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0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,090 (compra) R$ 2,091 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,060 (compra) R$ 2,180 (venda)
EURO   R$ 2,683 (compra) R$ 2,684  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste
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Fonte: Marinha do Brasil
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l Festival Atos de Teatro Universitário prossegue até amanhã em CG

l Orquestra Infantil realiza concerto na próxima quinta-feira no Teatro de Arena

l Melodias de Pixinguinha e Jacob animam o projeto “Sabadinho Bom” na capital

l Provas do concurso para professor serão realizadas amanhã em cinco cidades

Ano CXIX
Número 269

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Altura

Ataques a caixas eletrônicos 
caem 80% na PB, diz Febraban

O número de roubos e 
furtos de caixas eletrônicos na 
Paraíba caiu 80% este ano em 
relação ao ano passado. Os da-
dos foram apresentados pelo 

STF deve concluir julgamento 
do Mensalão na próxima semana

APóS qUATrO MeSeS

PÁGINA 19

Autoescolas passam a usar identificação por biometria a partir de segunda-feira PÁGINA 13
restaurante Popular de CG atinge a marca de 350 mil 
refeições servidas desde que foi inaugurado PÁGINA 25

FOTO: Evandro Pereira

A empresa Azul solicitou 
à Anac voos extras para a Pa-
raíba durante a alta estação. 
Em novembro deste ano, o 
Aeroporto Castro Pinto, na 
Grande João Pessoa, teve um 
aumento de 4,76% no fluxo 
de passageiros. PÁGINA 25

O selo será entregue 
a 13 cidades que atingi-
ram bons resultados em 
áreas como saúde e edu-
cação. A entrega acontece 
segunda-feira durante 
solenidade no Palácio da 
Redenção. PÁGINA 18

Paraíba vai 
receber voos 
extras durante o 
período do Verão

13 municípios  
paraibanos 
vão receber 
selo do Unicef

TuRismO qualidadE

FOTO: divulgação

FOTO: secom-PB

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

2O CadERNO

Alunos do 
Centro Piollin 
apresentam 
resultado 
de oficinas

Peça inspirada 
em Guimarães 
rosa está em 
cartaz neste 
fim de semana

PÁGINA  8PÁGINA  5

diretor de Segurança da Fe-
deração Brasileira de Bancos, 
Oscar Viotto, na 35a reunião do 
Conselho de Segurança Públi-
ca do Nordeste.  PÁGINA 17

HU vai ganhar 
este mês Centro 
de Tratamento 
de Psoríase

PÁGINA  10

Festa de Iemanjá
vai reunir 150 mil 
pessoas na 
orla da capital

PÁGINA 14

Procissão hoje 
lembra dia de 
Nossa Senhora 
da Conceição

PÁGINA  14

FOTO: divulgação
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“Tem coisa que só acontece no 
Brasil” – é o que diz o bordão popular, 
diante das estranhezas e esquisitices 
que eventualmente ocorrem nesta 
outrora chamada Terra de Santa Cruz.
Os leitores devem estar lembrados do 
barulho que se fez nos meios de co-
municação por conta das sacolinhas 
de plástico distribuídas nos super-
mercados para acomodar as compras 
de seus clientes. 

De repente, as tais sacolinhas pas-
saram a ser o vilão de nossas mazelas 
ambientais. Em alguns Estados, a de-
cisão das autoridades foi bem rápida, 
obrigando os estabelecimentos a ofe-
recer caixas de papelão e até sacolas 
de pano ou de papel reciclável para os 
consumidores.

Aqui mesmo na Paraíba, embo-
ra não se tenha ainda uma legislação 
mais rigorosa sobre o assunto, pada-
rias e supermercados começaram a 
limitar a distribuição das sacolas de 
plástico, sugerindo como alternativa 
que os clientes comprassem as de pa-
pel ou de tecido. 

Estávamos, portanto, todos con-
vencidos de que os males ambientais 
não mais ocorreriam por culpa nossa. 
Entendia-se que esta era uma contri-
buição individual para a salvação do 
planeta. Pois bem, não é mais assim. 
Em São Paulo, que é a locomotiva des-
te país e onde tudo começa mais cedo, 
o Ministério Público decidiu não vali-

dar o TAC (Termo de Ajustamento de 
Conduta) que previa que os consu-
midores não poderiam mais receber 
sacolas plásticas gratuitamente nos 
supermercados.

A decisão foi tomada pelo Conse-
lho Superior do órgão e significa, na 
prática, que os estabelecimentos co-
merciais podem voltar a distribuir as 
sacolas plásticas, como se nada tives-
se ocorrido.  

