atuam na 
cidade. Na próxima semana, 
o trabalho será feito com as 
escolas particulares de ensi-
no básico. Se não seguirem 
as regras, as instituições 
poderão ser autuadas e mul-
tadas com base no Código 
de Defesa do Consumidor 

Instituições particulares de-
vem divulgar planilhas antes 
do término das matrículas

Focco/Paraíba 
divulga Relatório 
de atividades do 
ano de 2012

O Fórum Paraibano de 
Combate à Corrupção (Focco/
PB) divulgou ontem o Relató-
rio de Atividades realizadas 
em 2012. A apresentação do 
relatório ocorreu na abertura 
do 2º WorkFocco – Lei de Aces-
so à Informação, realizado no 
auditório da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil), em João 
Pessoa. O relatório traz dados 
da atuação de órgãos que inte-
gram o Focco/PB.

De acordo com o docu-
mento, cerca de 230 gestores 
da Paraíba foram incluídos na 
“Relação de Responsáveis com 
Contas Julgadas Irregulares”, 
encaminhada à Justiça Elei-
toral pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU) para fins de 
apreciação da inelegibilidade 
desses gestores com base na 
Lei da Ficha Limpa.

Ainda no TCU, as conde-
nações a pagamento de multa 
ou a ressarcimento de débito 
importaram, no ano de 2012, 
só na Paraíba, o montante de 
R$ 15.178.659,24, sendo, R$ 
1.851.838,78 de multas, e R$ 
13.326.820,46 de débitos. Es-
sas condenações envolveram 
52 pessoas físicas e 14 em-
presas privadas.

Nos últimos 5 anos, 
de 2007 a 2011, esse va-
lor atingiu um total de R$ 
145.514.579,03, em valores 
atualizados. Contudo, menos 
de 2% desses valores são re-
colhidos administrativamen-
te, ou seja, no próprio TCU. 
Em razão disso, apenas neste 
ano, o TCU encaminhou 105 
acórdãos para cobrança judi-
cial das dívidas pela AGU.

Buscando evitar que o 
dano ocorra com sérios pre-
juízos à sociedade, o TCU tem 
agido preventivamente. Essas 
ações na Paraíba, somente nes-
te ano, geraram um benefício 
da ordem de R$ 11.286.144,36.

A Comissão Perma-
nente do Concurso Ves-
tibular (Coperve) irá di-
vulgar amanhã os locais 
de provas, assim como, 
a concorrência de cada 
curso referente ao ves-
tibular 2013 da Universi-
dade Federal da Paraíba. 

As provas concer-
nentes a primeira fase 
do concurso, estão pre-
vistas  para serem apli-
cadas nos próximos dias 
16 e 17,respectivamente, 
domingo e segunda-fei-
ra. Segundo o respon-
sável e presidente da 
Coperve, João Lins, al-
gumas medidas de segu-
rança já foram tomadas 
para não haver inciden-
tes durante a execução 
do certame. “Nós já en-
viamos um pedido de 
apoio a Polícia Federal, 
que estará disponível 
para qualquer aciona-
mento nosso”, afirma, o 
presidente.  

Além da PF, a Po-
lícia Militar da Paraíba 
também foi comunicada 
sobre o apoio, e estará 
fazendo o patrulhamen-
to do lado de fora das 
escolas. Ainda segun-
do o responsável pelo 
vestibular, o pedido de 
assistência foi efetuado 
também para a compa-
nhia elétrica, Energisa, e 
a Companhia de Água e 
Esgoto, Cagepa. 

Dia da Prova 
A recomendação da 

Coperve para quem for 
se submeter ao vestibu-
lar da UFPB, é de verifi-
car com antecedência 
o local de prova, saber 
onde fica e como se che-
ga até ele. Assim como, 
sair de casa com no míni-
mo 1h de antecedência 
e estar no local onde irá 
realizar a prova no mí-
nimo 40 minutos antes. 
“Isso evita a correria, o 
estresse do candidato 
em não chegar atrasado. 
Dessa forma, ele pode 
ter mais tranquilidade 
na hora de fazer a pro-
va”, explica, João.

É de fundamental 
importância o candida-
to levar caneta de cor 
preta. “No manual do 
candidato, nas páginas 
17 ou 18, tem um avi-
so. Levar caneta de cor 
preta. Isso para respon-
der a folha de respostas 
da prova. A cor preta é 
mais fácil de ser iden-
tificada no leitor bio-
métrico onde a prova é 
submetida”, diz, o presi-
dente da Coperve.

Outro aviso bastan-
te falado, porém, que as 
pessoas ainda relutam 
em obedecer, é sobre o 
porte de aparelhos ele-
trônicos, entre eles, o 
destaque para o apare-
lho celular. É proibido, 
não só o uso, mas tam-
bém  porte dele, pelos 
candidatos, nos locais 
de prova, durante o pe-
ríodo das 8h às 12h. O 
candidato pego com ce-
lular será imediatamen-
te eliminado.

Locais de prova para 
UFPB saem amanhã 

VEStibulaR 2013

Nádya Araújo
Especial para A União

Brasília – O revisor da Ação Penal 
470 no Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Ricardo Lewandowski, apre-
sentou ontem ao plenário uma refor-
mulação completa nas multas propostas 
por ele aos condenados no Mensalão. 
Segundo o ministro, a revisão atende 
a critérios mais objetivos para evitar in-
congruências que podem ser questiona-
das posteriormente pelos advogados.

Nos novos cálculos, Lewandowski 
subiu as multas anteriormente estipu-
ladas por ele, mas os novos valores não 
chegam a ultrapassar as sugestões do 
relator Joaquim Barbosa, que são mais 
altas. Nos casos em que a multa do re-
visor prevaleceu, o ajuste deve ser auto-
mático. O ministro sugeriu, no entanto, 
que a Corte acolha revisão também para 
as multas estipuladas por Barbosa. 

A proposta incomodou o relator do 
processo e presidente do STF, Joaquim 
Barbosa, que não queria reabrir o debate 

sobre multas, alegando que isso atrasaria 
a conclusão do julgamento. “Eu acredito 
que a nação não aguenta mais. Está na 
hora de acabar, como dizem os ingleses: 
Let’s move on [vamos seguir em frente, 
em tradução livre do inglês]”, declarou 
Barbosa. Conforme relatou aos colegas, 
ele pensava que o revisor só retificaria as 
multas para os casos em que seu próprio 
voto prevaleceu, e não que tentaria an-
gariar votos contrários.

No início da fixação das penas, os 
ministros acompanhavam por comple-
to o voto do relator ou do revisor se-
gundo critério de proximidade. No final 
do julgamento, no entanto, prevaleceu 
uma corrente mista, que seguia o voto 
de prisão de Lewandowski e a multa de 
Barbosa, sempre mais alta.

Os votos divididos foram um dos 
fatores que levaram Lewandowski a re-
calcular as multas para tentar reaver o 
apoio dos dissidentes.

Lewandowski sobe multas 
e ganha apoio de ministros

mEnSalão

Faculdades já notificadas:

-Asper

- Ciências Médicas

- Facene/Famene

- Faenol

-FAP

- Imper

- Maurício de Nassau

- Nova Esperança

-Ômega

- Unepe

- Unipê

- UVA

(CDC), que prevê multas de 
R$ 400 a R$ 6 milhões.

Conforme Araújo, o 
CDC preza pela transparên-
cia e harmonia nas relações 
de consumo, e a informa-
ção é um direito básico do 
consumidor. O que o vin-
cula à relação contratual é 
o conhecimento prévio do 
contrato, com seu conteúdo 
bem exposto, de modo que 
sua compreensão seja clara. 
Por isso, o Procon vai garan-
tir que a obrigatoriedade da 
divulgação das planilhas 
seja cumprida nessa época 
de matrículas. “Caso contrá-
rio, os reajustes serão con-
siderados ilegais, devendo 
haver o ressarcimento dos 
consumidores que tenham 
pago a quantia indevida”, 
destacou.

Negociação
Desde outubro passado, 

o Procon-JP dialoga com a ca-
tegoria para disciplinar a con-
duta das faculdades e escolas 
e garantir que o consumidor 
tenha acesso às informações 
de maneira clara. Em reunião 
com as instituições e o sindica-
to que representa a categoria 
(Sinepe-PB), o órgão ofereceu 
a página da prefeitura da capi-
tal na internet para publicar as 
planilhas e ainda propôs um 
termo de ajustamento de con-
duta (TAC), mas as instituições 
se negaram a assinar.

“Fizemos nossa parte e 
buscamos um acordo, mas 
as escolas se recusaram a 
assinar um TAC que defende 
apenas mais transparência, 
cumprindo o que está na lei”, 
acrescentou Araújo.
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Academia Paraibana 
de Letras escolhe hoje 
o novo membro
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Concerto especial com participação especial de Flávio José 
e outras atrações celebra o centenário de Luiz Gonzaga

Camarones Orquestra 
Guitarrística é atração 
da Indie Sessions

Wilson Figueiredo 
expõe no hotel do 
Sesc, na capital
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MÚSICA ARTES PLÁSTICAS

100 Anos de Lua - Homena-
gem a Luiz Gonzaga é o tí-
tulo do concerto especial 
que a Orquestra Sinfônica 
da Paraíba (OSPB) - sob 
a regência do maestro 
Chiquito – realiza hoje, a 
partir das 19h, na Praça 

do Povo do Espaço Cultural, em João 
Pessoa. A iniciativa é da Fundação 
Espaço Cultural (Funesc) com o ob-
jetivo de homenagear o centenário 
de nascimento – ocorrido na cidade 
pernambucana de Exu, no dia 13 de 
dezembro de 1912 - do Rei do Baião. 
Além da participação de Flávio José e 
do cantor e compositor Chico César, 
se apresentarão, durante o evento, o 
Coro Sinfônico da Paraíba - coordena-
do pela maestrina Ariadne de Lima - e, 
como convidados, as bandas de músi-
ca da Polícia Militar e do 15º Batalhão 
de Infantaria Motorizado (BIMTz) e 
os músicos Ricardo Ribeiro e Lucyane 
Alves, com a banda Clã Brasil. 

“É uma oportunidade muito in-
teressante e uma honra para mim”, 
confessou para o jornal A União o 
maestro Chiquito, que vai assumir 
as batutas da OSPB pela terceira vez. 
Regente e fundador da Metalúrgica 
Filipeia, o músico disse que o con-

FOTOS: Divulgação

ServIçO

Evento: Concerto especial da OSPB
Título: 100 Anos de Lua -  Homenagem a 
Luiz Gonzaga
Regência: Maestro Chiquito
Participação especial: Flávio José
Convidados: Lucyane Alves, banda Clã Brasil 
e ricardo ribeiro
Outras participações: Coro Sinfônico da 
Paraíba e bandas de música da Polícia Militar 
e do 15o BIMTz 
Data: Hoje
Hora: 19h
Local: Praça do Povo do espaço Cultural, em 
João Pessoa
Endereço: rua Abdias Gomes de Almeida, 
800, Tambauzinho 
Entrada: Gratuita
Realização: Governo da Paraíba / Funesc

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Em nome do Rei
vite para participar do projeto lhe 
foi formulado por sua identificação 
- no âmbito artístico - com a obra do 
saudoso Luiz Gonzaga, que também 
tinha o apelido de Lua, por causa 
do formato arredondado do rosto, 
e faleceu aos 76 anos de idade, no 
dia 2 de agosto de 1989. Animado, 
ele informou que a estimativa é a do 
concerto atrair um público de 20 mil 
pessoas para a Praça do Povo, pois 
se espera a chegada de caravanas 
oriundas do interior da Paraíba para 
assistir a apresentação. 

De acordo com Chiquito, a du-
ração total do concerto popular é 
de três horas. Só o repertório da 
Orquestra Sinfônica da Paraíba 
deverá ter cerca de 13 músicas, a 
exemplo de clássicos eternizados 
pela voz potente de Gonzagão como 
‘Asa Branca’, ‘Seu Januário’, ‘Xodó’ e 
‘Sanfona Dourada’. Ele garantiu que 
a OSPB vai estar completa, com seus 
85 componentes, devendo iniciar a 
apresentação a partir das 21h. 

Ele antecipou que o concerto 
especial será aberto às 19h com a 
apresentação da Banda de Música da 
Polícia Militar da Paraíba. A segunda 
atração, sessenta minutos depois, é a 
Banda de Música do 15º Batalhão de 
Infantaria Motorizado. Na sequência, 
vem a OSPB, que será sucedida por 
Lucyane Alves, com a banda Clã Brasil. 

Depois, o músico Flávio José fará par-
ticipação especial. No final, momento 
que o maestro classificou como sendo 
“a apoteose”, todos os participantes 
realizarão apresentação conjunta to-
cando marchas de Luiz Gonzaga.        

Natural de Santa Luzia, Francisco 
Fernandes Filho - nome completo 
do maestro Chiquito - além de for-
rozeiro, participou de diversas ma-
nifestações culturais nordestinas, 
desde o Coco de Roda de Mané de 
Bia, passando pelas orquestras de 
frevos, sinfônica e sanfônica, até os 
conjuntos de bailes, grupos de dan-
ça, charangas, alas-ursas e escolas 
de samba. Já a maestrina Ariadne 
de Lima atua desde o último mês de 
setembro como regente - e também 
preparadora vocal - do Coral Sinfôni-
co da Paraíba. Mas ela iniciou nessa 
atividade em 2010, no Coral Maestro 
João Eduardo. 

A outra atração, Lucyane Alves, é 
multi-instrumentista. Ela iniciou na 
música aos 4 anos de idade, tocando 
no Projeto “Formiguinhas”. A carreira 
ainda inclui participações - até os 15 
anos - como violinista na Orquestra 
Infantil da Paraíba e Camerata Izabel 
Burity, além de ter sido solista das 
orquestras sinfônicas da Paraíba, de 
Recife e da Orquestra de Câmara de 
João Pessoa. A artista integra o Clã 
Brasil desde 2005, grupo com o qual 

gravou seis álbuns e dois DVDs. O 
outro solista do concerto de hoje é 
Ricardo Ribeiro, bacharel em Música 
pela UFPB e ex-integrante da Or-
questra Jovem da Paraíba, Orquestra 
Metalúrgica Filipeia e da banda For-
rofest. Entre os CDs gravados ele tem 
dois com o grupo Clã Brasil e mais 
dois discos solos, estes em Curitiba. 
E também participou de shows com 
alguns nomes da MPB, a exemplo 
de Geraldo Azevedo, Nando Cordel, 
Joana, Marinês, Edson Cordeiro e 
Santana (o cantador). 

O cantor Flávio José é uma das 
atrações da homenagem a Gonzagão, 
que terá participação de Chico César 
e  outros artistas
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Vivências

Na quinta-feira, 29/11, em Newark/NJ, 
nos Estados Unidos, ocorreu o Consulado Iti-
nerante, promovido pelo Consulado-Geral do 
Brasil em Nova York, em auxílio às comunida-
des brasileiras. Esse programa do Itamaraty 
foi um dos projetos vencedores do 3º Con-
curso de Inovações na Gestão Pública Federal 
(prêmio Hélio Beltrão), em 1998.

Entre os benefícios prestados, encon-
tram-se o serviço militar e adiamento de 
incorporação, procuração, atestado de vida, 
passaporte, legalização de documentos, re-
gistro de casamento e de nascimento, atesta-
do de residência, CPF e título de eleitor.

A Legião da Boa Vontade dos Estados 
Unidos, convidada para participar do evento, 
colaborou com aferimento de pressão; agen-
damento de consultas e exames gratuitos 
pelo Programa de Saúde da LBV, realizado 
em parceria com o Hospital Universitário de 
New Jersey; e inscrição para serviços comu-
nitários e voluntariado nas atividades sociais 
de apoio a pessoas em situação de rua e às de 
baixa renda atendidas pela LBV.

Vera Reis, jornalista do “Brazilian Voice”, 
na ocasião, agradeceu: “Muito obrigada a 
vocês e parabéns pelo trabalho, que é mara-
vilhoso e extremamente necessário para as 
pessoas que realmente precisam de ajuda. 
Sou muito fã da LBV”.

Homenagem a Joelmir Beting
Joelmir Beting, 75 anos, nosso velho 

amigo, retornou no dia 29/11 ao Mundo Espi-
ritual. Sociólogo, soube exercer com maestria o 
jornalismo ao falar para os mais simples sobre 
a complexidade de variados assuntos, em espe-
cial dos econômicos. Atualmente, trabalhava no 
Grupo Bandeirantes de Comunicação.

 Em maio de 2005, durante uma viagem 
de Porto Alegre/RS a São Paulo/SP, prestei-
lhe homenagem, em uma publicação da LBV, 
destacando sua reconhecida qualidade: o ho-
mem que livrou a Economia da torre de mar-
fim e levou-a à planície, onde está o povo.

Ao seu Espírito Eterno, nossas vibrações 
de Paz na nova jornada que se inicia no Céu. 
Aos amigos Dona Lucila, sua estimada espo-
sa, e os filhos, Gianfranco e Mauro, a solida-
riedade da LBV.

Audálio Dantas
Na capital paulista, em 26/11, o Teatro do 

Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) 
abriu espaço para a palestra “Jornalismo e 
Literatura”, ministrada pelo jornalista e es-
critor Audálio Dantas a profissionais e estu-
dantes da área.

Representantes da LBV, que levaram meus 
cumprimentos ao respeitado palestrante, 
trouxeram-me um de seus trabalhos com 
estas fraternas palavras: “Para o meu amigo 
Paiva Netto, ‘As duas guerras de Vlado Her-
zog’, livro com o qual espero contribuir para 
que essa história não se repita. Grande abra-
ço. Audálio Dantas”. 

Causou uma certa surpre-
sa para muitos torcedores e 
vários cronistas esportivos a 
demissão do técnico da Se-
leção Brasileira de futebol, 
Mano Menezes, e a efetivação 
de Luis Felipe Scolari. O pri-
meiro ficou à frente de tão 
árdua tarefa por dois anos 
e meio. Árdua 
tarefa, porque no 
Brasil todo mun-
do se julga um 
técnico de fute-
bol. Agradar a to-
dos é difícil. Mas 
Mano Menezes 
enfrentou toda a 
pressão em torno 
de resultados. 
Pelo que se viu, 
trabalhou incan-
savelmente na 
busca da melhor 
constituição da 
equipe. Deu oportunidades 
a inúmeros atletas, desde 
os mais experientes até os 
mais novos. A meu ver, salvo 
dois ou três nomes, os atuais 
componentes da seleção são 
realmente os melhores. Quan-
to aos resultados, estes não 
foram do inteiro agrado do 
torcedor, mal acostumado com 
as goleadas que a equipe apli-
cava em seus adversários.

Quando eu era jovem, che-
gando mesmo a assistir a par-
tidas da seleção no Maracanã, 
eram comuns os resultados 
de cinco ou seis a zero contra 
as equipes da América do Sul, 
com exceção da Argentina, 
cujos embates foram sempre 
mais difíceis. Mas os tempos 

mudaram, o futebol 
dos outros países 
evoluiu, e tudo ficou 
praticamente no 
mesmo nível. Placar 
de um a zero é consi-
derado goleada, pois 
os jogos são difíceis. 
Quem diria que atu-
almente o Brasil não 
consegue vencer o 
México, não é mes-
mo?! Portanto, as 
coisas não são mais 
tão fáceis como an-
tigamente. Cito um 

fato interessante: o Corinthians 
já conta como certa a decisão 
contra o Chelsea pela conquis-
ta do campeonato mundial de 
clubes. Esquece que tem ain-
da uma disputa anterior que 
deve ser ganha. Teoricamente 
o adversário pode ser fraco, 
mas dentro de campo as coisas 
podem ser diferentes. A equipe 
adversária não chegou a esse 
campeonato por acaso, pois 

deve ter tido seus méritos.
Voltando à nossa Seleção 

Brasileira de futebol, eis que 
Mano Menezes é demitido. Em 
seu lugar entra o Scolari. Nada 
pessoal, mas dito treinador 
colecionou só fracassos nos 
últimos dez anos por onde 
passou. Foi o maior responsá-
vel pela queda do Palmeiras 
para a Série B. Recebe como 
prêmio o comando da seleção. 
Escolha do atual presidente 
da CBF, que quis dar um toque 
pessoal na sua administração. 
Mudou tudo, como quem diz: 
agora mando eu. O novo técni-
co, com sua natural soberba, 
já prometeu a conquista da 
Copa das Confederações e da 
Copa do Mundo, considerando 
isto como uma obrigação. Ora, 
existem hoje no planeta sele-
ções muito fortes. Nossa obri-
gação é jogar bem, disputar 
com amor e ardor. Na sua fala, 
o treinador ainda se julgou no 
direito de ofender aos dig-
nos funcionários do Banco do 
Brasil. Mas, como brasileiros 
e apaixonados pelo futebol, 
vamos torcer.

Para que tudo dê certo, 
pois, afinal, o futebol sempre 
foi e será sendo uma “caixi-
nha “ de surpresas. Pra frente 
Brasil!

Diácono e jornalista - jnunes48@hotmail.com

Galo de Monteiro

José
NunesConsulado Itinerante

Sobre a seleção de futebol

O novo técnico, 
com sua natural 
soberba, já 
prometeu a 
conquista da Copa 
das Confederações 
e da Copa do 
Mundo, considerando 
isto como uma 
obrigação 
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Artigo

A cidade de Monteiro ficou conhecida como 
sendo berço de magistrados e do poeta Pinto do 
Monteiro, um cantador das belezas do Sertão 
que seduzem e emocionam quem escuta seus 
versos.

Mas hoje quem canta é o galo madrugador 
de Monteiro. Aliás, vários. Os galos cantaram às 
4 horas da manhã, repetidas vezes, anunciando a 
aurora. Tornei a adormecer sob seus cantares, mis-
turei lembranças do meu Brejo, distante no tempo, 
mas guardadas na memória. 

Noutras ocasiões aqui pernoitei, mas não me 
dei conta do cantar do galo. O passar dos anos nos 
deixa mais sensíveis. Carlos Romero pode me con-
firmar?

Monteiro nos traz coisas novas. Nunca esque-
cemos fatos aqui vividos ou presenciados. Comigo 
tem sido assim. Gestos de devoção se renovam a 
cada retorno à cidade, igual ao que sinto por Ser-
raria ou Arara, onde plantaram meu umbigo e fiz 
aliança com a mulher que gerou meus filhos.

Despertei na manhã daquela segunda-feira ao 
clarear do dia, depois de ouvir o galo cantar, agora 
também saudado por pássaros com seus cantos 
harmoniosos. Não identificava quais os pássaros 
cantavam, mas alegrei-me pelas boas-vindas ao cro-
nista solitário com suas lembranças brejeiras.

Estes momentos alimentam os poetas. Por isso 
Pinto do Monteiro cantava como uma patativa e ou-
tros poetas não menos importantes se alimentaram 
daquelas paisagens. Naquele momento maracanãs 
e jandaias, por exemplo, juntavam aos seus cantos 
os estranhos pios que saiam do mato que não con-
segui identificar.

Momento depois contemplava a paisagem 
desértica, onde somente a algaroba e o juazeiro se 
destacavam com seu verde. Num pequeno barreiro 
cabritos e um cavalo bebiam o restante da água de 
cor esverdeada que sobrava, enquanto o Sol consu-
miu o que restava de mato, transformando tudo em 
cascalho.

Naquela desolação causada pela seca aparece 
o Sol por entre dispersas nuvens, furando a paisa-
gem para formar um lençol de luz na água barrenta. 
Os desenhos de animais formados pelas nuvens 
eram refletidos na lâmina de água. Aquilo me deu 
paz.

Tem algo mágico neste lugar. Talvez seja a 
luminosidade dos dias, a brisa fresca do entardecer 
ou nas madrugadas misteriosas. Terra inspiradora, 
por isso nota-se uma forma diferente de sentir a 
natureza.

Monteiro respira poesia, porque está em todos 
os recantos de suas paisagens, na imponente Igreja 
que de longe se avista a torre, no olhar ordeiro de 
sua gente que me faz lembrar Serraria e Arara.

Na vegetação de gravetos secos, algumas 
ramas se agarram para sobreviver, destacando-
se pelo verde. É o sinal de que nem tudo está 
perdido.

 Um homem passou numa moto levando caba-
ça com água tapada com sabugo, indo para o mato 
cortar facheiro, alimento do gado e das cabras.

Já tinha concluído a oração silenciosa e estava 
com o Terço na mão. Chego perto do aceiro da es-
trada, distante suficiente para ouvir o barulhim de 
mosquitos e bezouros que zuniam. Uma nhambu-
zinha voou, dando-me susto. Balancei-me de medo. 
Atravessei o matinho. Botei ouvido para escutar 
a zoada do vento agitando os gravetos. Apressei a 
saída dali.

Ao dia que surge se juntam as esperanças do 
homem, que de olhos arregalados, busca sinal de 
chuva no horizonte distante. Repete experiências 
anunciadoras de futuras chuvas, aprendidas com 
os antepassados. As possibilidades observadas dão 
ânimo; ele parte atrás da sobrevivência naquele dia, 
com o pensamento na nuvenzinha que passou no 
limite do alcance dos olhos.

Espero pelo canto do galo na próxima ma-
druga.



Segunda edição da Indie Sessions reúne bandas 
da Paraíba e outros estados em João Pessoa

      Música
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Roteiro

Hoje acontece a II Indie 
Sessions, festa organizada pelo 
blog de música Atividade FM. 
O evento tem a presença das 
bandas Johnny, Camarones 
Orquestra Guitarrística (RN), 
Talma & Gadelha (RN) e Sem 
Horas na Vila do Porto. A par-
tir das 21h, as entradas custam 
R$ 10 com nome na lista, e R$ 
15 sem enviar o nome.

Uma das únicas festas que 
valorizam o indie rock gringo, 
a Indie Sessions também pro-
cura valorizar boas bandas 
locais e regionais de caráter 
independente. Fugindo um 
pouco da linha rock ‘n’ roll que 
as bandas locais costumam 
seguir, o intuito da festa é de 
trazer bandas mais dançantes 
e distintas.

O minifestival é uma or-
ganização do blog musical 
Atividade FM, que também 
já produziu shows como o da 
banda baiana Vivendo do Ócio, 
da paulista Rancore e o famo-
so after com bandas cover de 
Beatles, Arctic Monkeys e Foo 
Fighters. Em setembro reali-
zou também a II Dig Love, com 
a presença das bandas Red 
Boots (RN), The Baggios (SE) 
e Johnny.

Na sua primeira edição, 
realizada em maio deste ano, a 
Indie Sessions contou com as 
bandas Carret (Arctic Monke-
ys Cover), Talma & Gadelha 
(RN) e a baiana Vivendo do 
Ócio. Já familiar das festas do 
Atividade FM, Talma & Gade-
lha já esteve duas vezes na ca-

*   Ruim
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***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba 
abre vagas para seleção de bolsistas  

Os músicos  interessados em integrar a Orquestra Sin-
fônica Jovem da Paraíba na temporada de 2013 tem até a 
próxima segunda-feira para se inscreverem e participarem da 
seleção. Serão colocadas à disposição da audição as 70 vagas 
da OSJPB para músicos bolsistas. Os interessados devem 
se inscrever gratuitamente na sede da OSPB, localizada na 
rapa dois do Espaço Cultural José Lins do Rêgo. Até hoje, às 
inscrições serão feitas no horário das 14h às 18h. Apenas na 
segunda-feira(10), as inscrições serão até às 13h. O candida-
to deve apresentar cópias autenticadas ou os  originais dos 
documentos de identidade, CPF, comprovante de residência, 
currículo vitae ou currículo lattes, comprovante de matrícula.

A Sagarana de Guimarães Rosa

Em 1946 o romancista mineiro João Guimarães Rosa escreveu o 
livro de contos Sagarana, cujo meio retratado, repleto de referências 
bucólicas, remete diretamente a infância e juventude do escritor, vivi-
da no interior de Minas Gerais em meio às fazendas sertanejas. Com 
uma linguagem inovadora e repleta de neologismos, Guimarães Rosa 
utiliza e resignifica em Sagarana o ambiente em que cresceu, criando 
estórias fantásticas onde mescla o real e o imaginário com grande de-
senvoltura, dando início a uma obra que o colocaria no rol dos maio-
res escritores da literatura brasileira.

Um dos contos do livro intitulado ‘Corpo fechado’, que narra a 
saga de Mané Fulô e sua Burrinha, recebeu uma adaptação para o tea-
tro pelas mãos do dramaturgo Abides de Oliveira – do grupo Imbuaça 
de Sergipe – e chega agora a João Pessoa através do premiado gru-
po Joana Gajuru de Alagoas, com o título de Baldroca. Considerado o 
primeiro grupo de Teatro de Rua de Alagoas, o Joana Gajuru tem um 
reconhecido trabalho de pesquisa relacionado à cultura brasileira e 
nordestina, sendo responsável pela montagem de diversos espetácu-
los teatrais na capital alagoana. Baldroca, que já foi visto por mais de 
duas mil pessoas, será apresentado gratuitamente amanhã e domingo 
na Praça da Paz dos Bancários, a partir das 16 horas. Com classifica-
ção livre, traz no elenco os atores Abides de Oliveira, Reginaldo Mene-
ses, Ivana Iza, Vittor Rodrigues, Jorge Adriani, Paula Gomes, Ticiane 
Simões e Denis Leite.

‘Corpo fechado’ é o antepenúltimo conto de Sagarana e narra às 
aventuras do matuto Mané Fulô, que para proteger a honra da sua 
amada, Maria das Dores, enfrentará o valentão Targino em meio ao 
ambiente rural do interior de Minas Gerais, na pequena cidade de La-
ginha, com a ajuda das magias e feitiços que aprendera com o povo 
cigano. Além de ser um mestre na técnica de criar novas palavras e 
utilizar metáforas em seus contos, Guimarães Rosa também explora 
sobremaneira os provérbios e ditados populares em Sagarana, costu-
rando as fábulas com inúmeras referências a casos fantásticos e ima-
ginários do Sertão brasileiro. Na adaptação para o teatro essas carac-
terísticas ganham ainda mais força e destaque, criando em Baldroca 
um cenário povoado de diálogos, que estão diretamente atrelados à 
vida rural dos personagens.

A Associação Teatral Joana Gajuru tem 17 anos de fundação e 
seu nome é uma homenagem a Maria Joana da Conceição, a Joana Ga-
juru, primeira mestra de Guerreiro, folguedo típico alagoano. Baldro-
ca ganhou, em 2007, o prêmio de melhor espetáculo pelo Júri Popular 
no Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga e chega a capital 
paraibana depois de ter passado pelas cidades de Sergipe, Alagoas e 
Salvador. 

Uma excelente oportunidade para o público paraibano ter um 
contato mais próximo com a genialidade do escritor Guimarães Rosa 
e, consequentemente, com parte da obra de um dos maiores nomes 
da cultura nacional.

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

O escritor paraiba-
no Ricardo Bezerra vai 
tomar posse na presi-
dência da Academia de 
Letras e Artes do Nordes-
te - Núcleo Paraíba (Ala-
ne) na próxima quin-
ta-feira, dia 13, às 17h, 
no auditório Juarez da 
Gama Batista – Centro 
Cultural Joacil de Brito 
Pereira, na Praça Dom 
Adauto, 13, no centro de 
João Pessoa.  

A nova diretoria 
da entidade é formada 
ainda por Jairo Rangel 
Targino, Neide Medeiros 
Santos,  Ricardo Bezer-
ra, Ana Izabel de Souza 
Leão Andrade e João 
Abelardo Lins Barreto.