Não se engane, porém, o leitor, 
achando que isto foi uma reação 
isolada de entidades por ventura in-
teressadas na comercialização das 
sacolinhas. Nada disso. Pesquisa na-
cional realizada por institutos cre-
denciados dão conta de que quase 
setenta por cento dos entrevistados 
defendem a distribuição gratuita das 
sacolas de plástico para transporte 
de suas mercadorias.

Quando se diz que “tem coisa que 
só acontece no Brasil”, não é exage-
ro. Estão lembrados daquele kit de 
primeiros-socorros que todos os mo-
toristas de veículos foram obrigados 
a comprar? Então, da mesma forma 
que uma lei instituiu a obrigação, ou-
tra desfez tudo. 

Ficará sempre sem resposta a 
inquietante pergunta: a quem inte-
ressa esse tipo de vai-e-vem da lei? 
Aos consumidores, que arcam com o 
ônus das despesas daí decorrentes, 
é que não é. 

Sempre achei que ator é como a 
terra fértil em que sementes de la-
ranjas fazem a laranjeira; o caroço de 
manga, a mangueira; o de abacate, o 
abacateiro. Mas convidado para um 
teste de novo longa-metragem reci-
fense, li a cena que deveria viver como 
amostra, depois a sinopse do filme, 
e me declarei incompetente para o 
papel: o personagem era visivelmente 
calcado em ninguém menos do que 
Jomard Muniz de Britto, cuja pre-
sença sempre me impressionou pelo 
carisma, bela voz e enorme entusias-
mo  (etimologicamente   “possessão 
divina” ) com que instrumentaliza 
qualquer palestra sua, acrescenta-
das densa cultura, intensa biografia.  
É tal meu respeito por ele, que foi 
um dos primeiros nomes de que me 
lembrei pra mandar meu novo  traba-
lho  - “Sobre 50 Livros” – e aconteceu 
que recebi dele, na volta do correio, 
pra vê-lo crescer ainda mais a meus 
olhos, seu recente “A Língua dos Três 
Pppês:  Poesia, Política e Pedagogia”, 
livrão vistosamente editado pelo Sesc 
Pernambuco, 247 páginas de 27x20 
cm, contendo grande quantidade de 
suas entrevistas, tão brilhantes e vivas 
quanto os manifestos e ensaios - dele e 
sobre ele - que fazem parte do conjun-
to organizado por Antonio Cadengue e 
Igor de Almeida Silva. 

Jomard se define, nessa obra:
- Sou agitador cultural, professor 

ótimo, amigo excelente. Poeta, não.
Ele tem no livro, no entanto, textos 

poéticos fortes, como o “Retorno aos 

Abismos da Pernambucália”, em que 
começa dizendo “Essa vontade de ser 
aprendiz de feiticeiro acaba me matan-
do. / Essa vontade. / Essa vontade de 
ser. / Essa vontade de ser O IDIOTA. / 
Essa vontade de ser O IDIOTA DA PER-
NAMBUCANIDADE.”

- Sou, como professor – diz noutro 
ponto - uma pessoa que exerce uma 
força de atração muito grande em todo 
tipo de aluno. Esse Eros pedagógico é a 
minha herança dos gregos. Não se trata 
de criar climas de professor apaixona-
do por aluno ou aluno por professor. 
É um envolvimento geral. Porque a 
educação – como sabia Paulo Freire – é 
um ato de amor!

- O passado – brada, com veemên-
cia - não é colecionado, mas seleciona-
do, e a memória se torna consciência 
progressiva através do esforço da 
reflexão!  

E seu texto se enriquece ainda mais 
pelo uso de palavras-valise, tipo de-for-
mação, lixeratura, fricção, escreviver, 
camonizando, ré-públicapré-tensão, 
pro-fundo:

- Subempregado como professor 
universitário, preciso inventar outras 
atividades paralelas e complementares 
para – pelo menos – não envilecer de 
tédio. 

Nenhum educador, nenhum artista 
nordestino pode prescindir dessa lei-
tura. E que Jomard, pelo carisma, bela 
voz, densa cultura, intensa biografia, e 
entusiasmo( “possessão divina” ) tenha 
encontrado um grande ator para o seu 
papel. Sugeri que o convidassem.     

Pressenti que meu Pai ia morrer quan-
do ele me disse que seu velho e grande ami-
go Gabriel viera buscá-lo para uma pescaria. 
Nem papai nem Gabriel pescavam. Gabriel 
já tinha ido para Aruanda anos antes. E en-
tendi que aquela visita tinha um significado 
mais profundo, que o Doutor viera buscar 
meu Pai. Dois dias depois, Papai se foi – en-
tendo que levado pela mão de Gabriel.