Nova diretoria da 
Alane toma posse 
no dia 13

Depois da trágica morte 
de Michael Clarke Dun-
can, Robert Rodriguez foi 
obrigado a mexer no elenco 
da sequência de Sin City: A 
Cidade do Pecado, filme no 
qual Duncan interpretou 
Manute. Em Sin City: A Dame 
To Kill For, o papel ficou para 
Dennis Haysbert, de Kung 
Fu Panda 2 e da série de 
TV ‘The Unit’. Atualmente 
em produção na cidade de 
Austin - Texas, a sequência 
será novamente codirigida 
por Frank Miller e terá o 
retorno de Mickey Rourke, 
Jéssica Alba, Rosário Dawson 
e Jaime King. Jamie Chung 
interpretará Miho, papel que 
foi de Devon Aoki no original.

Dennis Haysbert 
ganha papel na
sequência de Sin city

Mídias em destaque

Drops & notas

pital paraibana, uma pelo Gri-
to Rock 2012, realizado pelo 
Coletivo Mundo, e outra para 
abrir para a banda baiana Vi-
vendo do Ócio. Luiz Gadelha 
(um dos vocalistas e baixis-
ta), comentou sobre as outars 
apresentações do grupo na 
capital: “A nossa experiência 
foi muito boa. Nosso público 
é bem conhecido, então a gen-
te espera que essas pessoas 
voltem e que também outras 
apareçam. João Pessoa é mui-
to legal para a gente, como pú-
blico. É como se fosse a nossa 
segunda casa”.

Talma & Gadelha está 
atualmente no processo de 
pré-produção do segundo dis-
co. Luiz Gadelha diz que esse 

processo está sendo diferente 
dos anteriores: “A gente vol-
tou a se reunir só com o violão 
para fazer os arranjos e está 
sendo legal, já tem uma músi-
ca mais ou menos pronta. Com 
as turnês e as viagens a gente 
foi conhecendo outras ban-
das e a ideia foi de nos juntar 
a elas e compor músicas com 
parceiros de fora. Eu fiz músi-
ca com Jajá Cardoso (Vivendo 
do Ócio) e Simona (vocalista) 
fez com a banda Gloom, de 
Goiânia, e com The Baggios, 
de Maceió”.

Anderson Foca, produtor 
pela DoSol, diz que as outras 
apresentações em parceria 
com o Atividade FM foram 
boas, e que as expectativas 

FOTO: Divulgação

Em cartaz

A Sombra 
do Inimigo

Um assassino desafia a polícia no suspense A Sombra do Inimigo

Alex Cross é um famoso de-
tetive que trabalha em Washington. 
Após ser informado que um 
integrante de sua família foi 
assassinado, ele passa a inves-
tigar o caso. Logo descobre que 
outras pessoas foram mortas 
pelo mesmo assassino, Michael 
Sullivan, que sempre lhe envia 
uma mensagem sangrenta. Cada 
vez mais irritado, Cross promete 
capturá-lo a todo custo, mesmo 
que cruze os limites da lei.

Foto: Divulgação
A SOMBRA DO INIMIGO (Alex Cross. EUA, 2012). 
Gênero: Suspense. Duração: 101 min. Classifi-
cação: 14 anos. Legendado. Direção: Rob Cohen, 
com Tyler Perry, Edward Burns, Matthew Fox. 
Alex Cross é um famoso detetive que trabalha 
em Washington. Após ser informado que um 
integrante de sua família foi assassinado, ele 
passa a investigar o caso. Logo descobre que 
outras pessoas foram mortas pelo mesmo 
assassino, Michael Sullivan, que sempre lhe 
envia uma mensagem sangrenta. Cada vez mais 
irritado, Cross promete capturá-lo a todo custo, 
mesmo que cruze os limites da lei. Manaíra 2: 
12h45, 15h, 17h15, 19h30 e 21h50. Tambiá 3: 
14h45, 16h45, 18h45 e 20h45.

QUATRO AMIGAS E UM CASAMENTO (Bachelorette, 
EUA, 2012). Gênero: Comédia. Duração: 101 min. 
Classificação: 16 anos. Legendado. Direção: Leslye 
Headland, com Kirsten Dunst, Lizzy Caplan, Isla Fishe, 
Rebel Wilson. Amigas desde o colégio, Regan, Gena e 
Katie estão reunidas novamente, porque a gordinha 
Becky recebeu o incrível pedido de casamento de 
Dale. Após o choque inicial da notícia, elas se unem 
para cumprir o papel de perfeitas madrinhas. O 
problema é que, as três tinham certeza que se 
casariam antes da Becky aprontam muito na véspera 
do casamento. Manaíra 3: 13h30, 15h20, 17h30, 
19h45, 22h.

MOONRISE KINGDOM (Moorise Kingdom, EUA, 2012). 
Gênero: Comédia. Duração: 95 min. Classificação: 
Livre. Legendado. Direção: Wes Anderson, com 
Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray. Em uma ilha 
na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, 
durante os anos 1960, um jovem garoto e sua 
amiga se apaixonam e decidem fugir, mobilizando 
toda uma cidade na busca pelos dois, o que acaba 
virando o lugar de cabeça para baixo. CinEspaço 1: 
14h40, 17h, 19h20 e 21h40

ERA UMA VEZ EU, VERÔNICA (BRA, 2012). Gênero: 
Drama. Duração: 90 min. Classificação: 16 anos. 
Direção: Marcelo Gomes, Hermila Guedes, João 
Miguel, Renata Roberta, W. J. Solha. Verônica, 
recém-formada em Medicina, nascida e criada 
no Recife, atravessa um momento crucial em sua 

vida. Um momento pleno de incertezas: sobre sua 
escolha profissional, sobre seus laços afetivos, 
sobre sua capacidade de lidar com a vida nova que 
se aponta daqui para frente. CinEspaço 1: 21h40 
(Pré-estreia no sábado).

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 manipu-
lador, 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, 18h20 e 20h50. 

Manaíra 5: 14h45, 17h, 19h15 e 21h40. 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: 14h10, 16h20, 18h30 e 21h. 
Manaíra 7: 13h20, 15h40, 17h50 e 20h. Manaíra 
8: 12h (sábado), 14h10 e 16h20. 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 1: 13h, 15h30, 18h 
e 20h30. Manaíra 6: 14h, 16h30, 19h e 21h30. 
Tambiá 5: 14h, 16h20, 18h35 e 20h50.

GONZAGA, DE PAI PRA FILHO (BRA, 2012).Gênero: 
Drama. Duração: 130 min. Classificação: 12 anos. Di-
reção: 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 8: 18h40 e 21h20. Tambiá 2: 
13h50, 16h10, 18h30 e 20h50.

Cairé Andrade
Especial para A União

A Camarones Orquestra Guitarrística, do Rio Grande do Norte, é uma das bandas convidadas do evento

para hoje são as melhores. “A 
gente na verdade tem vários 
parceiros no Nordeste, inclu-
sive o blog Atividade FM e o 
Coletivo Mundo. Foram rea-
lizados shows ‘difíceis’, como 
o do Vivendo do Ócio, que foi 
num domingo. Também teve 
o Red Boots junto com o The 
Baggios, enfim, todos foram 
muito bons”.

O blog Atividade FM sur-
giu em 2010, por meio de uma 
iniciativa de dois estudantes 
de Comunicação Social na 
UFPB. Atualmente ele conta 
com dez membros que atu-
alizam o conteúdo diaria-
mente, tornando-se um dos 
blogs de música mais conhe-
cidos da região. 
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Artes

Wilson Figueiredo explora as expressões regionais na exposição 
Eu, Nós Viventes, que será aberta hoje no hotel do Sesc, na capital

Assim que se aposentou, 
Wilson Figueiredo teve 
em suas mãos a oportu-
nidade de se dedicar a 
algo que sempre quis fa-
zer: arte. Entrou em um 
curso de pintura, tentou 
e tentou transpor para a 

tela o que imaginava. Mas o choque veio 
diante do que grandes mestres conse-
guiam fazer. Pensou, então, em fazer algo 
diferente. Utilizando arame, com o que 
sempre trabalhou, começou a moldar em 
figuras e pregá-las em quadros, criando 
imagens com projeções de sombra.

É este tipo de técnica que o projetou 
dentro do cenário artístico local. Algu-
mas de suas peças já percorreram diver-
sas galerias neste tempo e doze delas 
estarão à mostra no novo hotel do Sesc, 
no Cabo Branco, na exposição Eu, Nós 
Viventes. O tema é o da regionalidade, 
com seu folclore e com as expressões 
do povo nordestino.

“Pelo fato de ser sertanejo, faço 
questão de retratar imagens do coti-
diano e, principalmente, das pessoas, 
das brincadeiras das crianças da minha 
geração, dos festejos e do lazer. É um 
resgate deste tipo de imagem, viva ain-
da em minha memória”, disse o artista 
plástico Wilson Figueiredo, que nasceu 
em Patos, mas está radicado em João 
Pessoa desde a década de 70.

Na exposição, estão expostas doze 
obras com a técnica mista arame sobre 
acrílica em eucatex. Neste tipo, a ima-
gem ganha um efeito tridimensional, 
pois a sombra projetada sobre a tela 
provoca profundidade. Na frente do 
Sesc, haverá uma grande escultura de 
2,6 metros, chamada Flor e Cactos, mol-
dada sobre placas de ferro, recebendo 
os visitantes.

A obra, que faz uma alusão à fauna 
e à flora dentro do contexto da regiona-
lidade, é outro caminho nas artes pelo 
qual percorre Wilson Figueiredo. A par-
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Imagens do cotidiano
tir da técnica com o arame, ele começou 
a se aventurar com grandes chapas de 
ferro, que, num trabalho minucioso e 
exaustivo de recorte em seu ateliê, ele 
vai montando até formar figuras.

Os grandes parafusos em evidência 
e as placas montadas sobrepostas uma 
a outra colocam a lógica da produção 
em larga escala como ingrediente da 
imaginação de Wilson. São espécies de 
robôs com a vivacidade de um homem.

A primeira experiência foi para 
um supermercado na capital. Depois, 
venceu um edital público e construiu 
o Cavaleiro Alado, que está exposto 
próximo à UFPB na capital. Depois 
disso, ele construiu inúmeras dessas 
enormes peças para edifícios, praças e 
entre outros locais, como a da entrada 
da PBTur, chamada de ‘O bem do mar’, 
de 3,3 metros de altura.

“Quando surgiu o convite para 
um supermercado nos Bancários, foi 
o aprendizado maior. Aí, fui tomando 
gosto, foi fluindo, os comentários e os 
pareceres públicos foram positivos. 
Sem querer parecer pretencioso, eu não 
lembro de nenhum negativo. E assim 
vou tentando aprimorar, aprender”, 
disse Wilson, há apenas seis anos de-
senvolvendo arte.

  “Deus foi muito generoso comigo. 
Proporcionou toda essa alegria para 
mim”, disse.

A Academia Paraibana de Letras (APL) 
promove hoje a eleição para ocupar a cadeira 
de número 14, vaga desde o falecimento do 
poeta e ex-governador do Estado, Ronal-
do Cunha Lima. Pleiteando o posto de novo 
imortal da academia estão o escritor Antônio 
Mariano e o artista plástico Flávio Tavares. A 
votação será aberta a partir das 8h, na sede 
da APL, em frente à Igreja São Francisco, no 
Centro da cidade, encerrando ao 12h.

A apuração começará imediatamente e 
o resultado está previsto para ser divulgado 
no período da tarde, conforme edital previa-
mente divulgado. “Esperamos que cada mem-
bro faça o exercício de seu voto e a decisão 
da maioria seja realmente traduzida pelas 
urnas”, espera o presidente da APL, Damião 
Ramos Cavalcanti.

O escritor Antônio Mariano defende sua 
candidatura pela seu histórico no cenário das 
letras e que não se trata de uma vontade 
exclusivamente pessoal. “Não é um desejo 
só meu, mas sim de um grupo de membros 
da APL. Me sinto credenciado pela soma de 
serviços prestados à literatura paraibana, a 
qual trabalho por mais de trinta anos”, argu-
mentou.

Eleição de novo imortal acontece hoje em JP

Wilson Figueiredo usa a 
técnicana mista com arame 

sobre acrílica em suas obras

Flávio Tavares e Antônio Mariano querem suceder Ronaldo Cunha Lima na APL

Horácio Roque
hroque.repórter@gmail.com

Utilizando arame, 
com o que sempre 
trabalhou, começou 
a moldar em 
figuras e pregá-las 
em quadros, 
criando imagens 
com projeções 
de sombra

Flávio Tavares aponta sua candidatura 
como resultado da vontade de alguns mem-
bros da academia e justifica seu pleito en-
quanto artista plástico. “Fui convidado por 
vários integrantes que queriam alguém das 
artes plásticas na APL, pois um dos patronos 
é Pedro Américo. A função da academia é es-
timular a literatura e as artes”, explicou.

Caso seja eleito, o artista plástico preten-
de lutar pela construção de museus na capital 
que, na sua avaliação, é deficiente nesse as-
pecto. “Precisamos desses espaços para que 
a população tenha acesso às mais variadas 
expressões de arte”, completou. Já Antônio 
Mariano se compromete em contribuir com os 
projetos da academia e propor formas de inte-
gração da literatura com a população. “Além de 
estimular a geração de novos escritores, quero 
aproximar o leitor e o escritor, dando maior vi-
sibilidade à literatura paraibana”, afirmou.

O presidente da APL, Damião Ramos Ca-
valcanti, acredita que, independente de quem 
seja eleito hoje, este novo imortal seja par-
ticipativo, proponha novas ideias, seja aten-
cioso às distribuições das tarefas dadas pela 
academia, além de respeitar a memória dos 
acadêmicos”, disse.

FOTOS: Ortilo Antônio



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 7 de dezembro de 2012

Página 11

Novas tecnologias
Uso incorreto acarreta prejuízo para o corpo

Com a modernidade e o avanço da 
tecnologia, é muito difícil encontrar al-
guém que não tenha um telefone celular, 
por exemplo. Estes pequenos aparelhos 
podem ser encontrados dos mais varia-
dos tipos no mercado. O mais popular 
atualmente é o smartphone. Uma espé-
cie de telefone celular com acesso a in-
ternet e redes sociais. Não raras vezes 
nos deparamos com alguém de cabeça 
baixa teclando em um destes. 

Assim como o smatphone, o notebook, 
o tablet  e o tradicional computador pesso-
al,o PC, se utilizados com a postura incor-
reta, podem acarretar em prejuízos para o 
corpo. Segundo o médico ortopedista, Caio 
Martins, é muito comum as pessoas se sen-
tarem de maneira errada na maior parte do 
tempo, seja em casa ou no trabalho.

“Isso acontece de maneira automática. 
As pessoas se preocupam com outras coi-
sas, enchem a cabeça de preocupações e 
problemas e na hora de se sentar, o fazem 
de qualquer jeito. E na maior parte dos ca-
sos só vêm se dar conta, quando alguma dor 
aparece”, explica o médico. 

“Passar a prestar atenção na nossa pos-
tura diária não custa muito, garante melhor 
desempenho no trabalho, nos poupa ener-
gia física e deixa a mente mais acordada. 

Ao sentar é importante certificar de 
que está sentado sobre os ísquios, que 
são os dois ossos pontudos da bacia, 
que ficam na transição entre os glúteos 
e o púbis. Para saber a localização deles, 
basta sentar-se no chão e procurar en-
costar esses ossinhos bem no chão. Se 
for preciso apalpe-os com as mãos”, es-
clarece o ortopedista.

Postura correta
De acordo com ele, “quando senta-

mos nos ísquios automaticamente endi-
reitamos toda a coluna, o que não acon-
tece se sentarmos sobre o osso sacro, 
que fica na base da coluna, e nos curva-
mos para frente ou pra trás”.

Outra dica importante é para a posi-
ção dos pés. Eles devem ter um apoio fir-
me no chão. Caso não consiga alcançar o 
chão, apoie os pés sobre um banquinho. O 
importante é que os joelhos fiquem num 

ângulo de 90 graus. Isso ajuda a não so-
brecarregar a coluna lombar. “Sentar-se 
na posição conhecida como ‘borboleta 
ou índio’, ou posição de fazer ioga, com as 
pernas cruzadas sobre a cadeira, de ma-
neira que a coluna permaneça ereta, tam-
bém é bastante saudável e evita dores na 
lombar”, acrescenta o ortopedista.

Alguns fatores também precisam ser 
observados, como por exemplo, a altura da 
mesa e cadeira que necessita ser adequa-
das de maneira que os antebraços fiquem 
apoiados sobre a mesa ou o teclado do com-
putador sem estarem muito encolhidos, ou 
muito distantes. A altura dos olhos em re-
lação à tela do monitor é outro fator essen-
cial. Os olhos devem alcançar a tela sem que 
você precise abaixar ou levantar o pescoço.

Visão 
Para quem passa mais de três horas 

por dia na frente de telas, seja de computa-
dor, notebooks, tablets ou smartphone deve 
adotar alguns cuidados. Usá-los sem tomar 
as devidas precauções pode ser prejudicial 
aos olhos. Uma síndrome que vem se tor-
nando cada vez mais frequente é a Síndro-
me da Visão do Computador. Assim, explica 
a oftalmologista Ana Clara de Souza, “o uso 
desses aparelhos tecnológicos hoje em dia 
é quase que inevitável, então, o que nos res-
ta a fazer é tomar certos cuidados para não 
adquirir ou agravar problemas nos olhos”, 
orienta a oftalmologista.

Sintomas como dores de cabeça, 
olhos vermelhos e secos, e dificuldade 
em conseguir foco são alguns dos sinto-
mas de que você precisa ir ao oftalmo-
logista. Os sintomas citados são uma 
reação natural dos olhos à tensão a que 
são submetidos, já que o usuário precisa 
forçá-los constantemente para enxergar 
as imagens a partir dos pixels.

Ar-condicionado forte e luz inapro-
priada podem atrapalhar a lubrificação dos 
olhos, deixando-os secos e causando incô-
modos. 

Para evitar este mal, basta tomar al-
guns cuidados, tais como: evitar ficar ex-
posto a luz muito forte por longos períodos 
de tempo.  Quando estiver usando o com-
putador, reduzir pela metade as luzes do 
ambiente. Ajustar o brilho, contraste e re-
solução. Piscar com frequência lubrifica os 
olhos e evita a vista cansada, não deixando 

Programa de capacitação 
em telecomunicações 
oferece 76 mil vagas 

Nádya Araújo
nadyabaraujo@gmail.com
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A ilustração acima mostra a forma correta de sentar: apoio para os pés e posição ereta evitam problemas

Brasília – As doenças de coluna 
correspondem a cerca de 30 casos de 
aposentadorias para cada grupo de 100 
mil beneficiários da Previdência Social, 
além de estar entre as principais causas 
de licenças médicas. A maioria dos afe-
tados são homens, principalmente de 
idade mais avançada. A forma de levan-
tar um peso e a massa do trabalhador 
com relação à do objeto devem ser ob-
servadas para se evitar danos à coluna.

Enquanto alguns ortopedistas reco-
mendam que uma pessoa deve levantar 
no máximo o equivalente a 50% do seu 
peso, outros preferem uma recomenda-
ção menos genérica, que individualize a 
capacidade do ser humano para carre-
gar determinado peso, de acordo com 
as suas condições físicas e da saúde em 
geral. Há ponderação, nessas recomen-
dações, no que se refere às  mulheres, 
pois normalmente são tidas como me-
nos fisiologicamente formadas para ta-
refas pesadas.                  

A Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT) estabelece que o trabalhador 
pode carregar até 60 quilogramas (kg), 
mas no âmbito internacional a Niosh 
(National Institute for Ocupational Sa-

fety and Health), órgão internacional 
que fixa normas para a questão, deter-
mina o limite de 25 kg no exercício das 
tarefas laborais. Esse é o critério segui-
do nos países europeus.

Carga máxima
Projeto de Lei (PL 5.746/05) que foi 

aprovado no Senado e encaminhado 
para a Câmara dos Deputados reduz 
de 60 kg para 30 kg a carga máxima 
que um trabalhador pode carregar in-
dividualmente, alterando o Artigo 198 
da CLT que trata desse limite. Os 60 kg 
fixados na legislação brasileira foram 
adotados há mais de um século.

A Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e o Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro)  não fixam patamares para os 
equipamentos em função da força física 
do trabalhador. A explicação das asses-
sorias de imprensa dos dois órgãos é de 
que as comissões internas de prevenção 
a acidentes de trabalho das empresas 
“cuidam dessas questões de interesse 
dos empregados”.  

A Norma Técnica 17, do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego, que trata 
de ergonomia, estabelece que todos os 
equipamentos colocados à disposição 
do trabalhador devem estar adequados 

às características psicofisiológicas destes 
e à natureza do trabalho a ser execu-
tado. O uso de equipamento mecânico 
de ação manual para levantamento de 
material “deve ser executado de forma 
que o esforço físico seja compatível com 
a capacidade de força e não comprome-
ta a saúde ou a segurança” de quem o 
executa.

O presidente da Associação Nacio-
nal de Medicina do Trabalho (Anamt), 
Carlos Campos, que é médico e ergo-
nomista, opina que “há um conjunto 
de condições que precisam ser obser-
vadas” para se avaliar o peso que uma 
pessoa deve carregar “sem prejudicar a 
saúde”.

Isso inclui, conforme explica o mé-
dico, uma série de situações ligadas às 
condições da pessoa e ao tipo da carga: 
o tempo que vai ser empregado para o 
seu  deslocamento; o esforço que vai ser 
feito para retirá-la de onde está coloca-
da, e a forma com que ela vai ser con-
duzida pelas mãos, além da observância 
de detalhes sobre a manipulação com o 
auxílio de equipamentos.  

Frequência e duração
Além disso, diz Carlos Campos, 

“tudo vai depender de onde está o 
peso, se está no solo, a que distância do 

corpo de quem vai carregar, quanto se 
vai ter que encurvar a coluna para pegá
-lo”. Segundo ele, “quanto mais perto 
do corpo o peso estiver,  tanto melhor 
será para o conforto de quem vai trans-
portá-lo”.  Para o especialista, é  preciso  
levar em conta também quanto tempo 
levará a tarefa e com que frequência 
será executada ao longo do dia.

O pedreiro Natalino Souza (50 anos) 
diz que “quem mexe com construção 
tem que ser ‘pau pra toda obra’”. Ele 
recomenda que se deve ter “técnica 
para cuidar de peso”. Segundo explica, 
“se um saco de cimento [que tem 50 
kg] é pesado para uma pessoa, ela deve 
cortá-lo no meio com a enxada e assim 
pegar 25 quilos de cada vez”.

Natalino recomenda também que o 
trabalhador sempre se agache para pe-
gar um objeto pesado. No caso da caixa 
de cerâmica, peso também comum às 
suas atividades, “da mesma forma que 
o cimento, o melhor é que ela não este-
ja no chão, para não precisar encurvar o 
corpo na hora de transportar”.  

Antônio Geraldo Barbosa (53 anos), 
que transporta mudanças, diz que não 
enfrenta problema de coluna - “crônico, 
pelo menos” - mas que tem duas hérnias 
inguinais. “Enquanto puder, vou conti-
nuar trabalhando”, diz, porém, ele.

Peso excessivo causa doenças de coluna
ergoNomia

Lourenço Melo
Da Agência Brasil
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Portal ajuda a parar de beber
usuários do álcool

São Paulo – Entrou no 
ar ontem o primeiro portal 
brasileiro especializado em 
saúde eletrônica destinado 
a pessoas que fazem uso de 
álcool. Pelo www.informal-
cool.org.br, as pessoas terão 
acesso a dados sobre o al-
coolismo e à ferramenta Be-
bermenos, um programa de 
interação com o internauta 
que mostra a importância de 
descobrir cedo o abuso no 
consumo de álcool por usuá-
rios de risco e ainda permite 
a criação de metas para dimi-
nuir ou parar com a bebida.

O site foi lançado pela 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) com o apoio 
da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), em parce-
ria com outros três países 
e duas universidades brasi-
leiras. A saúde eletrônica é 
o uso da tecnologia digital 
para oferecer serviços como 
arquivos eletrônicos de pa-
cientes, telemedicina, dados 
de consumo de medicamen-
tos, equipes de saúde vir-
tuais e dispositivos móveis 
para coletar e acessar dados 
do paciente.

De acordo com a chefe 
do departamento de Psico-
biologia da Unifesp, Maria 
Lucia Formigoni, o uso abu-
sivo do álcool pode acarretar 
diversos problemas, como 
cirrose hepática, anemias, hi-
pertensão, câncer de vários 
tipos, doenças neurológicas 
e malformações de feto. Por 
ano morrem no mundo 2,5 
milhões de pessoas por com-
plicações causadas pelo álco-
ol. Maria Lucia destacou que 
as pessoas têm começado a 
beber cada vez mais cedo e é 
justamente esse público que 
o site quer priorizar.

“O programa contido 
no site é para todos e gratui-
to, mas queremos chamar a 
atenção dos mais jovens, que 
usam o computador e as re-
des sociais com frequência 

 
Jovens querem mais 
acesso ao ensino

Brasília - Jovens de países do 
Mercosul pedem educação de quali-
dade e defendem que só um ensino 
público e de amplo acesso é capaz de 
promover o desenvolvimento dos es-
tados membros. Eles pedem também 
um modelo de educação único para 
os países da região e citam a Univer-
sidade Federal da Integração Latino-
Americana (Unila) como um exemplo 
positivo de integração. A discussão 
fez parte do diálogo especial sobre 
Juventude e Democracia que marcou 
ontem o fim das reuniões dos grupos 
da Cúpula Social do Mercosul.

Manuela Braga, representante 
da União Brasileira dos Estudantes Se-
cundaristas (Ubes) disse que o Brasil 
tem experiências positivas, mas ainda 
precisa muito que avançar na área da 
educação. Ela defende um projeto úni-
co para o Mercosul. “Precisamos desen-
volver isso, precisamos de um projeto 
único que favoreça nossa soberania e 
que beneficie não só estudantes, mas 
professores e trabalhadores”, disse.

Uma das iniciativas é a Unila, 
criada pela Lei nº 12.189/2010, vin-
culada ao Ministério da Educação do 
Brasil. A universidade tem o objetivo 
de ser um centro de integração latino-
americano no desenvolvimento re-
gional, de intercâmbio cultural, cientí-
fico e educacional do Mercosul.

O argentino Federico Montero, 
coordenador-geral da Casa Pátria 
Grande Presidente Néstor Kirchner, 
acredita na educação como pré-requisito 
para a participação política, pela qual 
é possível consolidar um modelo de 
desenvolvimento diferente.

 Montero repete as palavras da 
presidente argentina, Cristina Kirch-
ner: “O melhor lugar da juventude é na 
política”.

Este ano, a juventude é 
destaque na Cúpula Social e 2012 
é o chamado Ano da Juventude no 
Mercosul – Construindo um Novo Pro-
tagonismo. Atualmente mais de 70 
milhões de jovens entre 15 e 29 anos 
vivem na região.
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coquetel pode evitar  
a infecção pelo HiV

Brasília – Um tratamento dis-
ponível em serviços de atendimento 
especializado e em emergências de 
hospitais públicos de todo o país pode 
evitar a infecção pelo HIV em pessoas 
que passaram por algum tipo de situ-
ação de risco – como sexo desprote-
gido ou rompimento do preservativo.

A chamada profilaxia pós-
exposição, também conhecida como 
coquetel do dia seguinte, tem como 
base uma combinação de três medi-
camentos antirretrovirais e deve ser 
iniciada até 72 horas após o evento 
considerado de risco.

O infectologista do departa-
mento de DST, Aids e Hepatites Virais 
do Ministério da Saúde, Ronaldo Hallal, 
lembra que, até 2010, o tratamento 
era indicado apenas para casos de 
acidente entre profissionais de saúde 
(quando há exposição ao vírus), para 
vítimas de violência sexual e para casais 
sorodiscordantes (quando apenas um 
dos parceiros é soropositivo).

Atualmente, o serviço está 
disponível para toda a população. Se-
gundo Hallal, é preciso passar por uma 
avaliação de risco, feita por um profis-
sional de saúde, antes de iniciar o uso 
do coquetel, que deve ser mantido por 
um período de quatro semanas. 

Os efeitos colaterais, apesar de 
fracos, incluem náusea, vômitos, sen-
sação de fraqueza e cansaço.

“O papel da profilaxia é tentar 
evitar que a pessoa se infecte com 
o HIV. Além disso, ela traz alguns 
outros ganhos, já que acaba atraindo 
as pessoas aos serviços de saúde, 
o que permite trabalhar também o 
diagnóstico, o aconselhamento e as 
estratégias de prevenção, de redução 
de risco e de vulnerabilidade”, explica 
Ronaldo Hallal.

e que não querem ficar es-
tigmatizados, por isso não 
procuram ajuda profissional. 
Atualmente, temos campa-
nhas de prevenção e projetos 
de tratamento, mas nada que 
busque as pessoas nessa fai-
xa intermediária que é a de 
quem está começando a be-
ber”, disse.

Auto ajuda
Sem precisar se identi-

ficar, o usuário de álcool res-
ponde a um questionário que 
vai determinar qual o estágio 
em que está. Dependendo do 
resultado, é encaminhado ao 
programa de auto ajuda, que 
tem duração de seis sema-
nas. O programa exige que 
o próprio usuário responda 
sobre vantagens e desvan-
tagens de continuar a beber, 
seus gostos e frequência com 
que bebe, e apresenta gráfi-
cos com esses dados e metas, 
para que ele diminua ou pare 
com a bebida.  

“A proposta é que a pes-
soa entre sempre no site 
para interagir e ver como 
está. Também é possível inte-
ragir com outros atendidos e 
trocar experiências por meio 

O prazo para inscrição no 
concurso que selecionará a lo-
gomarca comemorativa alusiva 
aos 120 anos do jornal A união 
termina hoje. De acordo com o 
diretor técnico do jornal, jorna-
lista Gilson Renato, os trabalhos 
serão recebidos até às 18h, pes-
soalmente, ou via Sedex.

O concurso da nova logomar-
ca do Jornal A união faz parte das 
comemorações dos 120 anos de 
fundação do órgão, que aconte-
ceu no dia 2 de fevereiro de 1893. 
Um documentário sobre a história 
do Jornal está sendo produzido e 
será dirigido por Gilson Renato e 
contará com depoimento de di-
versas pessoas cujas histórias es-
tão entrelaçadas à de A união.

O concurso de nº 001/2012 
está aberto para pessoas de todo 
o país e os candidatos, pertencen-
tes à área da comunicação visual, 
terão os trabalhos julgados a par-

tir do dia 11 deste mês. As inscri-
ções podem ser feitas através da 
página oficial da Secretaria de 
Administração do Governo do Es-
tado: paraiba.pb.gov.br.

Prêmios
Os três primeiros classificados 

irão receber prêmios nos valores 
de R$ 3,5 mil, R$ 1 mil e R$ 500, 
respectivamente. A logomarca 
vencedora irá ser aplicada em to-
das as peças e publicações duran-
te o ano de comemoração. 

A união, veículo de comuni-
cação tradicional no jornalismo 
paraibano, completa 120 anos de 
existência sem perder o referen-
cial de contribuição ao resgate 
histórico do país. Em 2 de feverei-
ro de 1893, no Governo do então 
presidente da Província, Álvaro 
Machado, o jornal iniciou a sua 
trajetória com o objetivo de en-
quadrar a Paraíba na política de 
preservação da federação, sob a 
nova égide republicana.