E Oscar Niemeyer, quem veio buscá-lo?
Um comunista tem muitos amigos, 

um artista também. A comissão de frente 
que veio buscar o eterno Niemeyer deve 
ter sido grande, digna de um grande ho-
mem. Com certeza, Le Corbusier era um 
dos que encabeçavam o grupo. Corbusier 
inventou a arquitetura moderna, Nie-
meyer lhe deu seus leves traços eter-
nos. Além da relação mestre-discípulo, 
fizeram-se amigos. 

Um grande homem é feito de mui-
tos parceiros. Lúcio Costa, Lúcio Marçal 
Ferreira Ribeiro Lima Costa definiu o 
espaço onde o gênio de Niemeyer iria se 
manifestar. E Joaquim Cardoso calculou a 
matéria-prima – o concreto – em que o gê-
nio brasileiro se expressaria como Antônio 
Lisboa fez com a pedra-sabão. Esses, seus 
iguais de arte e espaço. Mas há outros, seus 

iguais de igualdade, que partiram primeiro 
para as eternas praças: Graciliano Ramos, 
Jorge Amado, Monteiro Lobato...

Luís Carlos Prestes deve ter sido o 
mais feliz com a chegada de Niemeyer à 
Praça do Povo. Lamartine Babo fez o fundo 
musical da alegre recepção. João Saldanha 
organizou o time dos meninos que joga-
vam futebol no espaço público, construído 
na gestão de Juscelino Kubitschek nos 
grandes campos do além. Juscelino, seu 
parceiro de sonhos desde Minas Gerais, 
nas praias da Pampulha. Sérgio Buarque 
de Holanda, brasileiro cordial e de raiz. 
André Malraux, que o acolheu no exílio da 
França, arranjou logo um emprego para 
o recém-chegado. Todos eram amigos, 
camaradas de Oscar.

A recepção maior foi dos companhei-
ros tombados na luta pela democracia 
durante a ditadura militar que provocou 
a saída de Oscar Nemeyer do Brasil. Eram 
muitos, e estavam presentes. 

– Que foi que esse rapaz fez? Per-
guntou um velho senhor barbudo, que 
chamavam de Karl.

– Fez Brasília, com Lúcio e Joaquim 
– disseram. – E JK e os candangos, comple-
tou Oscar.

Editorial

Um
 Jomar Muniz de Brito

As idas e vindas da lei

Oscar Niemeyer

Excetuando o Amazonas, a Pa-
raíba terá a maior queda entre 
os nove dos Estados que rece-
bem repasses  dos recursos de 
Complementação da União ao 
Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb). Perderá 
9,5% dos recursos, nos meses de 
novembro e dezembro.  A redução 
ocorre por causa da nova portaria 
que passou a contar os alunos 
da pré-escola das instituições 
conveniadas. De acordo com a ex-
plicação, apesar de ter havido um 
acréscimo de 173,1 mil crianças 
reintegradas no cômputo do Fun-
deb, a arrecadação de Estados e 
municípios não sofreu alterações. 

Na próxima terça-feira urge 
uma ambulância de plantão 
às portas da Câmara Munici-
pal de João Pessoa. A vere-
adora Sandra Marrocos quer 
tirar a limpo as declarações 
da colega Eliza  Virginia, para 
quem as “feministas não 
gostam de homem”. Nessa 
questão há exageros de am-
bas as partes.

Na  surdina, o plenário rejeitou, por 233 
votos a 145 e 6 abstenções, o regime 
de urgência para o PL 2154/11, do 
deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
que pretendia extinguir à exigência 
do exame da Ordem dos Advogados 
do Brasil  para o exercício da advoca-
cia. Há outras matérias, com a mesma 
finalidade, em tramitação.

Lucia Maia Derke é, hoje,  o 
nome mais forte para ocu-
par a Secretaria de Saúde 
de Campina Grande, na ges-
tão de Romero Rodrigues. 
Ele tem vasta experiência 
no setor, inclusive na parte 
do Programa de Saúde da 
Família.

As prefeituras que estão na lona  para pagar o décimo terceiro vão respirar me-
lhor nesta segunda-feira. Cai na conta o repasse do FPM referente 1.º decêndio 
do mês de dezembro. Já descontados valores do  Fundeb, houve em acréscimo 
de 3,7% neste primeiro repasse. Também na segunda será creditado repasse 
do 1%, decorrente do valor da arrecadação do IPI e Imposto de Renda. 

A corrente de apoio  à candida-
tura de Eduardo Campos à Pre-
sidência da República continua 
criando fatos para mantê-lo em 
evidência no país. Depois da Pa-
raíba e Bahia, agora é o Piauí que 
lhe outorga o título de cidadania. 
Do Ceará? – Diria Ciro Gomes: nem 
pensar!
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É tal meu respeito por ele, que foi um dos primeiros nomes de que me 
lembrei pra mandar meu novo  trabalho  - “Sobre 50 Livros” –”. 