O jornal teve várias trans-

formações ao longo de sua exis-
tência, passando a noticiar fatos 
ocorridos na Paraíba, no Brasil e 
no mundo, a exemplo da morte 
do presidente Getúlio Vargas, pri-
meira equipe a pisar no solo lunar, 
Revolução de 30, Segunda Guer-
ra Mundial, entre outros. Nomes 
ilustres passaram pela redação de 
A união, que sempre foi conhecida 
como uma escola do jornalismo, 
levando muitos filhos ilustres para 
redações de outros estados.

Personagens
Augusto dos Anjos, José Lins 

do Rego, José Américo de Almei-
da, Carlos Dias Fernandes, Orris 
Soares e Gama e Melo são exem-
plos. No dia 26 de julho de 1931, 
com uma edição especial reve-
renciando o assassinato do pre-
sidente João Pessoa, o jornal foi 
destaque nacional não somente 
por sua beleza gráfica, bem como 
pelo conteúdo da trajetória do 
politico, sendo este exemplar re-
quisitado em diversos estados.

Na década de 1990, A união cir-
culou em edição extra vespertino, 
voltando a ser matutino em 2001, 
sempre no modelo “standard”, 
passando a circular no formato 
“berline” em 2003. Mesmo tendo 
passado por tantas mudanças, A 
união, que voltou a circular no for-
mato “standard” em fevereiro do 
ano passado, passou por uma nova 
reforma gráfica em junho deste 
ano, sendo hoje um jornal moder-
no, com design gráfico composto 
de novas cores e um campo visual 
de rápida percepção ao leitor.

Apesar das transformações 
e adequações com as mudanças 
do mundo globalizado, a “velha 
senhora” continua no seu papel 
de escola na formação de jorna-
listas. Terceiro jornal mais antigo 
da América Latina, A união mo-
derna ainda é fonte de informa-
ção e pesquisa para historiadores 
e estudiosos que podem encon-
trar em seu arquivo um rico acer-
vo da história do Brasil e da me-
mória da Paraíba.

Jornal A união encerra hoje inscrição de 
concurso para a escolha da logomarca

O perigo de envolvimento de crianças e adolescentes com bebidas alcoólicas começa dentro de casa. O Brasil é o terceiro país da América Latina com maior número de alunos de Ensino Médio 
que consomem álcool.
 Os perigos do álcool vão além da perda de coordenação, que pode levar à ocorrência de acidentes. E os efeitos mais danosos são os desvios de conduta e de personalidade que o álcool provo-
ca. A dependência provoca alterações psíquicas que podem resultar no desenvolvimento de duas personalidades em uma pessoa. Por exemplo, uma natural, introvertida, tímida e insegura, que, 
sob o efeito do álcool, se torna extrovertida, comunicativa. O impulso natural dos jovens de experimentar coisas novas e fazer coisas proibidas, aliado ao fácil acesso que eles têm ao álcool, 
como drogas socialmente aceita. Na opinião do especialista, esses também são fatores que podem levar crianças e adolescentes ao consumo de bebidas alcoólicas. 

Saiba mais

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Flávia Albuquerque 
Da Agência Brasil

Ferramenta aponta os 
riscos, abusos e permite 
a criação de metas

de um fórum moderado por 
um profissional da saúde. Há 
ainda informações para fami-
liares sobre como lidar com a 
situação, explicações para os 
pais sobre como abordarem 
e orientarem os filhos”.

Maria Lúcia falou ainda 

que não é preciso ser médi-
co ou profissional da saúde 
para utilizar o site e que na 
Holanda, onde começou a ser 
usado, foi verificada uma re-
dução de 17% no consumo e 
um aumento de quatro vezes 
nas chances de parar defini-

tivamente de beber. “O site 
se adapta a situações cultu-
rais e hábitos de cada país”. 
O portal está em fase de ava-
liação e teste, mas a expecta-
tiva é que esteja funcionando 
plenamente no início do ano 
que vem.

Acolhimento registra consumo crescente no país

Rio de Janeiro – O uso 
abusivo de álcool e drogas su-
biu para o quinto maior motivo 
que leva crianças e adolescen-
tes ao programa de acolhimen-
to no Estado do Rio de Janeiro, 
passando de 0,5% em 2007 
para quase 7% dos casos este 
ano. E a dependência quími-
ca ou alcoolismo dos pais ou 
responsáveis são a causa para 
6,5% dos jovens abrigados.

Para o médico Jorge Jaber, 
psiquiatra especialista em de-

pendência química, os dados 
divulgados pelo Ministério Pú-
blico do Estado do Rio de Janei-
ro comprovam que o crescente 
uso de drogas é um fenômeno 
observado no cotidiano do 
país.

“Se justifica pelo aumento 
do uso de substâncias quími-
cas. Seria interessante obser-
var se na pesquisa anterior 
esses pais eram as crianças e 
jovens. Hoje nós observamos 
que meninas com idade na fai-
xa de 14, 15 anos, são alvo de 
uma outra alteração na juven-
tude, que é a gravidez inde-

sejada, que ocorre em maior 
quantidade entre as jovens en-
volvidas com substâncias quí-
micas, principalmente, nesse 
instante, no mundo do crack”.

Presidente da Associação 
Brasileira de Alcoolismo e Dro-
gas (Abrad), Jaber disse que 
nos últimos cinco anos o crack 
era mais utilizado pelas classes 
sociais mais pobres. Mas, atual-
mente, “atinge todas as classes 
sociais de uma maneira inten-
sa”. Para ele, toda a população 
deve se mobilizar para enfren-
tar o problema.

“É  necessário que nós 

também tenhamos uma ação 
comunitária para atender es-
sas pessoas necessitadas. Rei-
vindicar do governo também, 
mas desenvolver ações a partir 
de recursos próprios, porque o 
volume de usuários e de pesso-
as que estão adoecendo com o 
uso, conforme está claramente 
definido nesse censo, é grande. 
Então, mesmo que haja progra-
ma governamental, ele vai de-
morar um tempo até que seja 
implementado, e nós precisa-
mos de ações mais velozes, não 
pode ser de um órgão central 
apenas”.

Akemi Nitahara 
Da Agência Brasil

O crescente uso de bebidas é um fenômeno observado no cotidiano do país nos últimos anos
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Telecomunicações
Capacitação oferecerá 76 mil vagas no país

Com o objetivo de ca-
pacitar jovens de todo o 
país para atuar no setor de 
telecomunicações, parceria 
entre o Ministério das Co-
municações e o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensi-
no Técnico e Emprego (Pro-
natec) irá oferecer 76 mil 
vagas em cursos técnicos ao 
longo de 2013.

A formação será fun-
damental para fortalecer 
as políticas públicas imple-
mentadas pelo ministério, 
com destaque para o Pro-
grama Nacional de Banda 
Larga (PNBL) e o projeto 
Cidades Digitais, afirma o 
secretário-executivo do Mi-
nistério das Comunicações, 
Cezar Alvarez.

O PNBL tem como ob-
jetivo expandir a infraestru-
tura e os serviços de teleco-
municações, promovendo 
o acesso pela população e 
buscando as melhores con-
dições de preço, cobertura e 
qualidade. Já o Cidades Digi-
tais proporcionará eficiência 
na gestão pública, o melhor 
atendimento ao cidadão e 
o desenvolvimento local às 
cidades brasileiras. “Vamos 
qualificar os profissionais 
que fazem as nossas políti-
cas públicas chegarem até a 
ponta. Essa qualificação sig-
nifica oportunidades, recei-
ta, renda, dignidade e cida-
dania”, disse Alvarez.

Parceria
As oportunidades para a 

área das comunicações estão 
distribuídas em todo o país. 
As áreas cobertas pelos cur-
sos vão desde a instalação e 
manutenção de redes até a 
produção de conteúdos digi-
tais, passando também pela 
radiodifusão. 

Segundo Cezar Alvarez, 
a oferta foi pensada de for-
ma estratégica para gerar 
profissionais qualificados 
em áreas vitais para o setor. 
“A parceria foi construída a 
partir da demanda e da rea-
lidade do que o mercado e as 
políticas públicas precisam”.

As vagas para 2013 se-
rão abertas em escolas pú-
blicas estaduais, nos Insti-
tutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IFETs) 
e nas unidades dos Serviços 
Nacionais de Aprendizagem, 
como o Senai e o Senac.

Durante a cerimônia, foi 
apresentado pela presidente 
Dilma Rousseff um balanço 
do Pronatec, criado em ou-

tubro do ano passado para 
fortalecer o ensino técnico 
no país. Desde então, 2,5 mi-
lhões de alunos já participa-
ram do programa.

Por meio do progra-
ma são ofertados cursos de 
educação profissional e tec-
nológica a jovens e trabalha-
dores, oferecidos pelos insti-
tutos federais de educação, 
ciência e tecnologia e escolas 
técnicas vinculadas a univer-
sidades federais que formam 
a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tec-
nológica. Também partici-
pam as redes estaduais de 
educação profissional e tec-
nológica e o Sistema S.

Desde 2011, os cursos 
técnicos tiveram 788.979 
matrículas no período, supe-
rando as vagas previstas, com 
destaque para a rede federal, 
que tinha previstas 151.560 
vagas e matriculou 252.716 
estudantes. Os cursos de for-
mação inicial e continuada 
registraram 1.732.439 ma-
trículas – 548.626 por meio 
do programa Bolsa-Forma-
ção Trabalhador e 1.183.813 
resultantes de acordos de 
gratuidade com o Sistema S.

Nesse período, foram 
inauguradas 35 unidades da 
rede federal em 19 estados. 
Quando estiverem em pleno 
funcionamento, essas unida-
des terão capacidade de ofer-
tar 1,2 mil vagas, cada uma.

 
Meta 
A meta do Pronatec é 

oferecer cursos técnicos e de 
formação inicial e continuada 
a oito milhões de estudantes 
e trabalhadores até 2014. 
Para 2013, serão oferecidas 
2.290.221 vagas a estudantes 
e trabalhadores em 724.539 
cursos técnicos e 1.565.682 
vagas em cursos de formação 
inicial e continuada.

 
Acesso ao programa
Para ter acesso às vagas, 

é preciso fazer pré-inscrição, 
em até três cursos técnicos ou 
de formação inicial e continu-
ada, no novo portal do Prona-
tec. No site, é possível saber 
quais os cursos oferecidos em 
cada município no Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos 
e no Guia Pronatec de Cursos 
FIC , além de orientações so-
bre a inscrição no programa. 
Após o cadastramento, o sis-
tema indica cursos disponí-
veis e que correspondam ao 
perfil do candidato, na região 
onde ele mora.

Foto: Divulgação

Em um ano de oferta da bol-
sa-formação trabalhador pelo 
Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pro-
natec), 720 mil matrículas - em 
diferentes cursos de qualificação 
profissional -, já foram realizadas 
em todo país. Deste total, 170 
mil trabalhadores já concluíram 
os cursos, que podem ter carga 
horária de 160 a 400 horas.

Atualmente, 515 cursos 
compõem a segunda edição do 
Guia Pronatec de Cursos FIC, lan-
çada no último mês pelo Minis-
tério da Educação (MEC). Destes, 

112 são cursos novos, como os 
de idiomas, o da Língua Brasilei-
ra de Sinais (Libras), o de cuida-
dor de idosos e outros voltados 
para as áreas rural, educacional 
e turística.

“Fizemos um alinhamento 
de cursos e criamos outros para 
atender às novas demandas do 
mercado de trabalho”, explica 
Nilva Schroeder, coordenadora 
geral de desenvolvimento e mo-
nitoramento de programas de 
educação profissional e tecnoló-
gica. O curso mais procurado é o 
de auxiliar administrativo, que 

conta com 70 mil matrículas já 
abertas para atender a deman-
da. Os cursos de montagem e 
operação de computador, cos-
tureira industrial do vestuário e 
eletricista de automóveis tam-
bém são muito procurados.

Escolas técnicas
De acordo com a presiden-

te, o governo está expandindo 
a Rede Federal de Educação Pro-
fissional Científica e Tecnológi-
ca. Este ano, a previsão é que 76 
novas escolas técnicas federais 
comecem a funcionar. Até o fi-

nal de 2014, expectativa é que 
mais 132 escolas federais sejam 
entregues. Ainda segundo Dil-
ma Rousseff, o Senai está inves-
tindo R$ 1,5 bilhão, financiados 
pelo Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES), para construir 53 novas 
escolas e modernizar e ampliar 
251 escolas já existentes. Outra 
estratégia consiste em um acor-
do com o instituto alemão Frau-
nhofer na tentativa de montar 
85 centros de inovação e de ser-
viços tecnológicos.

“Todo o nosso esforço é 

para qualificar os jovens e tra-
balhadores em todo o país e 
aumentar a competitividade das 
nossas empresas, o que ajuda a 
melhorar os salários dos traba-
lhadores e a fazer a renda das 
famílias crescer ainda mais”, res-
saltou Dilma.

Além disso, para a presiden-
te, o programa também auxilia 
na redução da evasão escolar, 
uma vez que fortalece o Ensino 
Médio integrado, direcionado 
para a formação profissional, o 
que torna a escola mais atraente 
para os alunos.  

Bolsa-formação para trabalhador tem 112 novos cursos

 O Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) atingiu 
a marca de 1,1 milhão de ma-
trículas em cursos técnicos, 
de aprendizagem profissio-
nal e de qualificação no Ser-
viço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai). Por 
meio da Bolsa-Formação, 
são oferecidas vagas gratui-
tas em cursos técnicos e de 
formação inicial e continu-
ada no Sistema S (Senai, Se-
nat, Senar, Senac) e também 
na Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tec-
nológica.

A informação foi dada 
pela presidente Dilma Rous-
seff no programa semanal 
Café com a Presidenta que 
afirmou que uma das prio-
ridades do governo é am-
pliar o acesso e estimular o 
interesse dos jovens para a 
educação técnica e profis-
sionalizante. O objetivo é 
formar técnicos e qualificar 
os trabalhadores para au-
mentar a competitividade da 

indústria brasileira. Segundo 
a presidente, o Brasil preci-
sa de uma indústria forte e 
competitiva para garantir o 
crescimento e a criação de 
oportunidades de trabalho. 
“Mas, para ter uma indústria 
forte, o país precisa de mão 
de obra qualificada e de téc-
nicos bem formados”, disse, 
ao destacar áreas como auto-
mação industrial, petróleo e 
gás, mineração, mecatrônica, 
manutenção de aeronaves, 
eletrônica, indústria naval e 
computação.

A meta do governo é 
criar, por meio do Pronatec, 
oito milhões de vagas em 
cursos técnicos e de qualifi-
cação profissional até 2014. 
Atualmente, 2,2 milhões de 
jovens já estão matriculados 
no programa.

“Uma iniciativa impor-
tantíssima, dentro do Prona-
tec, é a parceria estratégica 
que nós firmamos com o Sis-
tema S. Do ano passado para 
cá, 1,1 milhão de jovens e 
trabalhadores fizeram a ma-

trícula para estudar de graça 
no Senai, nos cursos técnicos, 
nos cursos de aprendizagem 
profissional e nos cursos de 
qualificação”, explicou Dilma.

O governo planeja expan-
dir as ações do Senai, desti-
nando R$ 1,5 bilhão à constru-
ção de escolas, modernização 
e ampliação das 251 unidades 
já existentes. Segundo a pre-
sidente, um país que aposta 
na educação profissional e 
que tem uma indústria forte 
e competitiva consegue cres-
cer, se desenvolver, gerar mais 
oportunidades, mais renda e 
emprego de qualidade. “Com 
isso, podemos melhorar a vida 
de todos.”

 
Pronatec
O Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego foi criado pelo Go-
verno Federal em outubro do 
ano passado, com o objetivo 
de democratizar o acesso ao 
ensino técnico e profissiona-
lizante. A meta para este ano 
é chegar a 1,6 milhão de va-

gas em todas as ações.
Para ter acesso às vagas, 

é preciso fazer pré-inscrição, 
em até três cursos técnicos 
ou de formação inicial e con-
tinuada, no novo portal do 
Pronatec.

No site, é possível saber 
quais os cursos oferecidos 
em cada município no Ca-
tálogo Nacional de Cursos 
Técnicos e no Guia Pronatec 
de Cursos FIC, além de orien-
tações sobre a inscrição no 
programa. 

Após o cadastramento, o 
sistema indica cursos dispo-
níveis e que correspondam 
ao perfil do candidato, na re-
gião onde ele mora. 

São ofertados dois tipos 
de curso: técnico com dura-
ção mínima de um ano; for-
mação inicial e continuada 
ou qualificação profissional, 
com duração mínima de dois 
meses. Durante o período 
das aulas, o estudante rece-
berá material didático e um 
auxílio para alimentação e 
transporte.

Senai vai ampliar o acesso dos jovens
Com a expansão da economia nos últimos anos, setor de tecnologia é um dos que mais necessita de mão de obra qualificada no Brasil
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Bom gosto
A CIDADE vai ganhar este mês mais um equipamento 

turístico de bom gosto nos mínimos detalhes. 
Trata-se do Hotel Atlântico Cabo Branco, da família 

Torres Freitas, localizado na Av. Cabo Branco que tem 
projeto arquitetônico de Betânia Tejo. As paredes de seus 
luxuosos apartamentos serão ilustradas com serigrafias 
do renomado artista plástico Flávio Tavares.

Stella Barros é a aniversariante de hoje

Advogados Marcos Pires 
e Walter Agra Júnior, em-
presários Ricardo de Oli-
veira Carlos e Adamastor 
Cavalcanti Filho, médicos 
Lautônio Loureiro e Antônio 
Carneiro Arnaud. dentista 
Ceicinha Almeida, empresá-
rio Fernando Onofre Duarte, 
psicóloga Germana Maroja, 
professora Stella Barros, 
Sras. Cacilda Lucena e Vera 
Lúcia Leite Coutinho, ex-
deputado Carlos Dunga.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com gorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   A ONG Picolé de Manga 
promoveu mais uma formatura  
de 38 crianças alfabetizadas 
pela entidade oriundas das co-
munidades do Cordão Encarnado, 
Saturnino de Brito, Ilha do Bispo 
e Varadouro.
   A festa foi realizada ontem  
no Clube das Voluntárias.

Zum Zum Zum
   A presidente do Clube da Melhor Idade Cidade Verde, Elma Virguli-
no, convidando para a apresentação da peça “Eu vou cantar para você”, 
em homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga. Será no Teatro do Sesi no 
próximo dia 14, às 20h.

   As empresas ACS Serviços, Microlins e Pharmapele de João Pessoa 
foram as vencedoras da etapa estadual do Prêmio MPE Brasil nas categorias 
serviços, educação e comércio, respectivamente. Elas participarão da etapa 
nacional do prêmio que será realizado em 4 de abril, em Brasília.
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Os noivos de hoje, Ana Beatriz Almeida Dantas e Aércio Velloso Borges 
Pereira de Lima

Nuit de Noël
 A APRESENTADORA Thereza Madalena 

promove hoje a 15a Nuit de Noël, tradicional 
evento que reúne a sociedade paraibana para 
comemorar o Natal nos salões da Maison 
Blu´nelle. A madrinha da festa será a jorna-
lista Eliane Sobral e os patronos vão ser o 
apresentador e proprietário da TV Master, 
Alex Robério Costa Filho e sua esposa Karina 
Valeska Oliveira Costa. 

O traje exigido é black-tie para os ho-
mens e longo vermelho para as mulheres.

Café da manhã
A ASSOCIAÇÃO dos Militares da Reserva - Asmir PB, sob 

o comando do coronel Edson Alberto de Melo, promove hoje 
um café da manhã em ritmo de confraternização natalina. Será 
a partir das 8h30 no restaurante Palace Gourmet, em Tambaú.

“O melhor indicador do 
caráter de uma pessoa é
 ver como ela trata as 
pessoas que não lhe trazem 
benefícios algum”
ABIGAIL VAN BUREN

“Aprendi que um homem 
só tem o direito de olhar 
um outro de cima para 
baixo para ajudá-lo 
a levantar-se”
GABRIEL GARCIA MARQUEZ

   O Sebo Cultural, na Av. Tabajaras, será palco hoje de show da banda 
Ensaius, com repertório de jazz, blues e música popular brasileira. 

CASAM-SE hoje na Catedral Basílica de Nossa Senhora 
das Neves Ana Beatriz Almeida Dantas e Aércio Velloso 
Borges Pereira de Lima em cerimônia celebrada pelo padre 
Washington, com acompanhamento musical do grupo do 
maestro Carlos Anísio e decoração de André Luiz. 

A noiva, que usará modelo do mestre dos vestidos 
de noivas do país, Samuel Cirnansck, é filha de Luiz Sálvio 
Galvão Dantas e Maria Graziela de Almeida Dantas. O noivo 
é filho de Aércio Pereira de Lima (in memoriam) e Walquíria 
Velloso Borges Pereira de Lima.

Wilson Simonal
NA PRÓXIMA 

SEMANA estaremos 
disponibilizando as 
camisetas, ao custo 
de R$ 30,00, para a 
festa “1968,o ano que 
vivemos”, impressa 
com a qualidade da Lug 
Serigrafia com imagem 
do cantor Wilson Si-
monal, o homenageado 
deste ano. Os músicos 
da banda Vitória Régia, 
sob a coordenação do 
baterista Joilson Lima, 
farão, na ocasião, uma 
bonita homenagem aos 
saudosos Roberto Lira 
e Célio Marinho.

Novo código de processo civil
O ADVOGADO Rinaldo Mouzalas, especialista em 

Direito Processual Civil e integrante da Comissão de 
Juristas que discute a Reforma do Código de Processo 
Civil na Câmara dos Deputados, ministrou a palestra “A 
Resposta do Réu no Novo CPC” para juízes, desembar-
gadores, promotores e procuradores de Justiça. 

Foi na Escola Superior da Magistratura do Ceará.

O aniversariante de hoje, Marcos Pires e Josafá Soares

FOTO:Goretti Zenaide

Ana Beatriz e Aércio

Custo zero
A CARAVANA DA SECA está sendo bancada pelos 

próprios deputados, bem como os custos com hospeda-
gens e alimentação e até o ônibus utilizado pela viagem 
foram cedidos por um empresário. Ou seja, além de con-
ferir in loco os estragos da seca pelo interior paraibano 
e ver o que pode ser feito, eles não estão utilizando 
dinheiro público para tal, informou o presidente da casa, 
deputado Ricardo Marcelo.

Reveillon
LUAU TROPICAL 

será o tema do famoso 
reveillon do Mar Hotel 
Recife, que normalmente 
leva muitos paraibanos 
a participar. A festa terá 
como cenário o parque 
aquático do hotel com 
buffet que remeterá às 
ilhas caribenhas.

Oscar Niemeyer
A ARQUITETURA MUNDIAL perdeu um de 

seus mais importantes nomes com a morte 
de Oscar Niemeyer, tido como um dos mais 
importantes arquitetos do Planeta. 

O gênio brasileiro deixou sua marca em 
vários países e, no Brasil, sua obra-prima foi 
o plano piloto de Brasília, onde ele projetou os 
edifícios do Palácio da Alvorada, o Congresso 
Nacional, a Catedral e a Esplanada dos Ministé-
rios, construídos sob uma estética modernista, 
que explora ângulos curvos no lugar de linhas 
retas, o uso do concreto armado e o célebre 
formato da cidade, inspirado em um avião.

Em João Pessoa, Oscar Niemeyer é autor 
do bonito complexo arquitetônico forma-
do pela Estação Cabo Branco e a Estação 
das Artes. Já em Campina Grande, sua mais 
recente obra é o Museu do Artista Popular, 
apelidado de Museu dos Três Pandeiros, 
às margens do Açude Velho, que acolherá 
trabalhos de artesãos populares e prestará 
homenagem aos mais talentosos artistas da 
música nordestina: Sivuca, Jackson do Pan-
deiro, Marinês e Luiz Gonzaga. Este museu, 
que será um point turístico da cidade, está 
em vias de ser inaugurado pela Universidade 
Estadual da Paraíba.
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Polícia prende quadrilha que 
utilizava cartões de crédito 
clonados em quatro estados
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Com a entrega de seis 
motos aquáticas o gover-
nador Ricardo Coutinho fez 
ontem pela manhã na Praia 
de Tambaú, em João Pessoa a 
abertura da Operação Verão 
do Corpo de Bombeiros Mi-
litar da Paraíba que se esten-
derá até o mês de março com 
23 postos salva vidas. Este 
ano, a novidade da ação será 
o uso de seis motos aquáticas 
adquiridas pela corporação. 
“Essa operação é fundamen-
tal para proteger os turistas 
e principalmente os parai-
banos. Afinal nossa meta é a 
segurança da coletividade”, 
disse o governador, enfati-
zando que os investimentos 
feitos junto à corporação 
com carros de combate a in-
cêndio, ambulâncias, carros 
de emergência, dois ônibus 
para o transporte de bombei-
ros, cursos de preparação e 
diversos outros equipamen-
tos somaram um investimen-
to de R$ 3,1 milhões. 

Durante a solenidade 
houve a entrega das meda-
lhas aos militares que com-
petiram no XII Campeonato 
Brasileiro de Salvamento 
Aquático e IX Sul-Americano 
de Salvamento Aquático. As 
medalhas aos campeões fo-
ram entregues pelo governa-
dor Ricardo Coutinho, pelo 
comandante do Corpo de 
Bombeiros, coronel Jair Car-
neirio de Barros, comandan-
te da Capitania dos Portos, 
Victor Buarque, comandante 
da Polícia Militar da Paraíba, 
coronel Euller Chaves e pelo 
secretário de Segurança Pú-
blica, Claudio Lima. 

A Operação Verão 

13
abertura da oPeração verão

Governo entrega motos aquáticas
Ações para garantir 
mais segurança serão 
intensificadas no Litoral

FOTOS: evandro Pereira

José Alves
zavieira2@gmail.com

2012/2013 visa intensificar 
ações, sobretudo, nos 120 
quilômetros do litoral parai-
bano. A operação foi aberta 
em solenidade no Busto de 
Tamandaré, na Praia de Tam-
baú, por volta das 9h. 

O coronel afirmou que 
uma das grandes preocu-
pações neste período sem 
chuvas, é a preparação dos 
homens para o combate as 
queimadas de vegetação. “Va-
mos estar com todas as equi-
pes de prontidão tanto no 
combate a incêndio como nas 
praias consideradas mais pe-
rigosas a exemplo da Praia do 
Sol e Barra de Gramame, que 
neste período recebe muitos 
turistas do interior do Esta-
do”, disse.

Para esta edição, o co-
mando contará com um 

Lidiane Gonçalves (E) recebeu feliz e emocionada o seu troféu

A novidade da Operação este ano será o uso de motos aquáticas pelos bombeiros  

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

efetivo de 190 bombeiros, 
sendo que nos períodos mais 
críticos, ou seja, nas festas de 
natal, fim de ano e feriados 
prolongados, o número de 
homens tende a ser maior 
para proteger a população. 
Atualmente as maiores inci-
dências de ocorrências são de 
crianças perdidas pelos pais 
ou de jovens e adultos que 
ingerem muita bebida alcoó-
lica e perdem o medo de na-
dar em alto-mar. “Para evitar 
que as crianças se percam da 
vista dos pais, serão distribuí-
das pulseiras de cores para os 
pais e os meninos”, afirmou o 
coronel.

Marinha
Amanhã, a partir das 

9h, a Capitania dos Portos da 
Paraíba também estará lan-

çando a Operação Verão da 
Marinha na Paraíba. Segundo 
o comandante da Capitania 
dos Portos Victor Buarque, 
a tolerância será zero para 
quem for flagrado pilotan-
do alguma embarcação com 
sintomas de embriaguez. 
Ele disse que o trabalho será 
realizado em parceria com 
o Corpo de Bombeiros para 
melhor servir à população. 

No lançamento haverá 
uma travessia aquática, intitu-
lada “Tributo ao Marinheiro”, 
já que no dia 13 de dezem-
bro é comemorado o Dia do 
Marinheiro. “Nessa Operação 
Verão, será utilizado pela Ma-
rinha quatro bafômetros e as 
fiscalizações serão bem maio-
res entre as embarcações que 
forem para Areia Vermelha e 
Picãozinho. Pilotar no mar é 

muito mais perigoso que em 
terra, principalmente se o pi-
loto tiver ingerido álcool”, dis-
se o comandante da Marinha, 
lembrando que a abertura da 
operação será em frente ao 
Batalhão de Salvamento do 
Corpo de Bombeiros, na Praia 
do Cabo Branco.

Pbtur
Após a abertura da Ope-

ração Verão, na Praia de Tam-
baú, o comandante do Corpo 
de Bombeiros fez o lança-
mento do Projeto Operação 
Verão na PBTur, demonstran-
do como serão as atividades 
do Corpo de Bombeiros neste 
verão, e fez a divulgação de 
vídeos institucionais que se-
rão distribuídos junto aos ór-
gãos de turismo como hotéis, 
aeroportos, agências de turis-

mo, contendo orientações so-
bre como as pessoas devem 
se comportar na orla.

Segundo a presidente da 
PBTur, Ruth Avelino, a ação 
do Corpo de Bombeiros é 
muito importante para salva-
guardar a vida dos turistas e 
dos paraibanos. “É a primeira 
vez que acontece na Paraíba, 
a aproximação do Corpo de 
Bombeiros com as pessoas 
que trabalham na linha de 
frente com os visitantes da 
cidade, porque eles são mul-
tiplicadores destas informa-
ções e elas vão servir para 
ajudar a divulgar o trabalho 
do Corpo de Bombeiros, afi-
nal, todas as pessoas devem 
saber quais os locais mais se-
guros para tomar banho com 
a família”, disse a presidente 
da PBTur.

A repórter do jornal a 
união Lidiane Gonçalves foi 
premiada, na noite da última 
quarta-feira (5), com o tercei-
ro lugar do 2º Prêmio Criança 
PB de Jornalismo na catego-
ria impresso. Ela estava con-
correndo com a matéria “Aci-
dentes de trabalho ameaçam 
saúde de crianças e adoles-
centes”, publicada no caderno 
Cotidiano da edição de 29 de 
abril deste ano. Já a repórter 
Herta Riama, da Rádio Taba-
jara, foi premiada, também, 
com o terceiro lugar da cate-
goria radiojornalismo, atra-
vés da reportagem “Caminho 
Certo”, que foi ao ar no dia 14 
de novembro no Jornal Esta-
dual. A cerimônia de entrega 
ocorreu na Maison Blunelle, 
em João Pessoa. 

Para ambas, foi a pri-
meira vez que receberam um 
prêmio e, além de se emocio-
narem durante a própria pre-
miação, com a conquista do 
título, foram sensibilizadas 
ainda mais durante a produ-
ção das matérias, por envol-
verem temas tão delicados. 
“Logo no começo da cerimô-
nia eles listaram os três ga-
nhadores de cada categoria, 

sem falar qual pessoa tinha 
ficado em que colocação. En-
tão, durante toda a cerimônia 
eu sabia que tinha ganhado 
algo, mas não sabia a coloca-
ção. Foi emocionante”, relata 
a repórter Lidiane Gonçalves.

A matéria “Caminho Cer-
to” foi veiculada no Jornal 
Estadual, da Rádio Tabajara, 
programa que vai ao ar de 
segunda a sexta, das 6h às 7h 
da manhã na AM e FM e entra 
em cadeia com todo o Estado 
através da Rede Tabajara Sat, 
que conta com mais de 30 
rádios. Para a repórter Herta 
Riama, mais do que ter sua 
matéria reconhecida, o prin-
cipal ganho com a conquista 
do prêmio foi fazer com que 
mais pessoas tivessem co-
nhecimento da realidade em 
que vivem algumas crianças 
e que há, ainda, pessoas inte-
ressadas em ajudar. 

2o Prêmio Criança Pb 
O portal Criança.PB, da 

Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Humano, rea-
lizou, na última quarta-feira, 
a segunda edição do evento, 
que teve como tema “Infância 
e adolescência como priori-
dade absoluta” e contemplou 
cinco categorias: jornalismo 
impresso, jornalismo na in-

Jornalistas de A União e Rádio Tabajara são premiadas
PrÊMIo CrIaNça Pb

ternet, telejornalismo, radio-
jornalismo e fotojornalismo 
(pela primeira vez). Os três 
primeiros ganhadores de 
cada categoria receberam um 
troféu e uma quantia em di-
nheiro de até R$ 1.500. 

Matérias premiadas
A matéria “Acidentes de 

trabalho ameaçam saúde de 
crianças e adolescentes” ba-
seou-se no seguinte dado: na 
Paraíba, existiam pelo menos 

70 mil crianças e adolescen-
tes em situação de trabalho e 
entre 2007 e os três primei-
ros meses desse ano, foram 
registrados 60 casos de aci-
dente de trabalho envolvendo 
essa faixa etária.

Com falas como a do pro-
curador regional do trabalho, 
Eduardo Varandas, Ministério 
da Saúde, dados da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES) e al-
guns personagens como José, 
que já trabalha em uma ban-

ca de verduras no Mercado 
Central aos 13 anos, ajudando 
sua avó, e, além de trabalhar, 
é portador de uma deficiên-
cia física, a matéria mostrou a 
triste realidade dessas crian-
ças que, muitas vezes, sequer 
percebem o quanto podem 
estar prejudicando seu futuro. 

“Não foi difícil encontrar 
os personagens porque ainda 
são muitos os casos de crian-
ças perdendo suas infâncias 
no trabalho pesado. Para en-
contrar um caso como os que 
têm na matéria, basta olhar 
em um mercado, em uma 
casa de família, em uma la-
voura. Todos os personagens 
me emocionaram, porque 
cada um é uma vida, cada um 
é uma história que pode não 
dar certo”, conta a repórter.

Caminho Certo
Já a reportagem “Cami-

nho Certo”, da jornalista Her-
ta Riama, aborda o projeto 
que tem o mesmo nome, de-
senvolvido por policiais mili-
tares no bairro São José. Com 
ele, cerca de 100 crianças 
entre 9 e 15 anos são bene-
ficiadas, realizando práticas 
esportivas de vôlei e futebol 
duas vezes por semana.

“‘Minha mãe falou: disse 
que ele morreu, de tiro’. Isso 

é tudo que uma criança de 
11 anos sabe dizer a respeito 
do pai, morto a tiros no bair-
ro São José”. Assim começa a 
reportagem. Com o intuito de 
mudar a situação de muitas 
crianças que veem essa mes-
ma realidade nas portas de 
suas casas, o militar Robson 
Xavier deu início ao projeto. 

Quem pensa que o proje-
to serve apenas para inserir 
essas crianças na prática do 
esporte, porém, se engana. 
Serve também para incenti-
var as crianças a irem à esco-
la. E essa, segundo Herta, foi, 
além do estímulo dado pelos 
colegas de redação para ins-
crever a matéria no concurso, 
um dos principais motivos 
para ter se inscrito.

“Eu pude conhecer pes-
soas comuns que dispensa-
ram um pouco do seu tempo 
para ajudar essas crianças. 
Eu sabia que, da minha parte, 
eu poderia fazer com que o 
projeto ganhasse ainda mais 
destaque e mais pessoas o 
conhecessem”, relata. À época 
da veiculação da reportagem 
– 14 de novembro – o projeto 
recebia a ajuda de um empre-
sário que garantia o lanche 
das crianças. Era necessário 
ainda, no entanto, patrocínio 
para outros materiais.

FOTO:  Walter rafael

Ricardo Coutinho entregou medalha a militares do Corpo de Bombeiros
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Polícia prende 20 que usavam 
cartões clonados em 4 estados

A Polícia do Rio Grande 
do Norte prendeu uma qua-
drilha que chegou a clonar 
cerca de 100 mil cartões de 
crédito que estavam sendo 
usados para compras nos 
estados da Paraíba, Per-
nambuco, Alagoas e tam-
bém no RN. 20 pessoas fo-
ram presas, sendo 19 em 
Natal e uma no Estado de 
São Paulo. O vereador Fran-
cisco Silvanei dos Santos, do 
município de Rio do Fogo, 
não foi encontrado pela 
polícia e está foragido. Não 
houve prisão na Paraíba. 

Entre os presos está 
um bancário do Santander 
e três funcionárias de uma 
grande rede de supermer-
cados em Natal.

Além dos cartões clo-
nados os policiais também 
apreenderam impressoras, 
computadores, hologramas, 
máquinas leitoras de cartão 
de crédito e débito, além de 
máquinas para confecção 
de sandálias e um veículo 
Pálio de cor cinza. Parte do 
material foi encontrado em 
uma casa na Praia de Redi-
nha, zona Norte de Natal, e 
em São Paulo.

De acordo com a polí-
cia foram detidos Lander 
Charle Valentim da Silva, 26 
anos; Dimanche Alexandre 
Barros de Sousa, 37; Déllio 
Souza Ferreira, 30; Fabiane 
Lima dos Santos, 27; Carlos 
Augusto Gonçalves Miran-
da, 32; Valdir José de Araújo 
Martins, 39; Justino Henri-
que Nunes de Nelo, 29; Plí-
nio Tavares de Miranda, 39; 
Roberto Barreiro Conrado 
Xavier, o “Beto Seboso”, 31; 
Ionária Araújo de Brito, 30; 
Denilson Fonseca Costa, 
29; Samir Gomes Elias, 42; 
Paulo Henrique Amaral, 22; 
Arickson Moisés de Souza 
(Cegonha), 36; Ana Paula 
de Lima Guimarães Morei-
ra, 23; Djailson Justino da 
Costa, de 28; Emanoel Aldo 
Cordeiro, 29; Cinthya Ba-
tista da Silva, 22 e Jéssica 
Rodrigues Ribeiro, 20 anos.  

A operação da polícia poti-
guar que contou com a par-
ticipação de 200 policiais, 
batizada de “Clone”, teve 
o objetivo de desarticular 
uma quadrilha especializa-
da na clonagem de cartões 
de crédito que agia nos es-
tados de Alagoas, Paraíba 
e Pernambuco. A ação foi 
comandada pelos delega-
dos Júlio Costa e Ben-Hur 
Medeiros.

Segundo o delegado 
Ben-Hur, os cartões clo-
nados eram usados para 
fazer compras ilícitas no 
comércio. Entre os inte-
grantes do grupo crimino-
so estão receptadores, que 
compravam a maior parte 
dos objetos e materiais ad-
quiridos ilicitamente pelo 
bando com a finalidade de 
revender.

Somente em 2012, se-
gundo o delegado Júlio Cos-
ta, o lucro obtido nos golpes 
ultrapassa R$ 3 milhões. 
“O que podemos adiantar 
é que cada falsário lucra-
va em torno de 20 a 30 mil 
reais por mês”, detalhou. O 
maquinário usado para fa-
zer a clonagem dos cartões 
era fornecido diretamente 
de São Paulo por integran-
tes do grupo. A quadrilha 
praticava o crime há pelo 
menos cinco anos.

No levantamento feito 
durante as investigações, os 
dados dos cartões das víti-
mas eram repassados por 
funcionárias de uma gran-
de rede de supermercado 
de Natal. Elas enviavam as 
informações contidas no 
magnético do cartão dos 
clientes para os e-mails dos 
golpistas em troca de um 
pagamento no valor de R$ 
50 por cada dado passado. 

De acordo com o dele-
gado, a quadrilha fornecia 
as funcionárias um pen-
drive contendo um vírus 
que copiava as informa-
ções dos cartões dos clien-
tes e eram enviadas dire-
tamente para os e-mails 
dos estelionatários. Uma 
das funcionárias revelou 
ter ganhado cerca de R$ 
1.500 numa semana. A po-
lícia potiguar continua a 
procura de outros envolvi-
dos com a quadrilha.

A quadrilha chegou a 
fraudar cerca de 100 mil 
cartões de  crédito

Casos de dengue diminuem na PB 
mas Saúde alerta sobre cuidados

Segundo dados da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(Ses), até a Semana Epide-
miológica nº 48 (de 1º de 
janeiro a 30 de novembro), 
houve 11.314 notificações 
de casos de dengue em 
todo o Estado. Destas no-
tificações, 6.356 já foram 
confirmadas para dengue 
clássica; 2.514 descartadas 
e 158 graves (119 DCC e 39 
FHD); as demais estão sendo 
investigadas.

De acordo com a análise 
dos dados e fazendo um 
comparativo com semanas 
anteriores, observa-se que 
não aconteceu elevação no 
número absoluto de casos. 
Mas, mesmo com esse per-
fil decrescente das noti-
ficações, a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) alerta 
para a necessidade de man-
ter os cuidados para evitar 
a proliferação do mosquito.

“O importante neste 
momento é a continuidade 
das ações durante este mês 
de dezembro e início do 
ano de 2013. As ações dos 
agentes de endemias e da 
comunidade são de funda-
mental importância para 
diminuirmos os focos”, lem-
brou a gerente executiva de 
Vigilância em Saúde da SES, 
Talita Tavares.

Óbitos por dengue
Durante esta semana, 

não foi registrado nenhum 
novo caso e os demais con-
tinuam em investigação. 
A investigação dos óbitos 
é de responsabilidade dos 
municípios e segue as orien-
tações do protocolo de inves-
tigação de óbitos de dengue 
do Ministério da Saúde. Cabe 
ao Estado acompanhar a 
discussão de encerramento, 
tanto dos óbitos como dos 

casos graves da doença. Até 
agora, neste ano de 2012, 
foram registradas 10 mortes 
em todo o Estado, sendo seis 
em João Pessoa; uma em 
Bayeux; uma em Patos; uma 
em Itabaiana e uma em Sapé.

A dengue é uma doença 
dinâmica que pode evoluir 
rapidamente de uma forma 
para outra. Assim, em um 
quadro de dengue clássica, 
em dois ou três dias po-
dem surgir sangramentos 
e sinais de alerta suges-
tivos de maior gravidade. 
Daí surge a necessidade 
da notificação dos casos 
graves em até 24 horas, de 
acordo com a Portaria 104 
do MS. A sinalização destas 
situações deve ser feita no 
Centro de Informações Es-
tratégicas em Vigilância em 
Saúde (Cievs), pelo telefone 
(83) 8828-2522 (plantão 
24 horas).

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Estado tem cerca 
de mil escolas 
funcionando de 
forma ilegal

Estima-se que em toda 
Paraíba cerca de 1.000 escolas 
e creches particulares estão 
funcionando sem nenhuma 
autorização dos órgãos com-
petentes, sejam eles, estaduais 
ou municipais. A promotora 
da Educação, Fabiana Lobo, 
orienta ao pais que antes de 
matricularem seus filhos em 
algum estabelecimento de en-
sino procurem saber se estão 
devidamente autorizados a 
funcionarem, pois a todo esta-
belecimento de ensino deve ter 
afixada a autorização do órgão 
constitucionalmente compe-
tente.

Outro ponto destacado 
pela representante do Mi-
nistério Público é quanto a 
segurança dos alunos, prin-
cipalmente as crianças, que 
geralmente são agrupadas em 
prédios sem condições de hi-
giene e da mínima segurança 
possível para garantir a sua 
integridade física.

Fabiana Lobo ainda des-
tacou a falta de formação qua-
lificada dos professores que 
ensinam nas escolas clandesti-
nas, que na sua grande maioria 
não tem nenhuma formação 
acadêmica, prejudicando de 
forma irreversível o aprendi-
zado dos alunos matriculados 
nestes estabelecimentos.

Ela adiantou que em caso 
de  dúvida sobre o funciona-
mento de qualquer escola ou 
creche o cidadão deve pro-
curar o Ministério Público do 
seu município, ou a Secreta-
ria Municipal ou Estadual de 
Educação para tirar qualquer 
dúvida sobre o funcionamento 
da escola onde seu filho está 
matriculado.

Durante a fiscalização do 
Ministério Público duas esco-
las particulares que funcio-
nam de maneira clandestina 
foram inspecionadas na tarde 
do último dia 3, pela Promoto-
ria de Educação de João Pes-
soa,  que encontrou estrutura 
inadequada, falta de higiene, 
construções inadequadas e 
fiações expostas, entre outros 
problemas.

A ação procurou proble-
mas nas condições de segu-
rança, estrutura, higiene e do-
cumentação. De acordo com 
o Conselho Municipal de Edu-
cação (CME), existem cerca de 
200 outras escolas funcionan-
do clandestinamente e com 
péssimas estruturas.

A promotora de Educa-
ção Fabiana Lobo afirmou 
que a ideia é “acompanhar 
várias escolas para conhecer 
o ambiente e para ajudar o 
proprietário a conseguir en-
trar na legalidade”.

A primeira delas, localiza-
da no Bairro do Geisel, funciona 
em uma residência e possui 19 
alunos, todos com idade entre 
dois e cinco anos. Todos os alu-
nos, que pagam R$ 50 por mês, 
passam a tarde em um corredor 
lateral da casa com uma peda-
goga, que também é a diretora 
da escola, e uma ajudante, sem 
formação superior. “O ambiente 
é totalmente inadequado para 
uma unidade escolar. E seme-
lhante a essa, existem várias 
outras”, afirmou a promotora.

O Hospital Padre Zé 
arrecadou R$ 42.292,41 
em sua Campanha de So-
lidariedade realizada no 
último dia 2 de novem-
bro, superando a previ-
são para este ano, que 
era de R$ 40 mil. A quan-
tia será utilizada para dar 
início à construção da 
Casa dos Pobres, que aco-
lherá crianças, adolescen-
tes e adultos portadores 
do vírus HIV. A obra está 
prevista para ser finaliza-
da em um ano.

Contando também 
com um termo de con-
vênio com o Fundo de 
Erradicação da Pobreza, 

através do Governo do 
Estado, a Casa dos Po-
bres irá receber aqueles 
vindos do interior da Pa-
raíba para tratamento 
em João Pessoa e conta-
rá com alas masculinas e 
femininas, além de vá-
rios profissionais da área 
de saúde. Daqui para a 
conclusão da obra, no 
entanto, serão feitas 
ainda outras campanhas 
para viabilizar sua cons-
trução. 

O Hospital Padre Zé, 
que sobrevive exclusiva-
mente de doações, pos-
sui 60 leitos e conta com 
atendimento ambulato-
rial, além de fazer exames 
de radiografia e outros. 
“Estes leitos estão quase 

sempre cheios”, afirma o 
superintendente do Hos-
pital, Izammil Correia.

Padre Zé
No dia de finados de 

1973, o Padre Zé, como 
era carinhosamente co-
nhecido por todos, ado-
eceu, no Cemitério do 
Senhor da Boa Sentença, 
pedindo ajuda para seus 
pobres, vindo a falecer 
no dia 5 de novembro. 

Doações
Quem deseja efetuar 

doações pode depositar 
o valor na conta corrente 
da instituição. (Banco do 
Brasil – Agência: 0011-6 / 
Conta corrente: 15774-0) 
ou ligue 3041-8445. 

Campanha arrecada mais de R$ 40 mil
hosPital PaDre Zé

O dinheiro será usado para construção da Casa dos Pobres

As ações para reduzir cada vez mais os focos do mosquito vão continuar em dezembro e em 2013

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com
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Emater distribui 10 mil mudas de  
palma para agricultores na PB
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O Governo do Estado 
distribuiu 10 mil mudas 
de palma forrageira da 
variedade ‘Palmepa PB1’ 
com agricultores rurais de 
12 municípios da região 
agropastorial do Vale do 
Paraíba. A entrega ocor-
reu na manhã de ontem, 
em Itabaiana, no escritó-
rio regional da Empresa de 
Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural (Emater), por 
meio da Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca 
(Sedap).  Técnicos da Em-
presa Estadual de Pesquisa 
Agropecuária da Paraíba 
(Emepa) participaram do 
evento, demonstrando aos 
agricultores como cultivar 
as mudas da palma resis-
tente à pragas.

Desde 2011 o governo 
distribuiu 500 mil mudas 
e raquetes da palma for-
rageira em todo o Estado, 
com o objetivo  de multipli-
car a variedade ‘Palmepa 
PB1’ entre os pecuaristas. 
As mudas da palma forra-
geira são cultivadas nos 
campos de multiplicação 
da Estação Experimental 
da Emepa de Lagoa Seca e 
Monteiro.

A meta do Governo é 
garantir ração animal nos 
períodos de estiagem. A 
‘Palmepa  PB1’ comprova-
damente é resistente à co-
chonilha do carmim, praga 
que dizimou os palmares 
localizados no Cariri Oci-
dental e Oriental nos últi-
mo quatro anos.  A Emepa 
também está orientando 
no manuseio das mudas e 
raquetes de palma entre-
gue grátis aos produtores. 
No campo, as mudas pre-
cisam passar oito dias na 
sombra depois do corte e, 
em seguida, poderão ser 
plantadas e irrigadas. Se 
um produtor plantar em 
um canteiro de um metro 
por dez metros, com espa-
çamento de dez centíme-
tros, ele terá 1.000 mudas 
para plantar a cada 35 dias.

Doze municípios do Vale 
do PB receberam as 
mudas para plantação

Foto: José Lins / Secom-PB

Um bando especializado em  explo-
dir agências bancárias voltou a agir na 
madrugada de ontem, e o alvo desta vez 
foi um posto de atendimento avançado 
do Banco Bradesco, localizado  no muni-
cípio de São Vicente do Seridó, distante 
216 km da capital.

Conforme informações da Polícia 
Militar, a quadrilha de assaltantes, com-
posta por seis criminosos, chegou por 
volta 3h da madrugada na cidade em 
três motos e foi direto para o posto de 
atendimento avançado do Bradesco, lo-
calizado na Avenida Rui Carneiro, centro 
da cidade de São Vicente do Seridó.

Várias testemunhas afirmaram que 
os bandidos estavam fortemente arma-
dos, conseguiram abrir o local, instalar as 
dinamites e praticar a explosão. Em se-
guida, fugiram com todo o dinheiro. O 
posto de atendimento havia sido abaste-
cido na última  quarta-feira, dia 5.

A explosão causou um grande es-
trago, inclusive fez um buraco na pa-
rede de uma loja de roupas vizinha ao 
posto do Bradesco. Esta é a segunda 
vez que os bandidos agem em São Vi-
cente do Seridó. 

Peritos da Unidade de Polícia Cientí-
fica de Campina Grande esteve no local. 
Guarnições da Polícia Militar realizaram 
diligências, no entanto, os bandidos não 
foram localizados.

Assaltantes explodem posto 
de atendimento do Bradesco 

São vicente do Seridó

O Campus IV da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB), em Mamanguape, vai 
sediar nos dias 13 e 14 de de-
zembro o Primeiro Encontro 
de Professores da Educação 
Básica do Vale do Maman-
guape (ENPEB). O encontro 
é uma realização do Departa-
mento de Letras do Campus 
do Litoral Norte.

O evento, que acontece 
no auditório do Centro de Ci-
ências Aplicadas e Educação 
(CCAE) no Campus IV em Ma-
manguape, pretende contri-
buir para que os professores 
reflitam acerca das relações 
sociais que estão se cons-
truindo e exigindo o desen-
volvimento de competências 
e habilidades necessárias para 

o convívio em uma sociedade 
tecnológica.

O primeiro dia de ativida-
des acontece na quinta-feira 
(13), às 8h, com o credencia-
mento e às 9h30 com a con-
ferência “Por que, quando 
e como usar tecnologias na 
educação”, pelo professor da 
Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE), Antonio 
Carlos Xavier. À tarde, a par-
tir das 14h, serão realizadas 
mesas-redondas.

Já na sexta-feira (14) 
acontece a conferência de 
encerramento, às 14h, com o 
tema “Contemporaneidade e 
sociedade do conhecimento: 
desafios para a formação do 
professor”, com a professora 
Maria Bernadete F. Oliveira da 

Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). Às 
16h, haverá coquetel e em se-
guida às 16h30, atividade cul-
tural com o Grupo Imburana.

O público-alvo são pro-
fessores de Educação Básica 
I; professores de Educação 
Básica II; alunos de Letras; 
profissionais e pesquisadores 
de outras áreas (Pedagogia e 
Comunicação). As inscrições 
podem ser feitas no Departa-
mento de Letras da UFPB no 
Campus IV do Litoral Norte. O 
investimento é de R$ 30,00 in-
cluindo o almoço dos dois dias.

Outras informações e es-
clarecimentos podem ser ob-
tidas no endereço eletrônico 
www.ccae.ufpb.br/ienpebou 
pelo telefone (83) 3291-1805.

UFPB promoverá encontro 
de professores de Educação

cAMPUS de MAMAngUAPe

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.comt

Ações são realizadas em defesa do Semiárido

A entrega das mudas de palma forrageira aconteceu na manhã de ontem, em Itabaiana, no escritório regional da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

O secretário do Desenvolvi-
mento da Agropecuária e da Pes-
ca, Marenilson Batista, afirmou 
que o governador Ricardo Cou-
tinho tem se preocupado com a 
convivência com o Semiárido e 
diversas ações têm sido desenvol-
vidas. Ele citou a pesquisa para 
o desenvolvimento da ‘Palme-
pa PB1’ e sua distribuição com 
milhares de produtores rurais é 
uma das prioridades. “Nós esta-
belecemos a multiplicação  dessas 
palmas resistentes, já distribuí-
mos  cerca de 500 mil raquetes e 
o Governo está comprando mais 
4 milhões de unidades para subs-
tituir as palmas destruídas pela 
cochonilha do carmim e com isto 
garantindo alimento para o reba-
nho”, declarou.

O presidente da Emepa, Ma-
noel Duré, avalia que os  agricul-
tores da região polarizada por 
Itabaiana entenderam a impor-
tância da palma forrageira resis-

tente à cochonilha do carmim e 
aprenderam como fazer o cultivo 
para multiplicar as mudas. “Essa 
é considerada a pior seca dos úl-
timos 40 anos e nós estamos se-
guindo as orientações do gover-
nador Ricardo Coutinho, de ir ao 
campo, ao encontro dos produto-
res com medidas de convivência 
com a estiagem. A palma desen-
volvida pela Emepa é uma da so-
luções para assegurar alimenta-
ção para os rebanhos”, explicou.

Multiplicação 
O secretário executivo da 

Agricultura Familiar, Alexandre 
Eduardo Araújo, avalia que o pro-
grama de multiplicação da palma 
forrageira resistente à pragas é 
uma ação de governo que contri-
bui com o Programa Leite da Pa-
raíba. “A eficiência dessa palma 
forrageira em ambiente semiárido 
para produção de biomassa e ali-
mento para os animais é superior 

à antiga variedade que é a palma 
gigante e a Palmepa PB1 vai subs-
tituí-la gradativamente”, disse.

O diretor técnico da Emater, 
Erasmo  Lucena, destacou que a 
empresa está priorizando a as-
sistência ao homem do campo 
como plantar a palma para se 
multiplicar e  garantir que no pró-
ximo ano o  rebanho tenha uma 
reserva alimentar também no pe-
ríodo de seca.

Na região de Itabaiana a 
Emater assiste a 3 mil agricultores 
de 12 municípios do Vale do Pa-
raíba:  Mogeiro, Itatuba, Natuba, 
Juripiranga, Gurinhém, Riachão 
de Bacamarte, Salgado de São 
Félix,  São José dos Ramos, Pilar, 
Ingá, São Miguel de Taipu, além 
de Itabaiana. O coordenador re-
gional da Emater, Paulo Emílio 
Carneiro, afirmou que serão im-
plantados viveiros em comunida-
des rurais para instruir o agricul-
tor no cultivo da Palmepa PB1.

O biólogo e pesquisador da 
Emepa, Ailton Melo de Moraes, 
informou que cada produtor que 
receber 100 raquetes da palma 
poderá multiplicar em vinte ou  
trinta mudas, cada uma, o que 
pode atingir até 3 mil raquetes. A 
patente da Palmepa PB1 perten-
ce à Emepa, com registro no Mi-
nistério do Desenvolvimento da 
Agropecuária (MDA). A Emepa 
tem o registro de quatro varieda-
des da palma resistente à pragas. 
Na próxima semana técnicos do 
governo do Ceará virão a João 
Pessoa conhecer a experiência da 
Emepa. O governo de Pernambu-
co também está interessado na 
variedade de palma desenvolvida 
por biotecnologia da Paraíba.

O agricultor e presidente da 
Associação dos Produtores de 
Leite de Itatuba, José Martins de 
Vasconcelos, recebeu 2 mil mudas 
de palma para distribuição com 
20 produtores associados.
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UEPB vai entregar três grandes obras
PRESTANDO CONTAS

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Olímpio sugeriu, com ironia, que o vereador João 
Dantas use uma gravação para seus repetidos discursos 
contra a prefeitura, a fim de poupar as cordas vocais. 
Em resposta, também com dura ironia, o vereador 
oposicionista aconselhou o colega a comprar “uma 
pomada analgésica”.

l AvAlIAçãO

O ambiente esquentou entre o prefeito Veneziano Vital 
do Rêgo (PMDB) e o prefeito eleito Romero Rodrigues (PSDB). 
Em discurso, o atual chefe do Palácio do Bispo espera que o 
tucano possa realizar pelo menos um por cento daquilo que 
seu governo teria realizado.

l A RESPOSTA

Romero Rodrigues, por sua vez, respondeu afirmando 
que espera “praticar menos de 1% dos erros que Veneziano 
praticou”. Já o vice de Romero, Ronaldo Cunha Lima Filho, 
voltou a repetir que o fim da atual gestão estaria deixando um 
estado de caos em Campina Grande.

limite de espera 
Tramita na Câmara um projeto de lei da autoria do 

vereador Tovar Correia Lima que limita em trinta minutos a 
espera para atendimento em hospitais, consultórios e clínicas, 
sejam particulares conveniadas ou que funcionem através de 
parcerias com os planos de saúde.

“Ataque”

Com o fim iminente da gestão da reitora Marlene Alves 
na UEPB, a instituição fará este mês, um ciclo de inaugurações 
de obras construídas na gestão da reitora. Hoje, no presídio 
do Serrotão, haverá a inauguração do Campus Avançado. É a 
primeira vez que um campus universitário é instalado dentro 
de um presídio no Brasil. 

Objetivo
A proposta é que, inicialmente, sejam implantados os 

cursos de Letras, História e Matemática. A quantidade de vagas 
e os cursos oferecidos ainda serão definidos pela instituição. 
No projeto, os detentos que forem soltos antes de se formar 
poderão continuar seus estudos na Universidade.

Complexo

Seguindo a série de inaugurações, na próxima segunda-
feira, a UEPB irá inaugurar o Complexo Agroindustrial 
do Campus de Lagoa Seca. A unidade vai beneficiar cerca 
de 20 mil produtores do Brejo paraibano. Na Unidade de 
Processamento do complexo, os produtos passarão pelo 
processo de industrialização, ficando prontos para serem 
comercializados. 

Os 3 Pandeiros

Fechando o ciclo de inaugurações, na terça-feira será 
entregue o Museu de Arte Popular da Paraíba (MAPP). O 
museu, instalado nas margens do Açude Velho e batizado 
de Museu dos Três Pandeiros, tem o projeto arquitetônico 
assinado por Oscar Niemeyer e irá acolher trabalhos 
dos mais talentosos artistas paraibanos. Além do acervo 
permanente, no local haverá também espaço para exposições 
temporárias

Ressaca legislativa

O clima nos últimos dias na Câmara Municipal de 
Campina Grande, com sessões quase sempre parcialmente 
esvaziadas, é não apenas de fim de festa com ressaca, como 
também de crescente animosidade entre alguns parlamentares 
que parecem já não mais se tolerarem. 

Mesmo tom

Ontem, assim como na última quarta-feira, o vereador 
Olímpio Oliveira, correligionário e único defensor em ação 
do governo do prefeito Veneziano Vital do Rêgo na Câmara 
Municipal, voltou a utilizar-se do recurso da ironia para 
rebater críticas de membros da oposição.

Ironias pesadas

Obras serão entregues 
até o final deste mês, 
pela Universidade Estadual

Três importantes equi-
pamentos construídos pela 
Universidade Estadual da 
Paraíba, marcos no proces-
so de expansão da institui-
ção, serão inaugurados neste 
mês de dezembro. O Campus 
Avançado, que foi instalado 
dentro do presídio do Serro-
tão, será inaugurado no pró-
ximo dia 7, em solenidade 
presidida pela reitora Marle-
ne Alves.

O Campus Avançado é 
uma das obras mais ousadas 
da gestão atual. De forma 
pioneira no Brasil, um cam-
pus universitário funcionará 
dentro de uma penitenciária. 
A iniciativa inédita promete 
quebrar paradigmas e apon-
tar saídas para quem preten-
de crescer tendo a educação 
como o principal vetor de de-
senvolvimento humano. 

A proposta é que, inicial-
mente, sejam implantados os 
cursos de Letras, História e 
Matemática. A quantidade de 
vagas e os cursos oferecidos 
serão definidos pelo Conse-
lho Universitário (Consuni) 
e pelo Conselho Superior de 
Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Consepe). Pelo projeto, os 
detentos que forem soltos 
antes de se formar poderão 
continuar seus estudos na 
Universidade.

Campus avançado
Orçado em R$ 1,5 mi-

lhão, o Campus Avançado é 
dotado de toda uma infraes-
trutura que ajudará os ape-
nados a conquistarem uma 
profissão dentro dos muros 
do presídio e ter uma pers-
pectiva de dias melhores 
quando conquistarem de vez 
a liberdade. No complexo 
instalado do presídio mascu-
lino foram construídas oito 
salas de aula, biblioteca, sala 
de informática e uma fábrica 
de pré-moldados. O antigo 
galpão onde funcionava uma 
escola de forma improvisa-
da foi reconstruído. Lá serão 
oferecidas desde aulas de 
alfabetização e cursos profis-
sionalizantes até curso supe-

rior para os detentos. 
Cerca de 400 detentos 

serão beneficiados com esta 
ação.  Na ala feminina fo-
ram construídas três salas 
de aula, um berçário, uma 
brinquedoteca para os filhos 
das detentas, sala de costura, 
além do espaço íntimo, cons-
tituído de quatro celas, com 
banheiro e cama de casal fei-
tas de cimento. Pela primeira 

vez, as detentas terão opor-
tunidade de planejar o futu-
ro ainda dentro dos muros 
da unidade carcerária. 

Devido ao fato de mui-
tas detentas serem mães, a 
UEPB optou pela construção 
de um salão multiuso, volta-
do para aulas interdiscipli-
nares. Na ala também foram 
construídos uma biblioteca e 
um consultório médico e de 

assistência à gestante, que 
conta com atendimento de 
profissionais da saúde e alu-
nos ligados à Universidade. 
“A UEPB cumpre o seu papel 
de instituição voltada para a 
cidadania. É preciso educar e 
reintegrar os detentos na so-
ciedade. Assim, quebramos 
esse ciclo”, afirma a reitora 
Marlene Alves, entusiasta do 
projeto. 

FOTO: Divulgação

Museu de Arte Popular de Campina Grande, conhecido como três pandeiros, obra de Oscar Niemeyer

Depois de promover várias 
discussões com foco na redução da 
tarifa de energia elétrica, a FIEP, 
em Campina Grande sediará hoje, 
uma audiência pública, referente 
ao 3º Ciclo de Revisão Tarifária da 
Energisa Borborema.

A audiência aprovada pela 
Agência Nacional de Energia Elé-
trica – ANEEL é consequência da 
atuação da FIEP que sempre este-
ve em defesa de uma Paraíba mais 
forte e competitiva.

A proposta da Aneel é de um 
incremento médio de 2,09% nas 
tarifas de energia dos consumido-
res, sendo elevação de 5,07% para 
o consumidor residencial e queda 
de 4,63% para os de grande porte 
(indústria e grandes consumido-
res).

Para o presidente da FIEP, 

Francisco Benevides Gadelha, a re-
dução da tarifa diminuirá o custo 
dos produtos brasileiros e, o mais 
importante, beneficiará a popula-
ção em todos os sentidos. Esta re-
dução certamente será um grande 
passo no desenvolvimento não só 
da Paraíba,  mas de todo o Brasil.

A distribuidora atende 166 mil 
unidades consumidoras em Cam-
pina Grande e outras cinco cidades 
do Complexo da Borborema. Se os 
percentuais forem aprovados, en-
trarão em vigor em 4 de fevereiro 
de 2013 – data de aniversário do 
Contrato. Já a revisão acontece a 
cada quatro anos e difere do re-
ajuste anual das empresas forne-
cedoras.

Segundo o diretor da Aneel e 
relator da revisão, André Pepitone 
da Nóbrega, a revisão mais com-
plexa modificará a tarifa básica 
cobrada ao consumidor. Por esta 
razão, não irá interferir na deso-

neração dos tributos anunciados 
pela presidente Dilma Rousseff, 
em setembro deste ano.

Será aplicada a nova tarifa e, 
em seguida, as reduções de 16,2% 
para o consumidor doméstico e de 
até 28% para a indústria. Estes são 
assuntos distintos. Pepitone expli-
ca que, em ano em que acontece a 
audiência pública de revisão tari-
fária, não há reajustes anuais.

“O reajuste é utilizado para 
repor as perdas da empresa pela 
inflação e não será aplicado em 
2013, tendo em vista que vigora-
rá a revisão tarifária. A audiência 
pública terá início hoje e a progra-
mação está garantida até o dia 10 
de dezembro e, por ser pública, 
permitirá que o consumidor par-
ticipe e opine sobre os percentu-
ais”, acrescenta André Pepitone 
da Nóbrega. Mais Informações 
adicionais através do telefone: 
(83) 2101-5300.

Fiep abre debate sobre redução tarifária
3O CIClO DE REvISãO

Dentro do calendário de 
inaugurações elaborado para 
este mês de dezembro, a UEPB 
inaugura, no dia 10, o Comple-
xo Agroindustrial do Campus 
de Lagoa Seca.  A obra é um 
sonho antigo que está prestes 
a se tornar realidade. No total, 
a UEPB investiu R$ 2,5 milhões 
na construção das unidades de 
agroindústrias.

A unidade vai beneficiar 
cerca de 20 mil produtores de 
15 do Brejo paraibano. Todos 
os aparelhos e equipamentos 
da indústria – que represen-
tam um investimento superior 
a R$ 330 mil - já foram compra-
dos e instalados. O setor conta 
com laboratórios informatiza-
dos, uma cooperativa-escola e 
um laboratório de microbiolo-
gia e controle de qualidade.

Na Unidade de Proces-
samento, os produtos passa-
rão pelo processo de indus-
trialização, ficando prontos 
para serem comercializados. 
O Complexo é composto por 
nove unidades de processa-
mento de alimentos, dividi-
das e estruturadas conforme 
as determinações da Agência 
Estadual de Vigilância Sanitá-
ria (Agevisa).  

O calendário de inaugu-
rações da UEPB prossegue 
no dia 11, com a entrega do 
Museu de Arte Popular da 
Paraíba (MAPP), batizado 
de Museu dos Três Pandei-
ros. A solenidade acontece às 
19h30, com a presença da rei-
tora Marlene Alves, artistas e 
várias autoridades. O Museu, 
cujo projeto arquitetônico 

tem a assinatura do arquiteto 
Oscar Niemeyer, o mesmo ho-
mem que projetou a cidade de 
Brasília, funcionará nas mar-
gens do Açude Velho.

Orçado em R$ 10,5 mi-
lhões, o Museu vai acolher 
trabalhos dos mais talentosos 
artistas genuinamente parai-
banos, como Sivuca, Jackson 
do Pandeiro, Marinês, Elba 
Ramalho, entre outros.  O lo-
cal terá acervo permanente 
e também servirá de espaço 
para exposições temporárias. 
A ideia exposta apresenta em 
seus três espaços, ou pandei-
ros, uma sala de exposição de 
artesanato, outra de exposi-
ção da música, além da tercei-
ra que irá compreender obras 
de literatura de cordel, canto-
ria e xilogravura. 

Complexo agroindustrial de Lagoa Seca

Marcos Tadeu
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100 mil paraibanos beneficiados
RODOVIA DA REINTEGRAÇÃO

Governador assina hoje 
ordem de serviço para 
iniciar obras da PB-228

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 7 de dezembro de 2012

Câmara devolve mandatos 
a cassados pela Ditadura, 
incluindo 4 paraibanos
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O Governo do Estado 
dá hoje o primeiro passo 
para retirar do isolamento 
seis municípios do Sertão 
da Paraíba, contemplando 
uma população de 117.141 
habitantes. Em três soleni-
dades – nos municípios de 
Quixaba, Salgadinho e São 
José de Espinharas –, o go-
vernador Ricardo Coutinho 
assina a ordem de serviço 
autorizando o início das 
obras de melhoramento e 
pavimentação da PB-228, 
a Rodovia da Reintegração, 
com uma extensão de 84,2 
km. Serão investidos R$ 
62.409.907.92.

As obras da Rodovia da 
Reintegração vão interligar 
os municípios de Assunção, 
Salgadinho, Areia de Baraú-
na, Passagem, Quixaba, En-
troncamento da BR-230 e 

acesso a Cacimba de Areia, 
incluindo a restauração e 
adequação de capacidade do 
entroncamento da BR-230 a 
Assunção, com 8 km. 

Às 10h, o governador 
Ricardo Coutinho assina a 
ordem de serviço para pa-
vimentação da PB-228 no 
trecho Passagem/Quixaba/
Entroncamento da BR-230, 
inclusive os acessos a Pas-
sagem e Cacimba de Areia. 
A solenidade será na Praça 
Janúncio Candeia, no muni-
cípio de Quixaba. Às 13h30, 
no Ginásio de Esportes “O 
Moraizão”, em Salgadinho, 
ele assina a ordem de serviço 
que contempla o trecho Sal-
gadinho/Areia de Baraúna/
Passagem.

Já às 16 h, em São José de 
Espinharas, o governador as-
sina a autorização das obras 
de pavimentação da PB-275, 
trecho Patos/São José de Es-
pinharas, com 21,7 km, bene-
ficiando os dois municípios 
sertanejos e uma população 
de 20.514 habitantes. A obra 
tem um investimento de R$ 
12.395.932,97. 

Segundo o DER, a obra 
será dividida em dois lotes. 
O lote I, com 39,3 km de ex-
tensão, contempla o trecho 
que vai do município de As-
sunção, passando por Sal-
gadinho e Areia de Baraú-
nas, até o entroncamento 
do acesso ao município de 
Passagem. Para a execução 
dos serviços estão desti-
nados R$ 35.209.982,29. 
Já o lote II, com 37 km, vai 
do acesso a Passagem pas-
sando por Quixaba até o 
entroncamento da BR-230, 
inclusive os acessos a Pas-
sagem e Cacimba de Areia. 
O valor estimado é de R$ 
27.199.925,63.  

Nos dois lotes, serão 
realizados serviços de terra-
plenagem, pavimentação as-
fáltica, seis novas pontes em 
concreto armado, drenagem 
profunda e superficial, cer-
cas com estacas de concreto, 
recuperação de áreas degra-
dadas, paisagismo e sinali-
zação horizontal e vertical.

Conforme estimativa do 
Departamento de Estradas 

de Rodagem (DER), a rodo-
via proporcionará mais se-
gurança aos motoristas que 
se dirigem ao Sertão e vice-
-versa, uma vez que ela será 
uma nova alternativa  de trá-
fego, evitando o trajeto pela 
Serra de Santa Luzia, onde 
acidentes têm ocorrido com 
certa frequência. A previsão 
é de que, no primeiro ano, 
a rodovia receba um tráfe-
go médio diário de 1.091 
veículos entre automóveis, 
camionetas, ônibus, cami-
nhões e motos. 

Além da segurança, as 
obras da Rodovia da Rein-
tegração vão promover o 
desenvolvimento socioeco-
nômico da Paraíba, com a 
modernização e ampliação 
da infraestrutura rodoviá-
ria estadual, integração das 
sedes dos municípios à ma-
lha rodoviária pavimentada, 
além de proporcionar rapi-
dez no escoamento da pro-
dução econômica regional, 
geração de prosperidade e 
elevação da qualidade de 
vida da população.

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

As obras fazem 
parte do programa Ca-
minhos da Paraíba, que 
já contempla 1.556 km 
com pavimentação, res-
tauração e rejuvenesci-
mento, além de serviços 
em andamento, em li-
citação e programadas.  
Desse total, 701 km fo-
ram concluídos, 602 km 
estão em andamento 
e 256 km programados 
em fase de elaboração 
de projeto executivo e 
estudos ambientais. 

O Governo in-
veste também R$ 
37.764.989,35 na cons-
trução e recuperação 
de pontes e passarelas: 
ponte sobre o Rio Paraí-

ba, em Itabaiana (con-
cluída); alargamento 
da ponte de Galante/
Fagundes; construção 
da ponte sobre o Rio 
da Cruz, em Patos, e a 
recuperação e alonga-
mento do vão da Ponte 
da Batalha, de 90 para 
160 metros (entre San-
ta Rita e Cruz do Espí-
rito Santo) – todas em 
andamento – e a ponte 
de Ingá, construção de 
passarelas para pedes-
tres sobre a rodovia 
BR-230, km 13 e km 27, 
em João Pessoa, e ba-
lizamento noturno do 
aeródromo de Cajazei-
ras, cujas obras estão 
em fase inicial.

Obras por todo o Estado

Nova alternativa de tráfego

 A Caravana da Seca, 
que hoje de manhã faz 
o caminho de volta para 
João Pessoa visitando os 
dois maiores açudes do 
Alto Sertão do Estado, pas-
sou o dia de ontem em São 
Bento, Catolé do Rocha 
e Cajazeiras e, na região, 
colheu novas denúncias 
sobre falta d’água para 
consumo humano e até 
mesmo de rios que, por 
conta de poluição, estão 
sem poder contribuir no 
atendimento à população.

Comandada pelo pre-
sidente Ricardo Marcelo e 
preparando um relatório 
que será encaminhado ao 
Governo Federal, a cara-
vana começou as ativida-
des na última quinta-fei-
ra debatendo e vendo a 
situação do Rio Piranhas 
que, totalmente poluído 
por esgotos que recebe da 
cidade de São Bento, está 
há anos sem poder forne-
cer um copo d’água para 
a população. “Essa é uma 
situação que, se tivesse 
sido contornada quando 
foi alertada pela primei-
ra vez, hoje não estaria 
contribuindo para o so-
frimento do nosso povo”, 
afirmou o representante 
do município, deputado 
Márcio Roberto (PMDB), 
que, ao lado do prefeito 
e vereadores da região, 
recebeu e debateu com os 
deputados no plenário da 
Câmara Municipal.

Em Catolé do Rocha, 
onde a reunião da cara-
vana com lideranças po-
líticas locais aconteceu no 
Centro Cultural Geraldo 

Parlamentares visitam o Sertão
CARAVANA DA SECA

Terra seca, falta d’água e temperatura alta: realidade enfrentada pelos moradores do interior

Vandré, a lamentação não 
foi menor e o deputado 
Gervásio Maia (PMDB) foi 
quem fez a entrega das 
reivindicações da popula-
ção destacando a falta de 
alimento para os animais 
e o agravamento da falta 
d’água para o setor pro-
dutivo e para o consumo 
da população. “Estamos 
vendo que a situação já 
é grave pelo Curimataú e 
pelo Cariri, mas quando 
chegamos aqui no Sertão 
é que percebemos mais 
ainda a importância da 
caravana e a necessidade 
de alguma sensibilidade 
por parte do Governo Fe-
deral”, comentou o pre-
sidente Ricardo Marcelo, 
em seu discurso do come-
ço da tarde, em Catolé.

Em entrevista, ele 
revelou que já tomou 
conhecimento de que o 
próprio governador de 
Pernambuco, Eduardo 

Campos (PSB), já chegou a 
elogiar a iniciativa do Po-
der Legislativo da Paraíba 
e que as Assembleias de lá 
e do Rio Grande do Norte 
também vão fazer carava-
nas e se juntarão à Paraí-
ba no encaminhamento 
de relatórios a Brasília.

À noite, a Caravana 
Contra a Seca recebeu 
idênticas e parecidas rei-
vindicações também em 
Cajazeiras, onde, inclusi-
ve, aproveitou o ensejo 
da passagem pelo muni-
cípio para homenagear os 
70 anos do ex-deputado e 
ex-prefeito Francisco Ma-
tias Rolim com a entrega 
de uma medalha. À mani-
festação, também se inte-
grou à Câmara Municipal, 
que fez entrega da Meda-
lha Bosco Barreto ao mes-
mo aniversariante.

Açudes
Nos dois últimos com-

promissos de hoje de ma-
nhã, a Caravana da Seca vai 
visitar os açudes Boqueirão 
de Piranhas e São Gonçalo, 
que estão entre os maio-
res do Nordeste, mas que 
apresentam rachaduras e 
outros problemas de es-
trutura para receber águas 
da transposição do Rio São 
Francisco quando o proje-
to for concluído.

O primeiro açude fica 
no distrito de Engenhei-
ro Ávido, em Cajazeiras, 
e o segundo, no distrito 
de São Gonçalo, em Sou-
sa; ambos carecem de 
reparos e reforços por 
parte do Departamento 
de Obras Contra a Seca 
(Dnocs) porque, segun-
do o coordenador da ca-
ravana, deputado Assis 
Quintans (DEM), são os 
principais mananciais da 
região, mas estão sem ga-
rantia de estrutura para 
receber mais água.

Hervázio Bezerra rebate acusações
“O objetivo da ca-

ravana é colher infor-
mações - e não boatos - 
para os debates a partir 
de terça-feira, na Assem-
bleia, em João Pessoa”.

 Foi com pondera-
ções desse tipo que o 
líder do Governo, Her-
vázio Bezerra (PSDB) 
conseguiu fazer com que 
a Caravana da Seca de-
sembarcasse ontem em 
São Bento com ânimos 
controlados e em clima 
de diálogo entre parla-
mentares governistas e 
de oposição.

As considerações de 
Hervázio, incluídas no 
discurso que fez anteon-
tem à noite na Câmara 
de Patos, foram dirigi-
das a alguns deputados 
- principalmente Janduhy 
Carneiro (PEN), Frei Anas-
tácio e Anísio Maia (PT) -, 
que, entre Serra Branca, 
Monteiro, Ouro Velho e 
Teixeira, desviaram o foco 

da seca para disparar crí-
ticas e insinuações de que 
o Governo do Estado es-
taria com “olheiros” na 
comitiva parlamentar.

Além das “metralha-
doras” de oposicionistas, 
o próprio presidente Ri-
cardo Marcelo chegou a 
abrir seu pronunciamen-
to em Patos afirmando 

que não iria admitir a 
presença de “espiões” 
na caravana, instalando 
um mal estar que só foi 
amenizado depois da 
fala de Hervázio.

Diplomático, mas in-
cisivo, Hervázio lembrou 
que tudo não passava de 
boatos e intrigas.

“Lamentavelmente, 

a caravana saiu de João 
Pessoa com um propó-
sito, mas nessas últimas 
horas tem desviado”, 
afirmou Hervázio, ao 
explicar que sem querer 
eximir culpas do Gover-
no do Estado, os deputa-
do petistas Anísio Maia 
e Frei Anastácio precisa-
riam levar isso em conta 
porque são do Governo 
Federal, que é dono do 
maior bolo de recursos e 
maior responsável pelos 
problemas da seca e do 
Nordeste em geral.

O líder do Governo 
terminou aplaudido pela 
plateia que quase lotava 
o auditório da Câmara de 
Patos. “Os cães ladram e 
a caravana passa”, dis-
se Hervázio, claramen-
te rebatendo as críticas 
de alguns segmentos da 
imprensa e da política à 
Caravana da Seca, que o 
Poder Legislativo encer-
ra hoje no Sertão.

“Os cães ladram e a caravana passa”, ironizou o deputado
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Paraibanos recuperam mandatos
CASSADOS PELA DITADURA

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 7 de dezembro de 2012

GERAL

Câmara “devolve” o cargo a 
173 deputados perseguidos 
pelo Regime Militar

Niemeyer: “A vida não cabe 
numa prancheta”

zeeuflavio@gmail.com
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A Câmara dos Deputa-
dos realizou ontem sessão 
solene para devolver, sim-
bolicamente, os mandatos 
de 173 deputados federais 
cassados ao longo de qua-
tro legislaturas entre 1964 e 
1977, durante o regime mili-
tar (1984-1985). Quatro po-
líticos paraibanos estão na 
lista: Abelardo Jurema (PSD), 
Pedro Gondim (Arena), Os-
mar de Aquino (MDB) e Vital 
do Rêgo (Arena).

Na solenidade, realizada 
no Plenário Ulysses Guima-
rães, o presidente da Câmara, 
Marco Maia, leu a declaração 
de devolução dos mandados 
aos políticos cassados pelo 
Regime Militar.

A deputada federal Nil-
da Gondim (PMDB), filha de 
Pedro Gondim e viúva de Vi-
tal do Rêgo, participou da so-
lenidade ao lado do senador 
Vital do Rêgo. “Meu esposo e 
meu pai não estão mais entre 
nós. Participarei da sessão 
com meu filho, senador Vi-
tal do Rêgo, para receber o 
reconhecimento, em nome 
do seu pai e do seu avô. E do 
meu neto, Vital do Rêgo Neto, 
para também fazer parte 
deste momento histórico e 
tão importante para o país”, 
afirmou um pouco antes da 
solenidade.

O senador Vital do Rêgo 
lembrou o sofrimento que a 
cassação representou para 
a família: “Marcou demais. 
Num sentido amplo, mais do 
que ter marcado nossa famí-
lia, o ato de cassação foi um 
duro golpe nos brasileiros.”

O jornalista Aberlado 
Filho, filho do ex-deputado 
Abelardo Jurema, também 

participou da solenidade. 
Ele falou, por telefone, com 
a reportagem, da satisfação 
de ter recebido, mesmo que 
simbolicamente, o mandato 
de seu pai. “Antes tarde do 
que nunca porque o deputa-
do e a família sofreram com 
essa decisão. Meu pai foi cas-
sado e exilado em Lima, no 
Peru, por cinco anos. Essa é 
uma forma de recuperar um 
direito que foi usurpado pelo 
regime de exceção”.

Acompanhando a sessão 
em Brasília, além do filho de 
Abelardo Jurema, estavam os 
sobrinhos do ex-deputado, o 
vereador de João Pessoa, Fer-
nando Milanez, e o advogado 
Epitácio Pessoa Diniz. O ex-
-deputado Abelardo Jurema 
retornou do exílio e morreu 
em 1999 na Paraíba.  

Dia histórico
O ato, considerado his-

tórico por homenageados 
e historiadores, é uma ini-
ciativa da Comissão Parla-
mentar Memória, Verdade e 
Justiça, criada pela Comis-
são de Direitos Humanos 
e Minorias da Câmara. Dos 
parlamentares cassados, 28 
estão vivos – Marcelo Gato, 
que seria o 29º, morreu na 
semana passada. Os demais 
foram representados pelas 
famílias.

Os 173 homenageados, 
que eram titulares ou su-
plentes, estavam no exercí-
cio dos mandatos quando 
foram cassados. “A cassação 
é uma violência não só con-
tra o detentor do mandato, 
mas contra o eleitor, que é 
soberano em uma democra-

cia”, declarou a deputada 
Luiza Erundina (PSB-SP), 
que preside a comissão par-
lamentar.

“A devolução dos 173 
mandatos tem um simbolis-
mo muito forte, um sentido 
de reparação neste momento 
em que o Brasil está mobili-
zado na conclusão do pro-
cesso de redemocratização, 
para trazer luz aos fatos e 
personagens do período”, 
acrescentou.

Diplomas
Durante a sessão sole-

ne, que teve rito semelhan-
te ao de sessão de posse, 
foram entregues aos ex-de-
putados ou a seus familia-
res documentos em forma 
de diplomas e broches de 
uso parlamentar.

A deputada Nilda Gondim representou o pai, Pedro Gondim, e o marido, Vital do Rêgo, ambos cassados

População pode fiscalizar gastos
FERRAMENTA DO TCE

A fiscalização dos gas-
tos públicos, por parte de 
qualquer cidadão, ganhou 
um novo aliado ontem. O Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE-PB) apresentou a im-
plantação dos Indicadores 
de Desempenho dos Gastos 
Públicos na Paraíba (IDGPB), 
que nesse primeiro momen-
to será focado na educação. 
O IDGPB é um instrumento 
de iniciativa do TCE-PB, pio-
neiro em todo o Brasil, que 
vai permitir à sociedade não 
apenas o conhecimento e a 
análise puramente contábil 
das contas públicas, mas a 
análise da qualidade do gas-
to público.

 A nova ferramenta de 
fiscalização da contabilida-
de pública mostra uma com-
paração entre a evolução da 
melhoria do ensino público 
na Paraíba e o gasto público. 
De acordo com o conselheiro 
Fernando Catão, presiden-
te do TCE-PB, a evolução do 
ensino não corresponde à 
evolução do gasto, ou seja, 
se gasta mais para ter um 
ensino de pior qualidade. 
“Agora, há a possibilidade de 
qualquer cidadão fiscalizar a 

política pública no setor edu-
cacional, em qualquer muni-
cípio”, disse.

De acordo com o portal 
do IDGPB, dentro da pági-
na eletrônica do TCE-PB, o 
município que mais investiu 
em 2011 – ano que serviu 
de base para os dados – foi 
a cidade de Coxixola, com 
investimentos de R$ 7.151 
por aluno. O segundo maior 
investimento foi na cidade 
de Parari, com R$ 6.641. Em 
todos os demais 221 municí-
pios, os investimentos foram 
inferiores a R$ 5 mil.

No cruzamento dos da-
dos dos investimentos por 
alunos do Ensino Fundamen-
tal com a taxa de aprovação 

a conclusão é de que os mu-
nicípios que mais investiram 
não lideram o ranking dos 
que mais aprovam. A cidade 
com maior índice de aprova-
ção é Zabelê, com uma taxa de 
97,1% de alunos aprovados – 
a cidade investiu pouco mais 
de R$3 mil por aluno. O segun-
do maior desempenho é na 
cidade de Dona Inês com taxa 
de 96,3%, cujos investimentos 
pouco ultrapassam a quantia 
de R$2 mil por cada aluno.

Os Indicadores de De-
sempenho dos Gastos Públi-
cos na Educação desenvolve 
microindicadores para os 
municípios paraibanos, que 
permitem auxiliar no diag-
nóstico do rendimento, da 

cobertura e da oferta dos 
serviços educacionais, agru-
pa as unidades tomadoras de 
decisão (municípios e/ou es-
colas) por nível de eficiência 
e efetividade. 

Para que a consulta seja 
possível por qualquer cida-
dão, o TCE-PB fez o cruza-
mento de 375 indicadores de 
desempenho educacional. As 
novas ferramentas que serão 
disponibilizadas pelo TCE-
-PB para consulta direta da 
população foram desenvol-
vidas em parceria com a Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), com a participação 
direta do Departamento de 
Economia daquela institui-
ção de ensino superior. 

Aprovação Investimentos

Municípios com maior índice de aprovação 
(Fonte: portal do IDGPB)
Zabelê----------------------------------97,1%
Dona Inês------------------------------93,3%
Monteiro-------------------------------95,8%
Lagoa de Dentro-----------------------95,1%
Matinha--------------------------------94,1%
Quixabá--------------------------------93,9%
Cuité-----------------------------------93,7%
Várzea----------------------------------93,6%
Frei MArtinho---------------------------93,5%
Parari-----------------------------------93,0%

Municípios que mais investiram (valores corres-
pondentes a um aluno do Fundamental por ano) 
Coxixola--------------------------------7.151
Parari-----------------------------------6.641
Serra da Raiz---------------------------4.747
Areia  de Baraúnas---------------------4.340
São José de Princesa-------------------4.248
São João do Cariri----------------------4.122
Passagem-------------------------------4.104
Bom Sucesso---------------------------4.094
São Sebastião de Umbuzeiro-----------3.966
São Bentinho---------------------------3.888

O arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, que morreu 
às 21h55 da última quarta-feira, aos 104 anos, foi um 
dos profissionais mais premiados e influentes do mundo. 
Seu trabalho, sempre cheio de curvas em concreto que 
tornavam seu estilo inconfundível, marcou a paisagem 
urbana do Brasil e de outros países.

Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares Filho 
nasceu no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no 
dia 15 de dezembro de 1907. Apaixonado por futebol 
e pelo Fluminense, Niemeyer chegou a jogar no time 
juvenil do clube das Laranjeiras.

No meio do período da faculdade, em 1932, nasceu 
Anna Maria, sua única filha, que morreu em junho de 
2012. O casamento com Annita Baldo, a primeira mulher, 
durou 76 anos, quando ela morreu, em 4 de outubro de 
2004. Casou-se novamente em 2006, com sua secretária, 
Vera Lúcia Cabreira.

Os primeiros passos na carreira que o consagraria 
como um dos nomes mais influentes na arquitetura 
foram dados no escritório de Lúcio Costa e Carlos Leão, 
onde fez estágio sem remuneração.

Niemeyer teve a oportunidade de conhecer outro 
gênio da arquitetura ao ser designado por Lúcio Costa 
para ajudar Le Corbusier, famoso arquiteto suíço, 
que estava de passagem pelo Brasil, em 1936, para 
colaborar com o projeto do prédio do Ministério da 
Educação no Rio.

Boa parte das obras mais importantes do arquiteto 
serviu a projetos ideológicos e políticos. Niemeyer 
projetou o parque Ibirapuera e o Edifício Copan, ambos 
em São Paulo. Em 1956, com JK na Presidência do Brasil, 
organizou o plano piloto de Brasília e foi responsável 
pela construção da nova capital federal.

Com traços ousados, o filho do modernismo 
criou o Itamaraty, o Alvorada, o Congresso, a Catedral, 
a Praça dos Três Poderes, entre outros prédios e 
monumentos.

“Nós começávamos a imaginar quando é que 
Brasília iria surgir. De repente, aparecia uma mancha 
azul no horizonte. Ela ia crescendo. Depois apareciam 
os contornos e começávamos a dizer: ali é o Teatro, lá é 
o Congresso, a Torre. Brasília surgia como num passe de 
mágica, um milagre”, contou ele.

A participação de Niemeyer na vida política do 
Brasil fez dele um intelectual comprometido com 
seu tempo. Comunista histórico - se filiou ao Partido 
Comunista Brasileiro (PCB) em 1945 -, o arquiteto teve 
seu escritório no Rio invadido no golpe de 1964. Depois 
de passar por interrogatório na polícia, decidiu morar 
fora do Brasil.

Conviveu com Jean-Paul Sartre em Paris, passou 
seis meses em Israel, elaborou o projeto da Universidade 
Constantine, na Argélia, na África, e nesse mesmo 
período, desenvolveu a sede da ONU em Nova York, nos 
Estados Unidos.

Niemeyer sempre defendeu o uso do monumental 
na arquitetura, com certa obsessão pela leveza em 
contradição com o concreto. A forma é a curva, com 
que substituiu a tradição milenar de ângulos e retas. Na 
Paraíba ele projetou duas obras: a Estação Cabo Branco 
e o Museu de Arte Popular.

“Não é o ângulo reto que me atrai. Nem a linha 
reta, dura, inflexível criada pelo homem. O que me atrai 
é a curva livre e sensual. A curva que encontro nas 
montanhas do meu país. No curso sinuoso dos sentidos, 
nas nuvens do céu. No corpo da mulher preferida. De 
curvas é feito todo o universo”, explicou o mestre.

Ele retornou ao Brasil no início dos anos 80, 
período da anistia dos exilados no governo de 
João Figueiredo. Para consolidar os projetos do 
amigo Darcy Ribeiro, antropólogo e então vice-
governador do Rio na época de Brizola, ele projetou 
os CIEPs (Centro Integrado de Educação Pública) e o 
Sambódromo do Rio.

A cidade de Niterói é a segunda do Brasil com 
o maior número de trabalhos do arquiteto, depois 
de Brasília. Após o consagrado Museu de Arte 
Contemporânea (MAC), foi projetado o Caminho 
Niemeyer, um complexo de edificações assinadas pelo 
mestre e voltado para a cultura e a religião.

No dia, Niemeyer citou mais de uma vez que a vida 
não é fácil e que, se tivesse que resumi-la numa palavra, 
escolheria a solidariedade: “Os pobres ficam vendo os 
palácios de hoje sem poder entrar”, disse. “A vida não 
é justa. E o que justifica esse nosso curto passeio é a 
solidariedade”.

FOTO: Arquivo
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Governo anuncia investimentos 
de R$ 54,2 bilhões para portos
Acessos hidroviários, 
ferroviários e rodoviários 
também serão beneficiados

Pedro Peduzzi, Danilo 
Macedo e Daniel Limao
Da Agência Brasil

Luana Lourenço e Danilo 
Macedo
Da Agência Brasil

Brasília - O Governo 
Federal anunciou ontem R$ 
54,2 bilhões a serem inves-
tidos no setor portuário bra-
sileiro e mais R$ 2,6 bilhões 
para acessos hidroviários, 
ferroviários e rodoviários, 
além de pátios de regula-
rização de tráfego. Dezoito 
portos serão beneficiados 
pelo programa de incentivo 
ao setor.

 “Esse conjunto de me-
didas do setor portuário 
tem o objetivo de promo-
ver a competitividade da 
economia brasileira, pondo 
fim aos entraves do setor”, 
resumiu o ministro da Se-
cretaria de Portos, Leônidas 
Cristino. Para ampliar a mo-
vimentação de cargas e di-
minuir os custos no sistema 
portuário, o governo pre-
tende estimular a partici-
pação do setor privado nos 
investimentos e modernizar 
a gestão dos portos.

O plano anunciado pre-
vê o fim da outorga como 
critério de licitação, para 
eliminar custos. “Não ha-
verá cobrança de outorgas 
porque o objetivo não é au-
mentar a arrecadação da 
Fazenda”, disse a presidente 
Dilma Rousseff, ao anunciar 
o programa.

Além disso, o governo 
pretende criar um marco 
regulatório para os portos, 
a fim de permitir a regula-
ção do serviço de pratica-
gem (manobras de alto cus-
to feitas para posicionar as 
embarcações nos portos), a 
eliminação de barreiras, a 
abertura de chamadas pú-
blicas para Terminais de Uso 

Privativo (TUP) e agilização 
de processos de arrenda-
mentos e de licenciamentos 
ambientais.

“Vamos criar a Comissão 
Nacional para Assuntos de 
Praticagem, com a Marinha, 
para saber quanto vale uma 
manobra e quantas são ne-
cessárias (fazer). Isso será 
importante para o transpor-
te de cabotagem, porque ele 
entra diversas vezes por ano 
no porto”, disse Leônidas 
Cristino.

Está previsto o aumento 
do número de práticos para 
dar celeridade aos proce-
dimentos nos portos. “Para 
isso, vamos anunciar, no dia 
5 de janeiro, a realização de 
concursos para 206 vagas”, 
acrescentou o ministro.

A região Norte receberá, 
entre 2014 e 2015, R$ 4,37 
bilhões em investimentos, e, 
nos dois anos subsequentes, 
mais R$ 1,5 bilhão. O Nordes-
te receberá R$ 11,94 bilhões 
(dos quais R$ 6,77 bilhões 
entre 2014 e 2015 e R$ 5,15 
bilhões entre 2016 e 2017). 
No Sudeste, serão investidos 
R$ 16,50 bilhões no primei-
ro período (2014-2015); e 
R$ 12,14 bilhões no segundo 
(2016-2017). Leônidas Cris-
tino anunciou, ainda, que a 
região Sul receberá R$ 3,36 
bilhões na primeira etapa e 
R$4,25 bilhões na segunda.

Entre as medidas, há 
também o anúncio do Plano 
Nacional de Dragagem 2, que 
prevê alargamento e apro-
fundamento de canais de 
acesso, e a dragagem de ba-
cias de evolução e berço. Se-
rão leiloados blocos de por-
tos para possibilitar ganho 
de escala nas licitações. “Os 
contratos serão de dez anos 
para a empresa que ganhar o 
bloco. Ela terá, inclusive, que 
deixar a profundidade sem-
pre igual à acertada”, disse o 
ministro da secretaria.

Corpo de Oscar Niemeyer é velado em 
Brasília e será enterrado hoje no Rio

Câmara dos Deputados aprova 
reajuste de servidores federais

Brasília - O corpo do  
arquiteto Oscar Niemeyer 
chegou ontem ao Palácio do 
Planalto, onde foi velado até 
a noite. Niemeyer morreu 
anteontem, no Rio de Janeiro, 
aos 104 anos.

O corpo saiu do Rio de 
Janeiro às 13h, chegou à Base 
Aérea de Brasília por volta 
de 14h20 e veio em cortejo 
pelo Eixo Rodoviário e pelo 
Eixo Monumental, duas das 
principais vias de Brasília.

Na chegada ao Palácio 
do Planalto, o corpo de Nie-
meyer foi recebido pela presi-
dente Dilma Rousseff, junto 
com a guarda dos Dragões 
da Independência. A presi-
dente estava acompanhada 
da viúva do arquiteto, Vera 
Niemeyer. 

O corpo foi velado no 
Salão Nobre do Palácio. Mais 
de 30 coroas de flores foram 
mandadas para a cerimônia 

de despedida enviadas, por 
exemplo, pelo ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e 
pelos governadores Sérgio 
Cabral (Rio de Janeiro) e 
Agnelo Queiroz (Distrito Fe-
deral).

Entre as autoridades 
que acompanharam o velório 
estavam o vice-presidente 
Michel Temer, os presidentes 
do Senado, José Sarney, e 
da Câmara dos Deputados, 
Marco Maia; do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Joaquim 
Barbosa; e os governadores 
Jaques Wagner (Bahia),  Ag-
nelo Queiroz (Distrito Fe-
deral) e Renato Casagrande 
(Espírito Santo), além de 
vários ministros do governo.

Após o velório em Bra-
sília, o corpo do arquiteto 
foi levado de volta ao Rio de 
Janeiro, onde foi velado no 
Palácio da Cidade e sepultado 
hoje no Cemitério São João 
Batista, em Botafogo.

Oscar Niemeyer mor-
reu na noite de anteontem, 
no Hospital Samaritano, em 

Botafogo, onde estava in-
ternado desde o dia 2 de 
novembro, vítima de compli-
cações renais e desidratação. 
Por causa de uma infecção 
respiratória, o arquiteto que 
estava na unidade inter-
mediária do hospital, ficou 
sedado e respirando com 
auxílio de aparelhos. Nie-
meyer morreu às 21h55. Ele 
completaria 105 anos no 
próximo dia 15.

Presidente da República
A  p r e s i d e n t e  d a 

República, Dilma Rous-
seff, ao lamentar a morte 
do arquiteto Oscar Nie-
meyer, diz, em nota, que 
“o Brasil perdeu um dos 
seus gênios.  É dia de 
chorar sua morte. É dia 
de saudar sua vida”.

De  acordo  com a 
presidente, a história de 
Niemeyer “não cabe nas 
pranchetas”. O arquiteto 
“foi um revolucionário, 
o mentor de uma nova 
arquitetura, bonita, lógica 

e, como ele mesmo definia, 
inventiva”. Dilma desta-
cou ainda que “poucos 
sonharam tão intensa-
mente e fizeram tantas coi-
sas acontecer como ele”.

Ainda segundo a presi-
dente, “da sinuosidade da 
curva, Niemeyer desenhou 
casas, palácios e cidades. 
Das injustiças do mundo, 
ele sonhou uma sociedade 
igualitária”.

“Carioca, Niemeyer 
foi, com Lúcio Costa, o 
autor intelectual de Bra-
sília, a capital que mudou 
o eixo do Brasil para o 
interior. Nacionalista, 
tornou-se o mais cosmo-
polita dos brasileiros, 
com projetos presentes 
por todo o país, nos Es-
tados Unidos, França, 
Alemanha, Argélia, Itália 
e Israel, entre outros paí-
ses. Autodeclarado pe-
ssimista, era um símbolo 
da esperança”, diz a nota 
assinada pela presidente 
da República.

O plenário da Câmara 
aprovou ontem proposta que 
concede reajuste de 15,8%, es-
calonados em três anos (2013 
a 2015), para 24 categorias 
que aceitaram a negociação 
com o Executivo. O texto apro-
vado é um substitutivo do 
deputado Edinho Bez (PMDB-
SC), relator da proposta em 
Plenário pela Comissão de 
Trabalho, de Administração e 
Serviço Público.

Segundo o deputado 
Bohn Gass (PT-RS), relator 
pela Comissão de Finanças 
e Tributação, algumas al-
terações propostas pelos 
parlamentares para incluir 
no projeto o pleito de ou-
tras categorias não puderam 
ser atendidas por fugirem 

da competência legislativa 
de homologar acordos pre-
viamente assinados com o 
governo.

“Algumas categorias, 
como os servidores do Ban-
co Central, do Incra, da Re-
ceita Federal e da Susep, 
não aceitaram em tempo 
os percentuais de reajuste 
propostos pelo governo e, 
portanto, não foram incluí-
dos na proposta orçamen-
tária enviada ao Congresso”, 
explicou Bohn Gass. Segundo 
ele, as categorias não con-
templadas continuam em 
negociação com o Ministério 
do Planejamento.

Segundo a consultoria 
de orçamento da Câmara, 
servidores do Executivo que 

não foram contemplados 
nos acordos, constitucional-
mente, não podem receber 
aumento em 2013, uma vez 
que os projetos com rea-
justes deveriam ter dado en-
trada no Congresso até 31 de 
agosto, conforme prevê a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO). “Quem não entrou em 
acordo não pode ser contem-
plado, pois o Congresso não 
pode aumentar despesa de 
projeto de iniciativa exclusi-
va do presidente”, completou 
Bohn Gass.

O texto foi aprovado 
com uma emenda que con-
fere plenos poderes ao con-
selho de planos de carreiras 
de ciência e tecnologia para 
conceder gratificação por 

qualificação aos servidores.
De acordo com o pro-

jeto aprovado, a partir de 
2013, as carreiras de oficial 
de chancelaria, assistente 
de chancelaria e de fiscal 
federal agropecuário pas-
sarão a receber por meio de 
subsídio.

A carreira de policial 
rodoviário federal será re-
estruturada as classes pas-
sam a ser “Especial”, em nível 
final, seguidas de “1ª Classe”, 
“2ª Classe” e “3ª Classe”, 
esta última em nível inicial. 
O texto exclui, portanto, a 
nomenclatura “Inspetor” das 
classes da carreira. A alte-
ração foi um dos pleitos mais 
significativos apresentados 
pelo movimento grevista.

No Palácio do Planalto, o corpo de Niemeyer foi recebido pela presidente Dilma Rousseff e a guarda dos Dragões da Independência

Transição não deve 
prejudicar pagamento

BOLSA FAMÍLIA

A ministra do Desen-
volvimento Social e Com-
bate à Fome, Tereza Cam-
pello, disse ontem que o 
momento de transição de 
prefeituras em razão das 
eleições municipais deste 
ano não deve prejudicar 
as ações da pasta. Segun-
do ela, os benefícios pa-
gos pelos programas Bolsa 
Família e Brasil Carinhoso 
estão garantidos em todos 
os municípios.

“Este momento de 
transição é sempre um 
momento em que temos 
que garantir as coisas fun-
cionando. Felizmente, a 
maior parte das nossas 
ações é automática. No 
caso do Bolsa Família e do 
Brasil Carinhoso, o recurso 
vai direto para a conta do 
beneficiário. Esse é um dos 
grandes méritos: a gente 
não precisar mais depen-
der de transferência do 
Governo Estadual ou Mu-
nicipal.”

Ao participar do pro-
grama Bom Dia, Ministro, 

produzido pela Secretaria 
de Comunicação Social da 
Presidência em parceria 
com a EBC Serviços, Te-
reza Campello lembrou, 
entretanto, que a entrega 
de cisternas no Nordeste 
brasileiro, por exemplo, 
depende diretamente dos 
governos estaduais ou de 
convênios com organiza-
ções não governamentais.

“Conseguimos atu-
ar sem os municípios em 
algumas ações, mas, atu-
ando junto com eles, as 
coisas funcionam muito 
melhor. O retorno que es-
tamos tendo é o contrá-
rio: os prefeitos estão nos 
procurando antes mesmo 
de assumir. Hoje existe 
uma grande sinergia, todo 
mundo querendo aju-
dar. O Brasil sem Miséria 
é uma realidade no país 
todo e existe um grande 
apoio – Governo Fede-
ral, governos estaduais e 
municipais, todo mundo 
apontando para o mesmo 
lado”, destacou.

FOTO: Marcello Casal Jr/ABr
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EUA alertam a Síria sobre o uso
de armas químicas em conflito

O secretário de Defesa 
dos Estados Unidos, Leon 
Panetta, se mostrou “muito 

Secretário de Defesa disse 
que haverá consequências 
contra o ditador Bashar

preocupado” pela possibili-
dade de o presidente da Síria, 
Bashar al Assad, ordenar o 
uso de armas químicas e ad-
vertiu que, se o fizer, “haverá 
consequências”.

Panetta afirmou ontem 
que à medida que a oposição 

avança, o regime de Bashar 
Assad “poderia estar consi-
derando” o uso de armas quí-
micas, segundo os relatórios 
dos serviços de inteligência 
do Pentágono.

“Sem entrar em detalhes 
sobre a informação de inteli-

gência específica que temos 
sobre as armas químicas, não 
há dúvida que estamos muito 
preocupados”, declarou Pa-
netta.

Leon Panetta advertiu 
que se Assad usar armas quí-
micas contra seus cidadãos 

equivaleria a “atravessar a linha 
vermelha” e, repetindo as pala-
vras do presidente Barack Oba-
ma, lhe pediu que não cometa 
o “erro” de utilizá-las, porque 
“terá consequências”.

Panetta se recusou a en-
trar em detalhes: “Não vou 

especular sobre quais seriam 
essas consequências poten-
ciais”.

O canal “NBC” revelou 
que o Exército sírio está pron-
to para usar armas químicas e 
espera as ordens finais do pre-
sidente para utilizá-las.
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Botafogo quer fazer 
amistosos, mas falta 
de campo preocupa

isa cuP de surf

Tininha vai competir na China
Paraibana é convocada
para representar o
Brasil em janeiro

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A paraibana Diana Cris-
tina (Tininha) foi convoca-
da no início da semana pela 
Confederação Brasileira de 
Surf para integrar a Seleção 
Brasileira que participará no 
período de 25 a 30 de janei-
ro, do ISA China Cup, evento 
de surf internacional reser-
vado às oito melhores sele-
ções do mundo. O Brasil esta-
rá presente com seis atletas, 
sendo quatro homens e duas 
mulheres. 

Às vésperas da competi-
ção, a paraibana corre contra 
o tempo atrás de patrocínio, 
o que poderá inviabilizar 
sua ida. “Estou sem patrocí-
nio há quase dois anos. Sou 
atualmente a campeã bra-
sileira profissional, por isso 
fui convocada, no entanto, a 
Confederação custeia apenas 
as passagens. Hospedagem 
e alimentação são por conta 
dos atletas. Caso não consiga 
um patrocínio, ficarei impe-
dida de representar o Brasil”, 
afirmou a atleta, na manhã 
de ontem, na Baía da Traição, 
momento antes de mais um 
treino.

“Estou preparada para 
a competição internacional. 
Tenho treinado diariamente. 
No início deste ano partici-
pei da mesma competição 
e fiquei na terceira posição. 
Quero voltar novamente à 
China para brigar pelo títu-
lo mundial”, disse Tininha 
que postou nas redes sociais 
um apelo aos empresários. 
“A internet foi um recurso 

que resolvi utilizar em bus-
ca de sensibilizar alguém a 
me ajudar. Não quero perder 
esta vaga para a competição 
na China. Quero representar 
muito bem meu país e, espe-
cialmente, a  minha Paraíba”, 
alegou ela.

Além do Brasil, estão 
assegurados no ISA Chi-
na Cup surfistas do Havaí, 
Austrália, Estados Unidos, 
Japão, França, Peru, Portu-
gal e Japão. No início deste 
ano,  a Austrália ganhou a 
medalha de ouro na classifi-
cação por equipe durante a 
primeira edição do evento. 
A peruana Sofia Mulanovich 
ficou com o ouro no Aberto 
Mulheres divisão e o austra-
liano Heath Joske subiu no 
lugar mais alto do pódio, na 
divisão Homens Open.

Esta competição histó-
rica será o segundo evento 
ASP de sempre na China, am-
bos produzidos pela ISA, que 
contam para o ranking do 
ASP Men do Mundo, confor-
me a Confederação Brasileira 
de Surf. Após a conclusão da 
China ISA Cup, o Festival In-
ternacional de Surf vai conti-
nuar com o clássico Hainan, 
28 de janeiro a 30, qual o ISA 
confirmou terá uma classifi-
cação ASP Men de 4 estrelas.

O  ISA China Cup será o  
primeiro evento mundial do 
surf em 2013. A estimativa 
é que 96 atletas demons-
trem nas ondas suas maio-
res e melhores habilidades, 
buscando assim o título 
internacional, iniciando a 
temporada de 2013 já como 
campeão. “É muito impor-
tante para mim esta com-
petição. Não quero ficar de 
fora”, finalizou Tininha.

Herbert Clemente
Especial para A União

Este ano, a paraibana da Baía da Traição, ficou em terceiro lugar e agora busca patrocínio para subir num lugar bem mais alto do pódio 

Para o treinador do Motiva, 
Isaias Oliveira, a campanha do 
Motiva no Sul-Americano foi boa, 
mas podia ter sido coroada com o 
título. Na sua visão, o time mostrou 
nervosismo logo na decisão e isso 
prejudicou a exibição da equipe 
que até então não sabia o que era 
perder.

“Elas estavam muito nervosas 
e não conseguiram desempenhar o 
que sabiam fazer. Ao final, chora-
ram muito porque ficaram bastante 
decepcionadas. Mas o time do Para-
guai foi mais tranquilo em quadra e 
levou o título”, comentou.

Para o comandante, os desta-
ques do time brasileiro foram a go-
leira Geandra e a armadora Mariah 
Leite, que segundo ele, foram as 
principais revelações da competição 
e ajudaram bastante a equipe. Além 
de Geandra e Mariah, o elenco con-
tou com Carol Torres, Eduarda, Cla-
ra, Beatriz e Bruna Martins.

O Colégio Motiva de João Pes-
soa, que representou o Brasil nos 
Jogos Sul-Americanos escolares no 
handebol feminino, acertou todos 
os passos na competição, mas trope-

Técnico do Motiva diz que o nervosismo
atrapalhou time na final contra Paraguai

çou no último. Após ter conseguido 
a vaga na final de forma invicta, o 
time comandado por Isaias Oliveira, 
que é da categoria de 12 a 14 anos, 
acabou sendo derrotado na decisão 
pelo Paraguai. A partida foi às 10h, 
no Ginásio da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, em Natal, e 
terminou em 23 a 20 para as garotas 
paraguaias.

As brasileiras chegaram à deci-
são após vencerem a semifinal con-

tra o Chile por 26 a 13. Já o Paraguai 
tinha vencido a Argentina por 25 a 
22. Na estreia, as brasileiras encara-
ram o Uruguai e não tomaram co-
nhecimento das adversárias e apli-
caram uma sonora goleada de 17 a 
6. No segundo jogo, contra Equador, 
foi a vez do placar ser mais elástico 
ainda. O Brasil ganhou por 34 a 2 . 
Diante da Argentina, o Brasil venceu 
por 24 a 13 e na semifinal, a vítima 
foi o Chile, que perdeu por a 26 a 13.

A Paraíba deverá conhe-
cer em breve os melhores clu-
bes de futsal do Estado. Segun-
do o presidente da Federação 
Paraibana de Futsal (FPFS), 
João Bosco Crispim, até o dia 20 
deste mês vão ser encerradas 
as disputas do Campeonato Pa-
raibano em todas as categorias 
que ainda brigam pelo título da 
competição. Até o momento, 
foi definido apenas o campeão 
do Adulto masculino, que foi o 
estreante João Pessoa Futsal. 
As demais categorias (Sub-7, 
Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, 
Sub-17, Sub-20 e Adulto femi-
nino) seguem na luta pela taça 
de campeão do Paraibano.

De acordo com Bosco, 
32 equipes se inscreveram na 
atual temporada e a previsão 
é de que esse número aumen-
te no próximo ano. O diri-
gente revelou que times das 
cidades de Patos, Conceição, 
Piancó e Teixeira já manifes-
taram o desejo de competir 
ano que vem no Estadual. O 
presidente da FPFS destacou 
a participação dos clubes do 
interior na temporada atual e 
declarou o fim da centraliza-
ção do esporte na capital.

“A gente vê hoje time de 
Guarabira, time de Campi-
na Grande nas finais do Pa-
raibano, é uma diversidade 

FPFS quer concluir os
estaduais até o dia 20

muito grande. Acabou a he-
gemonia de João Pessoa, o 
futsal agora está em todo o 
Estado”, disse Bosco.

Os times do interior 
marcam forte presença nos 
próximos jogos que valem 
título do Estadual. Eles es-
tão em três das quatro ca-
tegorias que já definiram os 
finalistas. No Sub-9, EPCF, da 
cidade de Guarabira, enfren-
ta o Benfica “A”. No Sub-11, a 
decisão ficou entre os pesso-
enses Benfica e Esporte Clu-
be Cabo Branco. Na final do 
Sub-13, Alice Coutinho, de 
Campina Grande, joga contra 
o Benfica e, no Sub-17, due-
lo interiorano entre EPCF e 
Alice Coutinho. As partidas 
serão realizadas na semana 
que vem em data, local e ho-
rário a serem definidos.

João Bosco, presidente da FPFS

Temporada paraibana chega ao final
A temporada oficial deste 

ano do vôlei de praia da Paraíba 
chegou ao fim no mês passado, 
com o encerramento de todas 
as categorias que competem 
no Circuito Paraibano. Depois 
de um ano agitado e repleto de 
competições para todas as ida-
des, o Departamento de Vôlei 
de Praia da Federação Paraiba-
na de Vôlei (FPV) continua com 
muito trabalho.

Segundo o diretor da FPV 
responsável pela modalidade, 
Giovanni Marques, o departa-
mento está fazendo o levanta-

mento de todos os vencedores 
de cada uma das seis etapas 
que foram realizadas no de-
correr do ano para anunciar 
os campeões do Circuito. Após 
o levantamento será possível 
conhecer também o ranking 
com a colocação de todos os 
atletas que participaram do 
Paraibano.

Para Giovanni, a realiza-
ção de 98% das etapas pre-
vistas no calendário e o alto 
nível técnico das duplas que 
competiram no Circuito lo-
cal foram os pontos altos da 

temporada. A qualidade dos 
atletas do Estado foi reconhe-
cida também pela Confedera-
ção Brasileira de Vôlei, que ao 
longo do ano convocou seis 
atletas paraibanos do Sub-19, 
dois do Sub-21 e dois do Adul-
to para as Seleções Brasileiras 
de vôlei de praia.

O diretor da Federação 
ressaltou também os pontos 
baixos do ano, que segundo 
ele foram “A falta de patro-
cínio para realizarmos mais 
eventos locais e principal-
mente a falta de parceiros 

para a realização do Campeo-
nato Brasileiro Sub-19”.

Este ano, a Federação, 
através do Departamento de 
Vôlei de Praia, promoveu tor-
neios nas categorias Sub-15, 
Sub-17, Sub-19, Sub-21, Sub-
23, Adulto, Master, Veterano, 
além de competição para du-
plas mistas e para quartetos.

A última competição do 
ano a ser realizada na moda-
lidade até o momento, entre-
tanto, não foi promovida pela 
Federação e sim pela ONG “Pa-
raíba Esporte Futuro”. (HC)

VÔLei de Praia

Pedro Alves
Especial para A União

Atletas do Motiva que representaram o Brasil nos Jogos Sul-Americanos Escolares
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Seis paraibanos disputam a 
etapa carioca do Circuito BB

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 7 de dezembro de 2012

AMADOR

Competição no Rio de 
Janeiro começa hoje e 
vão até domingo

O grupo dos atletas 
brasileiros de vôlei de praia 
que alcançaram a marca de 
mil vitórias na carreira está 
perto de ganhar mais um in-
tegrante. O brasiliense Har-
ley, de 38 anos, está a dois 
triunfos da marca histórica e 
pretende atingir o feito nes-
te final de semana, na etapa 
do Rio de Janeiro do Circuito 
Banco do Brasil 2012/2013, 
a sexta da temporada, que 
movimentará as areias de 
Copacabana, de hoje até o 
próximo domingo. 

Etapa que terá a partici-
pação dos paraibanos Álvaro 
que joga o catarinense Tiago; 
Vítor Felipe que tem o cario-
ca Evandro como parceiro;  
Ícaro com o carioca Bernat, 
além de Jorge e Renatão, no 
masculino. Já no feminino, a 
Paraíba terá a presença de 
Thati que joga com a mineira 
Érica Freitas.

A competição começa-
rá às 8h de hoje, dia em que 
acontecerão 32 jogos, todos 
válidos pela primeira fase. Ao 
fim da programação, previsto 
para as 17h, oito duplas em 
cada naipe seguirão na dis-
puta. Estas equipes voltarão à 
quadra na manhã de amanhã, 
entre 9h e 13, para as parti-
das das quartas de final.

No mesmo dia, entre 
17h45 e 21h45, acontece-
rão as semifinais, que serão 
transmitidas ao vivo pelo 
canal Sportv. As finais, na 
manhã de domingo, também 
contarão com transmissão 
pela emissora.

Harley
Em 18 anos de carreira 

nas areias, Harley acumu-
la 530 vitórias no Circuito 
Banco do Brasil e 468 no 
Circuito Mundial. Com mais 
dois resultados positivos, 
que podem acontecer já na 
sexta, ele passará a integrar 
o restrito grupo de atletas 
brasileiros que alcançaram a 
marca, composto por Adria-
na Behar-RJ, Shelda-CE, San-
dra Pires-RJ, Juliana-CE, La-
rissa-PA, Franco-CE, Roberto 
Lopes-CE, Ricardo-BA, Ema-
nuel-PR, Márcio-CE e seu 
parceiro Benjamin-MS.

“Estou muito emociona-
do com essa possibilidade de 
fazer parte de um grupo tão 

restrito no vôlei de praia. Fo-
ram poucos atletas que che-
garam a essa marca. Mas em 
primeiro lugar vem a vontade 
de vencer. Se fizermos tudo 
certo, essa marca virá natu-
ralmente e será muito espe-
cial, por ser no Rio de Janeiro, 
onde moro. Tomara que pos-
sa passar das mil e comemo-
rar também o título da etapa”, 
comenta.

A confiança para al-
cançar a marca nas areias 
cariocas vem do bom mo-
mento vivido pela dupla no 
Circuito Banco do Brasil. 
Depois de um recomeço 
com altos e baixos, Harley 
e Benjamin conseguiram 
se estabilizar e chegaram 

ao pódio nas duas últimas 
etapas, em Campinas-SP e 
Curitiba-PR.

“Apesar de sermos atle-
tas experientes, o começo da 
nossa dupla não foi como es-
perávamos. Tivemos dificul-
dades, mas nos preocupamos 
em seguir trabalhando para 
construir uma base sólida 
para o nosso time. Fizemos 
vários ajustes e modificações 
e agora os resultados estão 
aparecendo. Jogamos bem 
nos últimos torneios e acaba-
mos perdendo por detalhes 
nas semifinais. Analisamos 
os nossos erros para tentar 
corrigi-los e chegar sempre 
melhor na próxima etapa”, 
afirma o brasiliense.

Quem vem dando um show nas piscinas cariocas é 
a paraibana Thafnnys Milka, de apenas 13 anos de 
idade. Atleta do Tijuca Tênis Clube, a garota, que está 
sendo preparada para os Jogos Olímpicos de 2016, 
vem superando a cada dia o seu limite. No momento 
ela está disputando os Jogos de Verão de Natação, 
promovidos pela Federação de Desportos Aquáticos 
do Rio de Janeiro, no Parque Aquático do Botafogo. 
Suas marcas têm impressionado diversos treinadores 
e há já quem diga que o novo fenômeno da natação 
brasileira praticamente estará na Olimpíada.

Thafnnys Milka

CSP: um time audacioso 
na busca de talentos
Muitos são os ditados populares que caem na 

boca da população: “É melhor prevenir do que reme-
diar”; “Antes tarde do que nunca”; “De grão em grão 
a galinha enche o papo”; “Vamos comendo pelas 
beiradas” e tantos outros. Dentro deste paradigma 
de interpretações, o Centro Sportivo Paraibano, sem 
sombra de dúvida, está encaixado.

Encaixado pela sua seriedade de como encara o 
futebol paraibano. Até pouco tempo, quando disputou 
a Segunda Divisão pela primeira vez, muitos questiona-
vam sobre sua competência. Muitos diziam que seria 
mais um time a nadar e morrer na praia, como tantos 
outros fizeram, mas, todos quebraram a cara.

Do anonimato para o reconhecimento, pelo me-
nos em âmbito estadual, o CSP foi “comendo pelas 
beiradas”. Da revelação de jogadores, alguns deles 
transferidos para fora do Brasil, o time situado no 
conjunto Funcionários II, na capital foi criando forma. 
A formação da base tem sido seu marco principal, 
marco este que tem trazido resultados significantes 
para o futebol.

Se mantém na elite do futebol estadual, continua 
revelando seus talentos e, agora, tem a oportunidade 
de ganhar ainda mais reconhecimento, desta feita no 
cenário nacional quando estará representando a Paraíba 
na Copa do Brasil. Tudo isto graças a uma competente 
diretoria que, diga-se de passagem, teve início com o 
professor Ferreira e está sucedendo com o microem-
presário Josivaldo Alves. Claro que não é somente ele. 
Nos bastidores, muita gente boa e competente. Desta-
que para Ricardo “Beliskão”, que é o vice-presidente do 
clube. Poucas pessoas sabem disso.

Quem compareceu à pista 
de atletismo da UFPB, em 
João Pessoa, durante os 
Jogos Sul-Americanos Esco-
lares ficou encantado com a 
obra-prima. Foram somente 
elogios à praça esportiva e 
ao nosso Estado da Paraíba.

Atletismo

O Campeonato Paraibano de Futebol Profissional da 
Primeira Divisão de 2013, que começa no dia 6 de janeiro, 
promete muito, principalmente por parte das equipes. O 
patrocínio da Chevrolet, que destinará veículos como pre-
miação, bem como o esforço concentrados dos times para 
fazer um grande elenco, são motivos de sobra para levar o 
torcedor aos estádios. Botafogo, Treze, Campinense, Auto 
e as equipes do Sertão estão investindo alto.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A Paraíba inteira estava 
torcendo pelas atletas de 
handebol do Colégio Motiva, 
representantes do Brasil 
nos Jogos Sul-Americanos. 
Infelizmente elas não con-
seguiram vencer o Paraguai 
e ficaram com a prata.

Não deu

Estadual 2013

Vítor Felipe, ao lado de Evandro, joga mais uma etapa do Circuito Banco do Brasil hoje

Rio pagará R$ 23,8 milhões por três 
projetos de arenas para Olimpíadas

 Os projetos de três are-
nas da Olimpíada de 2016 
vão custar R$ 23,8 milhões 
aos cidadãos do Rio de Ja-
neiro. O valor será pago pela 
Empresa Olímpica Municipal 
(EOM), que divulgou ontem 
o resultado da concorrência 
que definiu as companhias 
que farão os projetos do 
novo centro de tênis, centro 
de esportes aquáticos e veló-
dromo que serão construí-
dos na cidade para os Jogos 
Olímpicos.

A concorrência pública 
foi iniciada em julho deste 
ano. Com a definição das 
empresas que farão os proje-

tos, a Prefeitura do Rio pode, 
agora, iniciar o processo 
de contração das obras em 
si, que devem começar no 
segundo trimestre do ano 
que vem.

As arenas de tênis, es-
portes aquáticos e o veló-
dromo ficarão no Parque 
Olímpico do Rio de Janeiro, 
na Zona Oeste da cidade. 
As obras de infraestrutura 
do parque começaram em 
julho e devem ser entreg-
ues em janeiro de 2016, 
seis meses antes dos Jogos 
Olímpicos.

O centro de tênis do 
Rio 2016 terá três ginásios, 

sete quadras descobertas 
e seis quadras para treina-
mento e aquecimento. Ele 
terá capacidade para 19.750 
pessoas. O consórcio 2016 
– Especialistas em Eventos 
Esportivos - fará o projeto 
do local e receberá R$ 10,2 
milhões.

O mesmo consórcio 
fará o projeto do centro 
de esportes aquáticos, que 
custará R$ 8,3 milhões. O 
local será um arena tem-
porária com capacidade para 
18 mil pessoas, receberá as 
competições de natação e 
nado sincronizado.

Já o novo velódromo será 

permanente e vai substituir a 
pista de ciclismo construída 
para os Jogos Pan-Ameri-
canos de 2007. O projeto 
será feito pelo consórcio Rio 
Equipamentos Olímpicos e 
custará R$ 5,2 milhões – cer-
ca de 37% do que foi gasto 
com a inteira construção do 
velódromo do Pan, que não 
atende as exigências olímpi-
cas e será desmontado.

Prefeitura e Governo 
Federal anunciaram a de-
cisão de não usar do velódro-
mo do Pan na Olimpíada do 
Rio no mês passado. A pista 
deve ser transferida para 
Goiânia.

O Rio de Janeiro vai ganhar um novo velódromo já que o atual será desmontado. Ele serviu para os Jogos Pan-Americanos de 2007
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Botafogo não sabe aonde vai jogar
amistosos

FUtEBoL 
PaRaÍBa

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 7 de dezembro de 2012

técnico marcelo Villar 
pede a diretoria três
jogos para ajustar time

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A diretoria do Botafogo 
começa a se preocupar com 
a falta de campos para re-
alizar seus treinos e jogos 
da pré-temporada. Com o 
Almeidão interditado e o 
gramado em péssimo es-
tado e o Estádio Leonardo 
da Silveira, a Graça, fecha-
do para reformas, o Belo 
não definiu ainda os locais 
dos jogos solicitados pelo 
técnico Marcelo Vilar. Uma 
coisa é certa: ele quer ver o 
time em ação nos dias 16, 
23 e 30.

Até para os treinos 
técnicos e táticos, o técni-
co Marcelo Vilar está en-
frentando problemas. Os 
primeiros treinos foram 
realizados no campo da 
Associação dos Cronistas 
Esportivos da Paraíba, no 
Cristo, mas o campo não 
tem as dimensões oficiais. 
Outros treinos foram rea-
lizados no Almeidão, com 
o gramado totalmente des-
truído, podendo causar sé-
rias contusões nos jogado-
res. 

“A diretoria está se es-
forçando para conseguir 
um local enquanto o grama-
do da Maravilha do Contor-
no não fica pronto. Estamos 
tentando o campo do IFPB 

e do Juracisão. Este último 
talvez até para a realização 
dos primeiros amistosos”, 
disse o assessor de impren-
sa do Belo, Fábio Fernan-
des. 

O gramado da Maravi-
lha foi afetado pela mesma 
praga que destruiu o do Al-
meidão, e é preciso matar 
os insetos, além de fazer um 
replantio total da grama.

apresentação
Mais um contratado 

para a temporada 2013 se 
apresentou ontem na Ma-
ravilha do Contorno, o meia 
Fábio Neves, que teve uma 
boa passagem pelo ABC. O 
jogador, que também atua 
como segundo atacante, já 
está treinando com o res-
tante do grupo. Outro que 
chegou também ontem foi o 
goleiro Reverson, que esta-
va no Barretos de São Paulo.

No momento, o clube 
aguarda apenas a chegada 
de um lateral esquerdo e 
um volante para fechar o 
elenco. Mas até agora não 
há nenhum atleta confirma-
do, apenas um contratado, 
mas o clube a qual ele per-
tence não deseja liberá-lo 
para jogar no Botafogo. O 
vice-presidente de futebol, 
Ariano Wanderley não quis 
revelar o nome do atleta em 
negociação, mas acredita 
que nos próximos dias, não 
só o volante mas também o 
lateral, serão contratados.

O volante Wellington 
deve se apresentar hoje ao 
Campinense para se integrar 
ao restante do elenco para 
a pré-temporada, visando à 
estreia da equipe na Copa do 
Nordeste/2013, no dia 20 de 
janeiro, contra o Feirense-BA, 
no Estádio Amigão, em Cam-
pina Grande. O jogador estava 
programado para se apresen-
tar no último domingo, mas 
por problemas de passagem 
de avião teve que adiar a che-
gada a Serra da Borborema.  
Outro reforço é o meia Dedé, 
que atuou no  Horizonte-CE 
na temporada.

Quatro outros reforços 
que desembarcaram na úl-
tima quarta-feira – Ricardo 
Vilar (goleiro), Edvânio (za-
gueiro),  Edmar (meia) e Le-
andrinho (atacante) – estão 
integrados ao grupo e inicia-
ram a preparação física na 
primeira semana rubro-ne-
gra de treinamento. 

O clube busca novas con-
tratações. O gerente de fute-
bol, Kleber Romero, reconhe-
ce a ansiedade da torcida por 
reforços, mas a diretoria não 
pode revelar nomes para não 
atrapalhar as negociações. 

Segundo ele, um za-
gueiro, um volante e um 
atacante estão sendo pre-
tendidos pela Raposa para 
montar uma estrutura para 
as disputas da Copa do Nor-
deste, Copa do Brasil e o 
Campeonato Paraibano, to-
dos em 2013. “São desafios 
importantes que iremos 
brigar pelas primeiras co-
locações. Para quem almeja 
fazer o melhor tem que con-
tar com um grupo forte, que 
tenha opções para a comis-
são técnica”, frisou. 

   Possivelmente o treina-
dor Oliveira Canindé deverá 
iniciar na próxima semana os 
primeiros treinamentos com 
bola, quando o comandante 
rubro-negro colocará em prá-
tica o estilo de trabalho e o 
esquema que o time adotará 
nas competições. O primeiro 
desafio do rubro-negro será a 
Copa do Nordeste, que reunirá 
os principais clubes da região. 
“Iremos trabalhar por etapas, 
onde o primeiro desafio da 
temporada será o Nordestão. 
Vamos iniciar a segunda par-
te do planejamento, quando 
estarei mostrando aos jogado-
res como será a forma do time 
atuar na disputa”, observou. 

Nacional de Patos
Mistério toma conta da 

apresentação dos jogadores 
do Nacional de Patos para as 
disputas do Campeonato Pa-
raibano de 2013. Ontem, o 
técnico Neto Maradona con-
firmou para a próxima terça-
feira o anúncio e apresentação 
do elenco, deixando claro que 
nenhum nome sairá.

Segundo o técnico, qual-
quer anúncio agora pode 
atrapalhar a finalização dos 
contratos que estão sendo 
cuidados pela diretoria, daí 
não antecipar nenhum nome.  
O Nacional esteve a ponto de 
desisitr da participação no 
Estadual e várias campanhas 
foram feitas na cidade para 
alertar os torcedores sobre a 
necessidade de união de for-
ças para evitar um rebaixa-
mento antecipado.

O Nacional vai estrear 
no Campeonato Paraibano de 
2013 no dia seis de janeiro, 
diante do Auto Esporte, no 
José Cavalcante.

Wellington e Dedé são 
novidades no Renatão

CamPiNENsE

Os treinamentos no Almeidão foram físicos, sem bola, já que o gramado está em péssimas condições e vai ser trocado nos próximos dias

Presidente do Treze diz que equipe
de JP é favorita ao título de 2013

O novo presidente do 
Treze, advogado Eduardo Me-
deiros, disse ontem em uma 
entrevista a um canal de TV 
Fechado de João Pessoa, que 
o Botafogo é o grande favo-
rito para conquistar o título 
paraibano 2013. Segundo 
ele, o time da Maravilha do 
Contorno começou a prepa-
ração bem mais cedo, trouxe 
grandes jogadores e uma co-
missão técnica muito compe-
tente, que pode fazer uma di-
ferença em relação as outras 
equipes do campeonato.

Mas apesar de reconhe-
cer o favoritismo do rival da 
capital, Eduardo Medeiros 
fez questão de afirmar que o 
Treze vem com tudo para dis-
putar o título. "O Treze jamais 
vai entrar numa competição 
para ser um mero participan-
te. Nós estamos montando 
um grande time, com muito 
critério e trabalho para ser 
campeão. Esperamos até o 
meio da competição atingir o 
mesmo nível do Botafogo que 
saiu na frente", disse o diri-
gente.

Segundo Eduardo, o 
elenco está todo sendo mon-
tado sobre a orientação do 
experiente técnico Sérgio 
Cosme e o gerente de futebol 
Joba, ambos muito experiente 
e criterioso. "Confio bastante 
no trabalho deles dois. Pode 

ser até que não consigamos 
ganhar o título, porque o fu-
tebol é muito dinâmico e nem 
sempre a coisa sai como pla-
nejamos dentro de campo, 
mas a torcida do Galo pode ter 
uma certeza. O Treze vai viver 
uma outra realidade e crescer 
em todos os sentidos enquan-
to eu tiver na presidência, 
porque tenho um jeito de ad-
ministrar bem diferente das 
pessoas que passaram recen-
temente pelo clube",  garantiu.

O novo presidente não 
está apenas preocupado 
com o Campeonato Parai-
bano de 2013. Segundo ele, 
a permanência do clube 
na Série C do Campeonato 
Brasileiro é também uma 
prioridade. "Estamos pre-
parando uma proposta de 
conciliação com a CBF, para 
acabar de vez com esta briga 
judicial, que não é boa para 
nenhuma das duas partes. 
Como advogado e profes-

sor universitário de direito, 
acho que este momento de 
indefinição não é bom e pre-
judica o planejamento de 
ambas as partes. Nós vamos 
fazer ver ao presidente da 
CBF que o clube está agora 
sobre outra administração, 
que quer o diálogo e que o 
Treze tem uma imensa tor-
cida no país, sendo impor-
tante para a própria compe-
tição a presença do Galo da 
Borborema", disse. (IM)

Dois  meias e mais um atacante. 
Esses são os jogadores que o técnico Ra-
miro Sousa, do CSP, ainda está preten-
dendo para adequar seu time nesta fase 
de preparação visando a estreia, no dia 
6 de janeiro, contra o Botafogo, pelo 
Campeonato Paraibano de Futebol Pro-
fissional da Primeira Divisão. 

“Esses atletas são fundamentais 
para nosso grupo. Queremos integrá-los 
aos já existentes”, disse o treinador. O 

pedido já foi feito à diretoria do clube. 
O Centro Sportivo Paraibano treina hoje 
nos dois expedientes no Centro Univer-
sitário de João Pessoa (Unipê), no bairro 
de Água Fria, na capital. 

Os jogadores, apresentados no 
início da semana, continuam fazendo 
exercícios físicos e, trabalhos específicos 
somente a partir da próxima semana. 
“Vivemos momentos de avaliações. O 
elenco é qualificado, mas, temos que 

avaliá-los”, garantiu Ramiro Sousa. Se-
gundo ele, a equipe ainda não está to-
talmente fechada para o Estadual. Ele 
garantiu que o bom seria ter dois times, 
pois o clube disputará duas competições 
distintas, ou seja, o Campeonato Paraiba-
no e a Copa do Brasil. “Nosso grupo não 
está fechado. Nenhum dos atletas que 
estão sendo avaliados serão cortados do 
time. Estamos trabalhando para fazer 
uma boa competição”, afirmou ele.

CSP busca dois meias e mais um atacante
REFoRÇos

FOTO: Fábio Fernandes/Divulgação

Treze promete vir com força total no Paraibano de 2013 depois de perder a hegemonia para o rival

FOTO: Divulgação
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& Mundo

Corinthians está no Japão 
após sofrer grande susto 
no voo desde Dubai

Timão chega e já inicia treino
FOTOS: Divulgação

De acordo com o diário 
inglês Daily Express, o Chelsea 
deve voltar à carga para ter Hulk. O 
atacante discutiu com o técnico do 
Zenit, Luciano Spalletti, durante o 
jogo contra o Milan, pela Liga dos 
Campeões, e deu a entender que não 
ficaria mais na equipe russa, que 
desembolsou 40 milhões de euros 
para ter o atacante brasileiro. Na 
última janela de transferências na 
Europa, os Blues já haviam sondado 
o jogador, à época no Porto. O alto 
valor pedido pela diretoria portista, 
no entanto, emperrou o negócio.
Ainda de acordo com o Daily Express, a 
possível saída de Fernando Torres em 
janeiro próximo viabilizaria a chegada 
de Hulk.

Durante toda a partida contra o 
Tigre, na última quarta-feira, pela primeira 
partida da final da Sul-Americana, o 
São Paulo mostrou-se tenso com a 
catimba dos jogadores argentinos em La 
Bombonera. Após o empate por 0 a 0, o 
goleiro Rogério Ceni, capitão da equipe 
paulista, minimizou a pressão sentida 
no tradicional estádio em Buenos Aires, 
mas disse que sentiu seus companheiros 
nervosos em campo.

“A pressão do torcedor foi até 
tranquila para quem já enfrentou um 
Boca Juniors aqui. Senti o time nervoso, 
um pouco ansioso. Não foi um dia de 
tanto rendimento. Não rendemos 
como estivemos nos últimos jogos do 
Brasileiro”, afirmou o camisa 1.

O goleiro disse ainda que não 
gostou da qualidade do jogo e que 
espera que a torcida do São Paulo ajude 
a mudar o panorama do confronto na 
segunda partida. “Jogo feio de se assistir, 
amarrado. Jogo estranho, perdemos 
bastante em qualidade depois da saída 
do Luis (Fabiano). O resultado é razoável 
porque levamos o 0 a 0. 

Hulk pode vestir a 
camisa do Chelsea

Ceni diz que time 
estava nervoso

Após o polêmico comentário 
ironizando a torcida corintiana, que 
lotou o Aeroporto de Guarulhos para 
se despedir do clube, que viaja ao 
Japão para disputar o Mundial de 
Clubes, o lateral esquerdo Léo pediu 
desculpas ontem. O jogador do Santos 
criticou os torcedores que depredaram 
o aeroporto, mas utilizou-se de seu 
Facebook para botar panos quentes 
na situação.

“Que fique bem claro que jamais 
tive intenção de ofender a torcida 
adversária, muito menos que vai à 
rodoviária. Fiz uma piada como muitos 
fazem e fui infeliz. Tenho muito respeito 
pelas organizadas e nunca na minha 
carreira fiz qualquer comentário sobre 
elas. São minoria que não representa 
nada perante a grande maioria 
que estava fazendo festa”, postou 
Léo.

O jogador disse que não seria 
hipócrita e secaria o time rival na 
disputa do Mundial. No entanto, o 
lateral ainda afirmou que respeita o 
Corinthians. “Mesmo sendo adversário, 
tenho muito respeito, que isso fique 
bem claro”. Léo havia dito que “quem 
está acostumado com rodoviária não 
pode ir ao aeroporto”.

Santista Léo pede 
desculpa ao Timão

Os atletas do Corinthians, ao desembarcarem no aeroporto, seguiram de trem bala para o hotel onde a delegação está hospedada

Após sofrer um susto 
no voo desde Dubai, o Co-
rinthians, enfim, está con-
centrado em Nagoya, pri-
meira base da delegação no 
Mundial de Clubes da Fifa, 
no Japão. Depois de parada 
estratégica em Dubai, nos 
Emirados Árabes Unidos, o 
Timão voou até Tóquio on-
tem e pegou um trem bala 
até a cidade onde fica o ho-
tel. Na chegada, o time caiu 
nos braços da Fiel.

Centenas de torcedores 
recepcionaram o ônibus co-
rintiano na porta do hotel. 
Com bandeiras, batuque e 
chuva de papel picado, os 
atletas desceram do veícu-
lo impressionados com a 
quantidade de “fiéis” à es-
pera. Desde a saída do Bra-
sil, o Timão tem recebido 
inúmeras manifestações de 
carinho por parte do torce-
dor.

Antes de o Corinthians 
chegar em Nagoya, hou-
ve alguns momentos mais 
tensos na porta do hotel. A 
segurança do local pediu a 
intervenção da polícia na 
organização dos torcedo-
res. Entre eles, aliás, houve 
algumas discussões. Mas no 
fim eles se entenderam e 
respeitaram a maior parte 
do tempo as limitações.

No entanto, quando o 
ônibus chegou, a torcida 
pulou as barras de segu-
rança e avançou no veículo, 

formando um corredor para 
a entrada dos jogadores. O 
atacante Emerson Sheik, 
volante Paulinho e o meia 
Danilo, destaques na inédita 
conquista da Libertadores, 
foram os mais ovacionados 
pelos torcedores.

Essa energia positiva 
nos ajuda bastante, é um 
apoio a mais. A responsabi-
lidade da gente dobra - re-
sumiu o meia Danilo.

Na viagem de trem de 

Tóquio até Nagoya, o clima 
foi bem tranquilo. Já cansa-
dos, os jogadores se alimen-
taram e passaram o tempo 
vendo vídeos e fotos. Dire-
toria, comissão técnica e 
elenco vieram na primeira 
classe do trem bala.

O Corinthians faz seu 
primeiro treinamento em 
solo japonês às 11h desta 
sexta-feira (0h em Brasília). A 
estreia do Timão no Mundial 
será no dia 12 de dezembro, 

contra o vencedor do jogo 
entre Sanfrecce Hiroshima, 
do Japão, e Al-Ahly, do Egito.

Hiroshima 
O Sanfrecce Hiroshi-

ma, do Japão, venceu por 1 
a 0 na manhã de ontem o 
Auckland City, da Nova Ze-
lândia, em Yokohama, no 
primeiro jogo do Mundial 
de Clubes da Fifa, e pode ser 
adversário do Corinthians  
na semifinal.

 O gol da vitória foi co-
memorado com uma “pesca-
ria”. Os jogadores japoneses 
simularam estar fisgando 
um dos atletas como um 
peixe e depois posaram 
para foto. A celebração é 
uma imitação do time islan-
dês Stjarnan, que em 2010 
fez fama no mundo todo por 
folclóricas comemorações. 
O gol, o de número 200 na 
história dos Mundiais de 
Clubes.

MUNDIAL DE CLUBES

A diretoria do Vasco recebeu 
uma proposta milionária pelos direi-
tos federativos do zagueiro Dedé. A 
informação foi confirmada pelo di-
retor executivo do departamento de 
futebol, René Simões, que demons-
trou uma certa preocupação com o 
risco de perder o atleta, considera-
do um dos principais ídolos do atual 
elenco. O clube que fez a investida 
está sendo mantido em sigilo, mas 
nos bastidores de São Januário fala-
se na Juventus, de Turim, uma antiga 
admiradora do futebol do defensor.

A força da proposta pode ser sen-
tida pelo momento que ela chegou. 
Quem fez o contato não esperou nem 
que René Simões completasse 24 ho-
ras no comando do futebol vascaíno.

“O Dedé sempre recebe propos-
tas e o Vasco sabe que é preciso usar 
a criatividade para manter um joga-
dor deste nível no futebol brasilei-
ro. Mas estamos trabalhando nesta 
linha. Não queremos perder o joga-
dor”, disse René.

O dirigente negou que os pro-
blemas financeiros vividos pelo Vas-
co possam contribuir para que o za-
gueiro seja liberado.

“Uma coisa não tem ligação com 
a outra, até porque o Vasco não é o 
único clube do Brasil que tem defi-
ciências financeiras. Mas não pensa-
mos em resolver os problemas dessa 
maneira. Os jogadores sabem que es-
tamos trabalhando. Eles não querem 
mais os atrasos salariais, mas sabem 
que nós também não queremos e 

Proposta milionária pode 
tirar Dedé do Vasco-RJ

FUTEBOL ITALIANO

por isso que acredito no projeto do 
Vasco”, disse René.

Contrato renovado
O Vasco conseguiu recentemente 

ampliar o contrato do zagueiro até o 
fim de 2015, cedendo, para isso, um 
aumento salarial. A multa rescisória 
está na casa dos R$ 70 milhões e o 
clube deseja manter Dedé pelo me-
nos até a disputa da Copa do Mundo 
de 2014, que será realizada no Brasil.

Zagueiro Dedé continua muito valorizado

A Uefa anunciou 
ontem que a Euro 2020 
será disputada em vá-
rios países do continen-
te europeu. A decisão 
foi confirmada após a 
reunião do comitê exe-
cutivo da entidade. A 
ideia da divisão de paí-
ses foi feita por causa 
de duas questões: a co-
memoração dos 60 anos 
da competição e para 
evitar a construção de 
novos estádios em tem-
pos de crise econômica. 
A Federação Inglesa de 
Futebol (FA) já planeja 
agir para que a deci-

são seja disputada em 
Wembley.

Os países que quise-
rem participar poderão 
começar a fazer os pe-
didos a partir de março 
do ano que vem e a de-
cisão sobre as sedes será 
anunciada em 2014. O 
fato de ter uma cidade-
sede não classificará o 
país automaticamente 
para a Eurocopa.O úni-
co país que se mostrou 
contrário à novidade 
foi a Turquia, país que 
vinha sendo dado como 
o favorito para sediar a 
competição.

Euro será em vários 
países, afirma Uefa

EM 2020

Além de projetar con-
tratações e montagem do 
elenco para 2013, a nova 
diretoria do Flamengo terá 
que concentrar seus esforços 
também para manter algu-
mas das principais peças do 
time, como o atacante Vagner 
Love. O “Artilheiro do Amor”, 
segundo o seu empresário, 
tem duas propostas de equi-
pes da Rússia e pode deixar o 
clube da Gávea.

O representante do jo-
gador, empresário Evandro 
Ferreira,  disse que a grande 
preocupação dos russos do 

CSKA, ex-time de Love, é com 
o restante do pagamento que 
o Flamengo ainda falta de-
positar pela contratação do 
atacante no início de 2012 - 
valores que giram a casa dos 
R$ 6 milhões.

O empresário de Vagner 
Love ainda disse que a ame-
aça do jogador em deixar o 
clube por conta de propostas 
em nada tem a ver com o po-
sicionamento político do ata-
cante. O camisa 99 chegou a 
dizer que não sabia se conti-
nuaria no clube em caso de 
derrota de Patricia Amorim .

Vagner Love com os 
dias contados no Fla
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ENGEFIELDS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS – CNPJ/CPF Nº 02.934.168/0001-08, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 4365/2012 em João Pessoa, 9 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Dois blocos multifamiliar com 16 (dezesseis) unidades habitacionais cada. Na(o) – Rua Pro-
fessora Cristina de Lorenzo Marsicano S/N – Plan. Boa Esperança – Valentina Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007051/TEC/LP-1182.

LINDOFLA JOSE DA SILVA - CNPJ/CPF Nº 909.953.414-00, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Simplificada nº 4668/2012 em João 
Pessoa, 30 de novembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: O Projeto de Piscicultura é 
composto por 06 (seis) viveiros e uma lagoa de sedimentação, totalizando uma área útil de 4,93 ha. 
Na(o) – Sítio Arvore Alta Município: ALHANDRA – UF: PB. Processo: 2012-007938/TEC/LS-0065.

A Empresa ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR – ME, Inscrição Estadual 16.126.900-1, 
CNPJ Nº 03.613.819/0001-12, com sede à Av. Souza Rangel, 437 – B – João Pessoa – PB – CEP: 
58.070-070, comunica o extravio de NF. Modelo 01 de 0001 a 2000, NF. Série D – Venda ao Con-
sumidor de 0001 a 0500, Livro de Entrada de 0001 a 0001, Livro de Saída de 0001 a 0001, Livro de 
Apuração de 0001 a 0001, Livro de Inventário de 0001 a 0001, Livro de Termo de 0001 a 0001. Con-
forme Certidão de Ocorrência Policial 158/2012 – DECCOT/PB. Datado de 06 de dezembro de 2012.

ARNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA – CPF Nº 475.763.244-49, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Simplificada – Cons-
trução de tanque escavado para manejo de Tilápias – AC-0,5ha – Zona Rural – CRUZ DO ESPÍRITO 
SANTO – PB. Processo: 2012-008650/TEC/LS-0070.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Licença de Operação para o sistema de esgotamento sanitário da cidade de Cam-
pina Grande - PB. Município – CAMPINA GRANDE UF: PB: Processo: 2012-008598/TEC/LO-4291

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Licença de Operação para o sistema de abastecimento de água da cidade de 
Bom Jesus. Município: BOM JESUS UF: PB: Processo: 2012-008600/TEC/LO-4292

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a Renovação da 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO - Proc.2012-008488/TEC/LI-1810, para a construção de 246 (duzentos 
e quarenta e seis) unidades habitacionais composto de fossa séptica e sumidouro, no município 
de JOÃO PESSOA –PB (IPEP).

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a Renova-
ção da LICENÇA DE OPERAÇÃO - Proc.2012-008416/TEC/LO-4236, para a construção de 639 
(seiscentos e trinta e nove) unidades habitacionais rede coletora da CAGEPA, no município de 
CAMPINA GRANDE – PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a Renovação 
da LICENÇA DE INSTALAÇÃO - Proc.2012-008489/TEC/LI-1811, para a construção de 30 (trinta) 
unidades habitacionais, rede coletora da CAGEPA, no município de ITAPORANGA–PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a LICENÇA 
PRÉVIA- Proc.2012-008511/TEC/LP-1322, para a construção de 40 (quarenta) unidades habitacio-
nais (Cidade Madura), rede coletora da CAGEPA – CAMPINA GRANDE- PB.

JOSÉ VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS NETO - CNPJ/CPF Nº 148.946.884-68. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4617/2012 em João Pessoa, 27 de novembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Agricultura de Sequeiro, implantação das culturas do Coco e Cana-de-açúcar com 
1,94 ha e 33,26 ha respectivamente. Na(o) – Fazenda Santa Maria Município: Rio Tinto - UF: PB. 
PROCESSO: 2012-001625/TEC/LO-2575.

JOSÉ VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS NETO - CNPJ/CPF Nº 148.946.884-68. Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 4618/2012 em João Pessoa, 27 de novembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Agricultura de Sequeiro, implantação das culturas do Coco e Cana-de-açúcar com 1,94 ha e 
33,26 ha respectivamente. Na(o) – Fazenda Jaçanã – Col. Agrícola de Camaratuba Município: 
Mamanguape - UF: PB. PROCESSO: 2012-002487/TEC/LO-2818.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP – CNPJ Nº 09.111.618/0001-01, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
nº. 4658/2012 em João Pessoa, 30 de novembro de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: 
Implantação do Conjunto Residencial com 80 (oitenta) unidades (5 Blocos). Na (o) – SEDE DO MU-
NICÍPIO: JOÃO PESSOA (POR TRÁS DO ESPEP) – UF: PB. Processo: 2012-006430/TEC/LP - 1115.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP – CNPJ Nº 09.111.618/0001-01, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº. 4691/2012 em João Pessoa, 06 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Operação do Conjunto Habitacional Popular Unifamiliar com 10 (dez) unidades e 
sistema de esgotamento sanitário composto com fossa séptica e sumidouro. Na (o) – SEDE DO 
MUNICÍPIO: TEIXEIRA – UF: PB. Processo: 2012-007468/TEC/LO - 3940.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP – CNPJ Nº 09.111.618/0001-01, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº. 4694/2012 em João Pessoa, 06 de dezembro de 2012 – Prazo: 1460 dias. Para a 
atividade de: Operação do Conjunto Residencial Popular Unifamiliar com 40 (quarenta) unidades e 
sistema de esgotamento sanitário com Fossa Séptica e Sumidouro. Na (o) – SEDE DO MUNICÍPIO: 
RIACHÂO – UF: PB. Processo: 2009-003685/TEC/LO - 0891.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP – CNPJ Nº 09.111.618/0001-01, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº. 4693/2012 em João Pessoa, 06 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Operação do Conjunto Residencial Popular Unifamiliar com 30 (trinta) unidades e 
sistema de esgotamento sanitário com Fossa Séptica e Sumidouro. Na (o) – SEDE DO MUNICÍPIO: 
CONCEIÇÃO – UF: PB. Processo: 2012-007466/TEC/LO - 3939.

Aesa quer desmistificar discurso
“PIOR SECA DOS ÚLTIMOS ANOS”

Questão será debatida na II 
Reunião de Análise e Previsão 
Climática para o Nordeste   

Kalyenne Antero
auniaokalyenne@gmail.com

O Nordeste vive a maior 
seca dos últimos 30 anos, a 
primeira do século XXI. Pelo 
menos é o que se comenta no 
Congresso Nacional, na Assem-
bleia Legislativa da Paraíba ou 
em qualquer esquina, onde 
o tema é recorrente. O fato é 
que as discussões ora em an-
damento não têm tanto poder 
resolutivo.

Pensando em debater o 
que 2013 pode estar guardan-
do para a região, a Agência 
Executiva de Gestão das Águas 
do Estado da Paraíba (Aesa) 
vai realizar nos dias 17, 18 e 
19 deste mês a II Reunião de 
Análise e Previsão Climática 
para o Setor Norte da região 
Nordeste. 

Durante o evento, na Uni-
versidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), com meteoro-
logistas, pesquisadores e téc-
nicos de vários estados, será 
anunciada a previsão climática 
para o primeiro trimestre de 
2013.

No primeiro dia será apre-
sentada a exposição “Diagnós-
tico das chuvas e açudes no 

período de 1994 a 2012 na Pa-
raíba”. Os responsáveis serão a 
meteorologista Marle Bandeira 
e o gerente executivo de Moni-
toramento e Hidrometria da 
Aesa, Lucílio Vieira. “Vai ser um 
palestra bastante reveladora. 
Vamos desmistificar esta histó-
ria de estarmos passando pela 
pior seca dos últimos 30 anos”, 
anunciou Lucílio.

O segundo dia vai ser 
dedicado às discussões téc-
nicas dos modelos de previ-
são climática. O estudo será 
feito em uma parceria entre 
técnicos da Aesa, do Centro 
de Previsão do Tempo e Es-
tudos Climáticos/Instituto de 
Pesquisas Espaciais (Cptec/
Inpe), do Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet) e 
membros de diversos centros 
estaduais de meteorologia 
do Nordeste. Ainda na terça-
-feira (18) será elaborado o 
documento final do encontro 
com a presença de represen-
tantes dos Centros Estaduais 
de Mete orologia.

Na quarta-feira (19) está 
programada uma entrevista 
coletiva para as 10h, quando 
serão anunciados os resulta-
dos das análises e o prognós-
tico climático para o trimes-
tre janeiro-março de 2013. 

Durante o evento, na UFCG, será anunciada a previsão climática para o primeiro trimestre do próximo ano

Depois de ter sido o único pa-
raibano a constar na lista dos 20 
melhores parlamentares do Brasil, o 
que lhe rendeu o Prêmio Congresso 
em Foco, o deputado federal Luiz 
Couto (PT) acaba de conquistar o 
Prêmio Direitos Humanos 2012, na 
Categoria Dorothy Stang (Defen-
sores de Direitos Humanos), a mais 
alta condecoração do governo bra-
sileiro a pessoas físicas ou jurídicas 
que desenvolvam ações de desta-
que nessa área.

Luiz Couto passa agora a cons-
tar na relação dos contemplados 

com a honraria. Ele será recepciona-
do ainda este mês por Dilma Rou-
sself, ocasião em que receberá um 
troféu e também um certificado as-
sinado pela presidente. A cerimônia 
acontecerá no Salão Nobre do Palá-
cio do Planalto e contará com a pre-
sença de outros personagens que 
foram igualmente selecionados.

Escolha 
O prêmio é realizado pela Se-

cretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República (SDH/PR) 
e está na 18ª Edição. Para a seleção 

e a eleição dos agraciados são con-
siderados critérios como o histórico 
de atuação em defesa dos direitos 
humanos fundamentais, o desen-
volvimento de mecanismos para 
garantias de direitos e a implemen-
tação de práticas inovadoras rela-
cionadas ao tema.

Já a categoria Dorothy Stang se 
destinada a reverenciar personali-
dades que atuam na qualidade de 
defensor de direitos humanos, con-
forme definição publicada pela As-
sembleia Geral das Nações Unidas, 
em 1998.

Couto ganha de Dilma a mais alta 
condecoração de direitos humanos

“Pareciam que os dispa-
ros eram dentro da minha 
residência, acordei angus-
tiada”. Estas foram as pala-
vras ditas por um dos mo-
radores do bairro do Santo 
Antônio em Campina Gran-
de. Mais uma agência ban-
cária foi assaltada, só que 
desta vez, para a efetuação 
do crime foram utilizadas 
armas de ‘brinquedo’.

Era por volta das 10h 
da manhã, quando a Rua 
Giló Guedes conhecida como 
a Avenida Canal, adquiriu 
um grande fluxo de pes-

soas dentro de instantes. 
Quatro homens em moto-
cicletas realizaram uma es-
pécie de ‘arrastão’. Um dos 
elementos estaria portando 
de uma arma falsa identi-
ficada como de brinquedo, 
em equipe renderam o vigi-
lante levando dinheiro dos 
funcionários e uma quan-
tia ainda não calculada da 
agência. Os clientes também 
não escaparam da mira dos 
bandidos, onde de uma das 
vítimas foi levado o valor de 
dois mil reais.

Suspeito preso 
A Polícia Militar pren-

deu o suspeito José Renato 

Barbosa de Lima, 24 anos 
de idade e um menor de 
idade, residente do bairro 
Jeremias, foi apreendido. O 
terceiro foi detido enquanto 
saía da unidade de Serviço 
de Atendimento da Unidade 
Móvel (Samu) e entrava no 
Hospital de Trauma, para 
receber atendimentos clíni-
cos. José Renato e o menor 
ao serem indagados pelas 
autoridades afirmaram que 
a ação foi feita “sem pensar 
nas conseqüências”.

Conforme o cabo Ricar-
do Moura, as viaturas esta-
vam próximas quando ao 
passaram pelo local fizeram 
um cerco. A patrulha rural e 

a força tática estiveram em 
conjunto realizando a prisão.

Policiais permanecem 
realizando rondas ostensi-
vas em tentativa para con-
cluir a prisão da quadrilha 
operante. A equipe de re-
portagem em conversa com 
o gerente da agência, Lu-
cas, foi informada de que o 
expediente foi suspendido, 
mas que hoje as atividades 
voltariam ao normal. Os fun-
cionários do local passariam 
por um processo psicológi-
co, tendo em vista que, todos 
estariam muito abalados. 
Além dos que trabalham no 
banco, os moradores cla-
mam por dias de paz.

Ladrões usam armas falsas para
assaltar agência bancária em CG

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
CNPJ(MF) No 09.123.027/0001-46

JOÃO PESSOA – PARAÍBA
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, convidamos os Acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA 

PARAÍBA-CINEP a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, em primeira convocação, às 
10:00 horas do dia 21 de dezembro de 2012, na sede social da empresa, sito à Rua Feliciano Cirne 
no 50, Jaguaribe, João Pessoa, Estado da Paraíba. Onde serão tratados os seguintes assuntos: 
I – Eleição e posse de vice-presidente do Conselho de Administração da CINEP; II – Outros as-
suntos de interesse social.

João Pessoa, 06 de dezembro de 2012.
RENATO COSTA FELICIANO

Presidente do Conselho de Administração da CINEP

FOTO: Ortilo Antônio



Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062748
Responsavel.: JOSE DE ASSIS FELIPE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 001870008/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            652,30
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063365
Responsavel.: JL CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 005028024/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.026,40
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063287
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.244,31
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063841
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            706,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063692
Responsavel.: KATIA CAXIAS DA SILVA GONCALVES
CPF/CNPJ....: 060284784-23
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            113,52
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062645
Responsavel.: LUZINETE JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 087857224-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062844
Responsavel.: LOUZIANNI PEREIRA 302C
CPF/CNPJ....: 069498314-47
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            135,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063051
Responsavel.: LAUDICI ASSUNCAO DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 028847964-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             72,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063318
Responsavel.: MARCOLINO EMP IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ....: 007514343/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            138,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062847
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLO-
RENTINO MA
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063353
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.051,35
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063874
Responsavel.: MAX MORAIS 402C
CPF/CNPJ....: 043272944-54
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            135,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063049
Responsavel.: MARIA DE JESUS 304A
CPF/CNPJ....: 371068724-15
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            135,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063050
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.051,35
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063873
Responsavel.: MAX MORAIS FERREIRA 404C
CPF/CNPJ....: 043272944-54
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            135,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063048
Responsavel.: PATRICIA SILVA 201D
CPF/CNPJ....: 010442664-06
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            135,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063047
Responsavel.: PAULO HENRIQUE 304D
CPF/CNPJ....: 012377694-50
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            135,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063042
Responsavel.: ROSANA UMBELINA RAMOS DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 053378354-24
Titulo......: CHEQUE           R$          1.494,18
Apresentante: M C COMERCIO DE SEMIJOIAS E 
ACESSOR
Protocolo...: 2012 - 062430
Responsavel.: ROOSEVEL VOLAR LOBO DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 060188954-12
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            143,99
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062655
Responsavel.: REGINALDO BEZERRA 401C
CPF/CNPJ....: 666134697-34
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            135,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063046
Responsavel.: SEVERINO BEZERRA 301D
CPF/CNPJ....: 443098304-63
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            135,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063044
Responsavel.: SOUTO & BRITO LTDA
CPF/CNPJ....: 024216822/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            670,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062895
Responsavel.: TRIBO DO MILK SHAKE LTDA
CPF/CNPJ....: 013724611/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            151,19
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062848
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis,ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  07/12/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     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.: AMANDA SARMENTO NOBREGA 
ARAUJO
CPF/CNPJ....: 013584870/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,32
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062973
Responsavel.: ALEXANDRE MAGNO 104C
CPF/CNPJ....: 010007684-06
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            135,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063056
Responsavel.: ADVENTURE STORES COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 010886936/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            263,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063742
Responsavel.: BISMARQUE ALVES 102E
CPF/CNPJ....: 429890003-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            135,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063054
Responsavel.: COMERCIAL QUATRO ESTRELAS 
IMPORTACA
CPF/CNPJ....: 003909558/0002-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            520,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062881
Responsavel.: COND. RES. DO RIANE
CPF/CNPJ....: 070119011/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062975
Responsavel.: BISMARQUE ALVES 102E
CPF/CNPJ....: 429890003-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            135,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063054
Responsavel.: CARLOS EDUARDO SOUSA DE 
CASTRO ME
CPF/CNPJ....: 015254754/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063158
Responsavel.: DYLMA PEREIRA MARTINS
CPF/CNPJ....: 012256759/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            168,34
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062731
Responsavel.: DEBORA MARIA CAMILO DE MOURA
CPF/CNPJ....: 928900754-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063060
Responsavel.: EPMARC INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ....: 009135496/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            365,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063200
Responsavel.: ERGOLABOR ASSESSORIA EM SAUDE
CPF/CNPJ....: 013231937/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            725,90
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063864
Responsavel.: GILDAYRA KATALINE PEREIRA
CPF/CNPJ....: 005328420/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            316,65
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062741
Responsavel.: GERMANO MENDES 201A
CPF/CNPJ....: 010011534-99
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            135,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063052
Responsavel.: INSTITUTO EDUCACIONAL PARAI-
BANO LTD
CPF/CNPJ....: 014924984/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            750,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063691
Responsavel.: IVANILDA TARGINO ME
CPF/CNPJ....: 013721346/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            202,23
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063141
Responsavel.: IUZANETE PEREIRA TIMOTEO
CPF/CNPJ....: 132718144-49
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            180,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063058
Responsavel.: JOSEILTON GOMES RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 012929055/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            280,25
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062740
Responsavel.: JOAQUIM AMARO 304C
CPF/CNPJ....: 500402194-53
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            135,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063043
Responsavel.: JOSUE FERREIRA 301A
CPF/CNPJ....: 064979214-94
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            135,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063045
Responsavel.: JULIA CRUZ DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 065830464-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            103,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062690
Responsavel.: JOAQUIM FRANCISCO DE MELO 
CAVA
CPF/CNPJ....: 449177594-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062957
Responsavel.: JOAO DIAS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 879729484-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            230,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062856
Responsavel.: JOAO CARNEIRO RODRIGUES FILHO
CPF/CNPJ....: 010740751/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            470,25
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TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de São José de Princesa-PB, através da CPL, torna público que fará 

realizar licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 004/2012.Objeto: Contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em organização e execução de concurso 
público para provimentos de cargos públicos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São 
José de Princesa-PB.Data da abertura dia 11/01/2013 às 10:00 horas.O edital e anexos poderá ser 
examinado ou retirado na sala da CPL, nos dias úteis das 08:00h às 12:00h a Rua Capitão Manoel 
Lopes, s/n. Informações pelo fone (83) 3491-1003. 

São José Princesa, 06 de dezembro de 2012.

Soneide José de Sousa
Presidenta da CPL

Responsavel.: ALESSANDRO NOBREGA DE MELO
CPF/CNPJ....: 839861114-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            203,35
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062792
Responsavel.: AMANDA SARMENTO NOBREGA 
ARAUJO
CPF/CNPJ....: 013584870/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062585
Responsavel.: ANTONIO DE MELO FERNANDES
CPF/CNPJ....: 013823384/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.241,27
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063140
Responsavel.: BV MOTOPECAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012040395/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            924,44
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062986
Responsavel.: COMERCIAL DE ALIMENTOS ASSIS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 011885897/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,53
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064180
Responsavel.: DM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ....: 010800823/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            850,31
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063984
Responsavel.: ELINANE COELHO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 953617824-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             37,50
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064153
Responsavel.: EMPREITEIRA DE OBRAS A S M LTDA
CPF/CNPJ....: 009646874/0001-95
Titulo......: CHEQUE           R$          8.800,00
Apresentante: COMERCIAL MARANGUAPE LTDA
Protocolo...: 2012 - 061201
Responsavel.: FERNANDES QUEIROS EMPREEDI-
MENTOS IM
CPF/CNPJ....: 014309402/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            984,48
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063905
Responsavel.: JOSE JOAO DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 032878914-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             85,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064160
Responsavel.: LUCIANA SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ....: 031393234-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061325
Responsavel.: MARIA JOSE DOS S SILVA
CPF/CNPJ....: 015362388/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            572,90
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063923
Responsavel.: MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ....: 015362388/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            646,40
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063924
Responsavel.: MARIA REJANE DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 014369710/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            263,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062966
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012110729/0001-08

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            533,39
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062541
Responsavel.: PEDRO LINS DE BRITO
CPF/CNPJ....: 536249398-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.450,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064092
Responsavel.: RENAN COSTA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ....: 074662567-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.025,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062938
Responsavel.: RONALDO OLIVEIRA CUNHA REGO
CPF/CNPJ....: 759610324-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.055,64
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063132
Responsavel.: SANDRA MARIA E CIA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015184301/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            760,51
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060822
Responsavel.: SANTA FE SANDUICHERIA E ALI-
MENTOS L
CPF/CNPJ....: 014705310/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.074,53
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062419
Responsavel.: TAISE DE LIMA ALVES
CPF/CNPJ....: 091345024-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056452
Responsavel.: TAISE DE LIMA ALVES
CPF/CNPJ....: 091345024-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057892
Responsavel.: TATIANA MARTINS REST CAFE DO 
VENTO
CPF/CNPJ....: 098326727-83
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          2.000,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062344
Responsavel.: VALDEMAR JOVITO
CPF/CNPJ....: 113487391-34
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            180,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063059
Responsavel.: VITRINE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 006033835/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            193,05
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064164
Responsavel.: WILSON SANTANA DE LUCENA
CPF/CNPJ....: 007613252/0001-35
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.158,87
Apresentante: XIMENES SERVICE - SETOR PROTESTO
Protocolo...: 2012 - 063034
Responsavel.: WONDERPOWER METALMECANICA LTDA
CPF/CNPJ....: 010966131/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            254,50
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062519
Responsavel.: YASMIN SOARES SUASSUNA DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 074076224-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062334
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-    
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida     
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492  de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  07/12/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

SEESVEP/SINDVIG-PB SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO ESTADO DA PARAIBA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Entidade Supra no uso das suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social e 
Legislação pertinente vem através deste edital, convocar todos os trabalhadores da empresa GADI 
EMPRESA DE VIGILÂNCIA  LTDA INSCRITA NO CNPJ Nº 05.025.350/0001-26 dos seguintes postos 
de serviços Estação Ciência, Almoxarifado Patrimonial (Sedec) ,Secretaria  de Desenvolvimento 
social (casa de passagem),Parque Arruda da Câmara (bica)e Convento Bibliotecário , para partici-
parem das Assembleia Gerai Extraordinária a serem realizada na cidade, locai e horário a seguir: 
JOÃO PESSOA, dia 10/12/2012 na sede da empresa  Gadi Segurança situada, Rua Pedro II ,821 
centro  às 09:00hs em  1ª convocação e as 10:00hs em 2ª convocação. ; sendo que na assembleia 
será apreciadas a seguinte ordem do dia: a) apresentar e votar prorrogação de pagamentos.

João Pessoa, 05 de Dezembro de 2012

Antônio Bezerra de Souza
Presidente

FIBRATEX – FIBRA TEXTIL S/A - CNPJ/CPF No 03.025.891/0001-29. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 4333/2012 
em João Pessoa, 09 de novembro de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Fabricação de 
Toalhas de Algodão – Construções de Galpões. Na(o) – BR 101 – KM 100. Município: CONDE - UF: 
PB. PROCESSO: 2012-007236/TEC/LI-1687.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
 
PREGÃO PRESENCIAL 055/2012
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 01 (uma) motoniveladora para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e desenvolvimento Sustentável 
oriundo do contrato de repasse OGU/CEF nº 0372019-67-2011 firmado entre o município de patos 
e ministério da agricultura pecuária e abastecimento, conforme especificações constantes no Termo 
de Referência Anexo I deste Edital, o qual é parte integrante do mesmo.

 
ABERTURA: 21/12/2012 ás 10:00h. (horário de Brasília)
 
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no centro administrativo 

Aderbal Martins, na Rua Horacio Nóbrega, S/N, Belo Horizonte, Patos - PB, em todos os dias úteis, 
no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de comprovante de pagamento 
no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), que pode ser feito na sede da prefeitura, Informações pelo 
telefone 0(xx) 83-3423-3610-  ramal 212 e 231. licitação@patos.pb.gov.br

 
Patos – Pb, 06 de Dezembro de 2012

 
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
TRIGÉSIMA QUARTA CONVOCAÇÃO

 
A Prefeitura Municipal de Patos, através da Secretaria de Administração, no uso de suas atri-

buições legais e respeitando os ditames do Item III c/c Item XIII do Edital de Abertura de Concurso 
Público nº. 002/2010, bem como observando o Termo de Homologação assinado pelo Prefeito 
Constitucional e publicado no Diário Oficial do Município em 07 de dezembro de 2010, RESOLVE, 
convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no respectivo Concurso 
Público, para entregar até o dia 17 de dezembro de 2012 os seguintes exames e documentos 
necessários para a conseqüente investidura no cargo:

 
I – DA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES DE SAÚDE:
1. Conforme preconiza o Subitem 1.7 do Item III do Edital de abertura do Concurso, o candidato 

deverá apresentar aptidão física e mental para exercer quaisquer dos cargos ofertados no certame. 
Assim sendo, até a data estabelecida alhures (17/12/2012) o candidato deverá pessoalmente ou 
por procurador munido de procuração pública com poderes especiais para o ato apresentar no 
Protocolo Especial instalado na sede da Secretaria de Administração (Centro Administrativo Municipal 
Dr. Aderbal Martins – Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo Horizonte, Patos – PB, CEP: 58700 – 000) 
os seguintes exames de saúde: 

1.1. Raios-X do Tórax;
1.2. Eletrocardiograma;
1.3. Tipo Sanguíneo;
1.4. Parasitológico de Fezes;
1.5. Hemograma Completo;
1.6. Parecer do Exame Clínico de até 08 (oito) dias de um Médico do Trabalho.
2. O candidato que não entregar qualquer dos exames solicitados perderá o direito a investidura 

no cargo.
 
II – DA APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL:
1. De acordo com o Subitem 4 do Item XIII do edital de abertura do concurso o candidato no 

mesmo local e prazo estabelecido acima (até 17/12/2012) deverá apresentar os seguintes docu-
mentos autenticados: 

1.1. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
1.2. Cópia do Título de Eleitor, com o comprovante de votação na ultima eleição (2º turno) ou 

Certidão de quitação fornecida pelo Cartório Eleitoral Competente;
1.3. Cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos 

do sexo masculino;
1.4. Cópia da cédula de identidade;
1.5. Cópia da ultima declaração de imposto de renda apresentada a Secretaria da Receita Federal, 

com as devidas atualizações e/ou complementações ou, no caso do candidato não ser declarante, 
declaração firmada por ele próprio, nos termos da Lei n.º 8.429/1992, caso tenha feito tal declaração;

1.6. Cópia do comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
1.7. Cópia do documento de inscrição PIS – PASEP, caso possua;
1.8. 02 (duas) fotos 3x4 recente, colorida (fundo branco);
1.9. Declaração, com firma reconhecida, de que não acumula cargo, função ou emprego, exceto 

os legalmente permitidos, garantido o direito a opção no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe 
o Estatuto do Servidores Públicos Municipais;

1.10. Declaração, com firma reconhecida, de não haver sofrido, no exercício da atividade pública, 
penalidade por atos incompatíveis com serviço público;

1.11. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
1.12. Comprovação da escolaridade mínima exigida para o cargo;
1.13. Certificado(s) de Curso de Informática totalizando no mínimo 120 hs/aula para os cargos 

que foram exigidos;
1.14. Comprovante de Registro no devido Conselho de Classe, para as vagas destinadas às 

profissões regulamentadas, de acordo com a legislação específica;
1.15. Cópia dos documentos que comprovem os demais pré-requisitos constantes no item II do 

edital de abertura, respeitando as particularidades de cada cargo.
2. O candidato que não entregar qualquer dos documentos solicitados perderá o direito a 

investidura no referido cargo.

III – DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS:
1. Os candidatos abaixo elencados devem se apresentar pessoalmente ou por procurador munido 

de procuração pública com poderes especiais para o ato no Protocolo Especial instalado na sede 
da Secretaria de Administração até o dia 17 de dezembro de 2012 no horário das 08h00min às 
12h00min (Centro Administrativo Municipal Dr. Aderbal Martins – Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo 
Horizonte, Patos – PB, CEP: 58700 – 000) portando todos os exames e documentos descritos nos 
Itens I e II do presente ato convocatório.

2. Ficam convocados os seguintes candidatos:
3. Os candidatos aprovados e classificados não convocados nesta listagem devem aguardar 

nova convocação.

CARGOS DA SECRETARIA DE SEVIÇO PÚBLICO:
 
OPERADOR DE MÁQUINA

POSIÇÃO  NOME     Nº DA INSCRIÇÃO 
     
     08  HERLY FRAGOSO DA SILVA           2202849 
     

CARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE:
 
NUTRICIONISTA

                
POSIÇÃO  NOME    Nº DA INSCRIÇÃO 
     
     02        ELAINE SILVA DA PENHA             2201768 
     
 08Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012004543-7, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
02Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012007062-5, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS:
1. Conforme dispõe o subitem 8 do item XIII do edital de abertura, a falta de comprovação de 

qualquer dos requisitos para a investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológi-
ca em prova documental acarretarão a anulação de todos os atos praticados, sem prejuízo das 
sanções legais cabíveis.

2. Todas as informações concernentes ao presente edital devem ser solicitadas pessoalmente 
na Secretaria de Administração no setor de protocolo especial (tratar com: Washington), ou ainda 
através do telefone (83) 3423-3610, ramal 222, e no site www.patos.pb.gov.br.

3. O Protocolo Especial que receberá a documentação dos candidatos convocados funcionará do 
dia 06 de dezembro de 2012 a 17 de dezembro de 2012 (termo final), das 08h00minh às 12h00mi-
nh. Não serão recebidos documentos e exames médicos fora do horário e data estabelecidos sob 
nenhuma condição ou justificativa.

4. Os documentos e exames médicos devem ser entregues conjuntamente no Protocolo Especial 
em envelopes separados contendo o nome do convocado, o cargo e o assunto (Documentação 
ou Exames).

5. Não serão aceitos documentos enviados por e-mail, fax e outros. Só serão tidos como váli-
dos os documentos protocolados no referido Protocolo Especial da Secretaria de Administração.

6. Após analise dos documentos e instrução do processo de admissão funcional será agendada 
a assinatura do Termo de Posse do convocado.

7. A instrução do processo descrita acima será realizada individualmente e consistirá na simples 
conferência dos exames e documentos apresentados (se atendem ao que foi solicitado nos Itens I 
e II deste Edital). Tal múnus ficará a cargo do Gerente de Administração da SECAD que ao final irá 
lavrar uma certidão de conferência e despachará o processo para a convocação final do candidato.

8. Todos os processos de admissão da trigésima quarta chamada deverão ser concluídos até 
o dia 17 de dezembro de 2012.

 
Patos – PB, 06 de dezembro de 2012

 _______________________________
José Corsino Peixoto Neto
Secretário de Administração

JANIELISON FERNANDES DE MORAIS - ME - CNPJ: 13.679.481/0002-36, torna público que a SUDEMA 
(Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 
4622/2012, em João Pessoa no dia: 28 DE NOVEMBRO DE 2012 – prazo: 730 DIAS, para a atividade 
de: DEPOSITO DE MADEIRA, Situado na(o): RUA JOÃO JUVENAL, 399 – CENTRO, município 
de: CONCEIÇÃO  – PB.  Referente ao processo: 2012-000866/TEC/LO-0555.

MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S/A - CNPJ/CPF No 09.090.259/0001-45. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação no 
4680/2012 em João Pessoa, 3 de dezembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabri-
cação de álcool e açúcar. Na(o) – FAZENDA MIRIRI Município: Santa Rita - UF: PB. PROCESSO: 
2012-001180/TEC/LO-2479.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
1º VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0001.000055-3/2012
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
PROCESSO nº 0008322-56.2009.4.05.8200 – CLASSE 28
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
REU: ALUMIFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA
CITAÇÃO E INTIMAR: REU: ALUMIFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, 

CNPJ nº 05.694.491/0001-31, e WANESSA CHRISTINA LIMA DE OLIVEIRA, CPF nº 050.311.954-
79, em local incerto e não sabido. 

FINALIDADE: Pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atualizado da soma em dinheiro 
objeto da ação monitoria anteriormente referida, nos termos do CPC, art. 1.102-B, na qual figuram 
a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de autor(a)(es), e REU: ALUMIFORTE INDUSTRIA 
E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA e outros, na qualidade de ré(u)(s), tendo os honorários sido 
arbitrados, para o caso de não cumprimento da ordem de pagamento, em 10% (dez por cento) do 
valor da causa, c/c as custas processuais, conforme o seguinte demonstrativo. 

Valor principal (débito)   Honorários advocatícios (%)  Custas processuais  Total
R$ 18.879,88        R$ 1.887,98                R$ 94,40        R$ 20.862,26
Observações: 
(a) Na hipótese de cumprimento da ordem de pagamento, o(a)(s) R.(R.) ficará(ão) isento(s) das 

custas e dos honorários advocatícios, conforme o mesmo CPC, art. 1.102-C, §1º.
(b) No prazo de 15 (quinze) dias, o(a)(s) R.(R.) poderá(ão) oferecer embargos, ficando 

advertido(a) de que, caso não venha a ser cumprida a obrigação ou oferecidos embargos, constituir-
-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 
executivo, por força do CPC, art. 1.102-C, parte final, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores 
termos, na forma do CPC, art. 475-J, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005;

SEDE DO JUÍZO: Rua João Teixeira de Carvalho, 480, Brisamar, CEP: 58.031-900, João Pessoa/ 
PB. – PABX: (83) 3216-4040.

Eu.  Alexandre de Sá Leitão Cunha, Supervisor Assistente do Setor de Ações de Rito 
Especial e Mandado de Segurança, digitei o presente Edital. Eu,  ANTONIO RODRIGUES NETO, 
Diretor da Secretaria da 1ª Vara, em exercício, conferi e subscrevo.

João Pessoa, 26 de novembro de 2012.
JOÃO BOSCO MEDEIROS DE SOUSA

Juiz Federal da 1ª Vara

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA 

SEÇÃO JUDICIARIA DA PARAÍBA
FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

2º VARA
EDITAL DE CITAÇÃO N.º EDT. 0002.000047-8/2012/2/SC

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL N.º 00003087820124058200       CLASSE 98
EXEQUENTE(S):   CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
EXECUTADO(S):  JAIRO DE LIMA SANTOS, JAIRO DE LIMA SANTOS e ANA LUCIA DA 

SILVA LIMA
CITAÇÃO DE:  JAIRO DE LIMA SANTOS, JAIRO DE LIMA SANTOS (PESSOA JURÍDICA), 

ora em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE:  Efetuar pagamento da dívida, no prazo de 3(três) dias (artigo 652-A, do 

CPC), ou embargar a execução, independentemente de penhora, deposito, ou caução, no prazo 
de 15 (quinze) dias (artigo 736, do CPC).

VALOR DA DÍVIDA:  R$ 80.350,31 (oitenta mil, trezentos e cinqüenta reais e trinta e um centa-
vos), acrescidos dos honorários advocatícios no valor de 8.036,00 (oito mil e trinta e seis reais).

OBSERVAÇÃO:  No caso de integral pagamento, no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária 
será reduzida para R$ 4.018,00 (quatro mil e dezoito reais) (parágrafo único do artigo 652-A, do 
CPC).

ADVERTÊNCIA:  Não sendo efetuado o pagamento nem opostos embargos a execução, 
presumir-se-ão aceitos pelos Executados, como verdadeiros, os fatos alegados pela Exeqüente 
(art. 803, do CPC).

PUBLICAÇÃO:  O presente edital será publicado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
uma vez no Diário da Justiça e pelo menos duas vezes em jornal local e afixado na Sede deste 
Juízo, no local de costume (art. 232, III, do CPC).

SEDE DO JUÍZO:  Seção Judiciária da Paraíba, 2ª Vara, Rua João Teixeira de Carvalho, 480, 
3º andar, Brisamar, CEP: 58.031-900, João Pessoa/ PB.

Expedi este edital por ordem do MM. Juiz Federal da 2ª Vara.  Eu. SANDRO WANDERLEY CA-
LAÇO, Técnico Judiciário, o digitei e fiz imprimir. Eu,  PATRICIA DE HOLANDA CUNHA BARRETO, 
Diretor da Secretaria da 2ª Vara, o conferi.

João Pessoa, 5 de dezembro de 2012
ALEXANDRE COSTA DE LUNA FREIRE

Juiz Federal

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 12-02240-8
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE N. 039/2011 e 023/2012, torna público que no dia 21 de dezembro de 2012, às 09:00 
horas, na sala de licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº. 080/2012. Objeto: de 06 
equipamentos para manutenção de coletores de esgoto e distribuição de água, com braço retro-
-escavador hidráulico veicular, montado sobre chassi de caminhão com cabine, e carroceria especial, 
formando um conjunto, e ainda aquisição de 02 equipamentos para manutenção de coletores e 
ramais prediais de esgotos pela ação de hidrojateamento, montado em chassi de pick-up tipo cami-
nhonete, formando um conjunto, PBT mínimo de 3000 kg de modo a torná-lo transportável, próprios 
para manutenção de ramais prediais, redes coletoras e emissários de esgotos, sanitários, conforme 
consta nos termos de referência e anexos deste edital. Adquirir o edital ou obter informações na 
Sede da CAGEPA, rua Feliciano Cirne, 220, no bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, 
Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente 
no site www.cagepa.pb.gov.br.

              João Pessoa, 06 de dezembro de 2012.
Lucio Flavio Souto Batista

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO – RETIFICAÇÃO DA DATA 
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.

Onde se lê:
Abertura: 12 de dezembro 2012, às 10h30min (horário de Brasília).

Leia-se:
Abertura: 19 de dezembro 2012, às 10h30min (horário de Brasília).

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Pregoeira

ADJUDICAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/12

Registro CGE Nº. 12-01749-0
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de limpeza e conservação 

de bens móveis e imóveis, copeiragem, supervisor, office-boy, motorista e recepcionista a serem 
executados nas instalações da Sede PBGÁS, situada à Av. Epitácio Pessoa, 4756 – Cabo Branco 
– João Pessoa/PB, no Anexo I, situado à Av. Epitácio Pessoa, 4841 – Cabo Branco – João Pessoa/
PB, no Galpão, situado à Avenida Projetada II – Loteamento Parque Esperança, Quadra 11 – Lote 
8A – Cabedelo e no Escritório de Campina Grande, situado à Rua Tiradentes, 20, salas 201 e 
202 – Centro – Campina Grande/PB, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através do Pregoeiro constituído pela Decisão DE 
PRE 050/11, procedeu à adjudicação do Lote único do referido certame à empresa CONSTRUTORA 
LEON SOUSA, com o Valor Total de R$ 252.304,80 (duzentos e cinquenta e dois mil trezentos e 
quatro reais e oitenta centavos). João Pessoa, 30 de novembro de 2012.

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/12

Registro CGE Nº. 12-01749-0
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de limpeza e conservação 

de bens móveis e imóveis, copeiragem, supervisor, office-boy, motorista e recepcionista a serem 
executados nas instalações da Sede PBGÁS, situada à Av. Epitácio Pessoa, 4756 – Cabo Branco 
– João Pessoa/PB, no Anexo I, situado à Av. Epitácio Pessoa, 4841 – Cabo Branco – João Pessoa/
PB, no Galpão, situado à Avenida Projetada II – Loteamento Parque Esperança, Quadra 11 – Lote 
8A – Cabedelo e no Escritório de Campina Grande, situado à Rua Tiradentes, 20, salas 201 e 
202 – Centro – Campina Grande/PB, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.

Nos termos da ata apresentada pela Pregoeira, HOMOLOGO o Lote único do referido certame à 
empresa CONSTRUTORA LEON SOUSA, com o Valor Total de R$ 252.304,80 (duzentos e cinquenta 
e dois mil trezentos e quatro reais e oitenta centavos). João Pessoa, 05 de dezembro de 2012.

DAVID DOS SANTOS MOUTA
Diretor Presidente – em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
PROCESSO SELETIVO PUBLICO N.º 001/2012-PMS

AVISO
APrefeitura de Sumé – PB, através da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público, TORNA 

PÚBLICO, a realização de Processo Seletivo visando à contratação de Agentes Comunitários de Saúde e 
de Agentes de Combate às Endemias, para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o 
disposto neste Edital e seus Anexos, na Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, e demais legislações 
aplicáveis a espécie.As inscrições serão realizadas, na Secretaria Municipal de Saúde, no horário de 07:00 
horas do dia 10/12/2012 às 13:00 horas do dia 12/12/2012.  O edital completo encontra-se disponível na 
Secretaria de Saúde do Município, no Quadro de Avisos da sede da Prefeitura Municipal de Sumé – PB, 
ou pelo fone (83) 3353-2525.

 Caso haja necessidade de qualquer informação e/ou documentos relativos ao Processo Seletivo Simpli-
ficado 001/2012-PMS, permanecemos à disposição através da Secretaria Municipal de Saúde do Município 
de Sumé, pelo telefone 083-3353-2525.

Sumé – PB, 04de dezembro de 2012.
Lúcia de Fátima Simões dos Santos

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 114/2012 – CONCORRÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, torna público através da Comissão Permanente de Licitação, o 
seguinte Resultado de Habilitação do certame licitatório, cujo objeto destina-se a Contratação de empresa 
especializada para construção de espaço educativo infantil – tipo B (creche) no âmbito do programa PROIN-
FÂNCIA do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE na localidade do Centro no Município 
de Santa Rita/PB, HABILITADO E VENCEDOR: CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com Valor 
R$ R$ 1.372.026,62 (hum milhão, trezentos e setenta e dois mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos).

Santa Rita-PB, 06 de dezembro de 2012.
José Anderson Araújo de Lima

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 115/2012 – CONCORRÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, torna público através da Comissão Permanente de Licitação, o 
seguinte Resultado de Habilitação do certame licitatório, cujo objeto destina-se a Contratação de empresa 
especializada para construção de espaço educativo infantil – tipo B (creche) no âmbito do programa PROIN-
FÂNCIA do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE na localidade de Tibiri II no Município 
de Santa Rita/PB, HABILITADO E VENCEDOR: CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com Valor 
R$ 1.348.144,01 (hum milhão, trezentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e um centavo).

Santa Rita-PB, 06 de dezembro de 2012.
José Anderson Araújo de Lima

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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