Luís Carlos Prestes deve ter sido o mais feliz com a chegada    
de Niemeyer à Praça do Povo.”
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Produtores de cana-de-açúcar 
da Paraíba uniram-se à legião 
de agricultores do Nordeste 
que foi a Brasília para clamar 
por uma solução devido ao 
alto nível de endividamento 
por contra de empréstimos 
rurais. Alguns manifestantes 
carregavam carcaças de gado, 
simbolizando a dramaticidade 
reinante na região afetada pela 
estiagem.
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Josivaldo Alves
Presidente do CSP

CSP é uma máquina 

Existem 
clubes que são 
prejudicados 
por divisões 
de grupos, alas 
e até mesmo 
brigas

C

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 8 de dezembro de 2012

EXCLUSIVO

Wellignton Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Como surgiu o Centro Sporti-
vo Paraibano (CSP)?

Foi fundado no dia 8 de abril de 
96, mas se tornou um clube profissio-
nal em 29 de maio de 2007. O criador 
foi Severino Ferreira Xavier, mais co-
nhecido como Ferreira, que adminis-
tra atualmente o time do Femar. Ele 
me ofereceu o CSP para tomar conta, 
mas inicialmente relutei em não acei-
tar. Depois de muita conversa topei a 
parada e foi o primeiro desafio na mi-
nha vida como dirigente do futebol 
da Paraíba.

 
Qual a filosofia de trabalho do 

clube?
 Pegamos um clube de base, com 

a filosofia de investir nas categorias e 
formar um time para o primeiro de-
safio profissional, que aconteceu no 
Campeonato Paraibano da Segunda 
Divisão (2007). O azulão só obteve 
acesso a Série A em 2011, conquis-
tando o vice no Estadual, perdendo 
para o Treze na final da competição. 
Acredito que a ideia foi positiva e es-
tamos tentando melhorar ainda mais 
a cada ano, com perspectivas de fazer 
um time de ponta do futebol da Pa-
raíba.  

 
Qual a diferença do CSP para 

as outras equipes do futebol pa-
raibano?

Acredito que a maior diferença 
seja na administração, onde podemos 
tomar decisões sem a interferência 
de outras pessoas no trabalho. Exis-
tem clubes que são prejudicados por 
divisões de grupos, alas e até mesmo 
brigas internas que só atrapalham o 
planejamento. No CSP não existe este 
tipo de problema, onde tomamos de-
cisões em conjunto e conversamos 
com a comissão técnica para tornar 
a equipe mais viável dentro e fora de 
campo.

 
Quantos atletas o azulão já 

revelou para o futebol nacional e 
internacional?

Não tenho um número exato, 
mas já formamos atletas que se des-
tacam no futebol brasileiro e no ex-
terior. Entre as “estrelas” podemos 
citar, Ricardinho, Bobô, Paulo Henri-
que, Gil Bala, Oberdan, Lúcio, Pingo, 
Lucas, Douglas e Carlão. Quem pode 
deixar o clube na próxima temporada 
é o atacante Carlos Caaporã, que pas-

sou um período de testes no futebol 
da Bélgica, mas que outros times bra-
sileiros estão de olho para contratar. 
Ele só não ficou este ano no futebol 
do exterior porque ainda é menor de 
idade, mas acredito que no próximo 
ano deixará a Paraíba. 

 
Dizem que o CSP é uma fábrica 

de formar craques. É uma realidade 
ou semelhança?

Trabalhamos neste caminho, 
buscando revelar o potencial dos 
garotos que estão sem chance de 
mostrar as qualidades e talentos nas 
outras equipes. Estamos sempre fa-
zendo peneirões em vários municí-
pios e nos outros estados, procuran-
do trazer o que tem de melhor para 
que possamos contar com atletas em 
todas as categorias.  

O que está faltando para que 
os clubes paraibanos tenham uma 
melhor estrutura e possam revelar 
jogadores? 

Falta centro de treinamento, pla-
nejamento, estrutura e dinheiro para 
que os times possam realizar um tra-
balho mais forte nas divisões de base. 
Seria necessário uma área com pelo 
menos cinco campos de futebol para 
que os clubes investissem mais nas 
formações de craques. 

Você acredita que o CSP é um 
clube empresa?  

  Como empresário que sou co-
loco a minha filosofa de trabalho no 
clube para que possamos ter uma 
organização fora e dentro de campo. 
Acredito que o caminho é este, já que 
o objetivo é cada dia errar menos e 
acertar mais, dentro de uma pers-
pectiva sólida, onde só se faz alguma 
coisa se tiver condições. Nossa priori-
dade é dar qualidade aos atletas para 
que o time possa obter os objetivos. 

Quantos atletas e funcioná-
rios o clube conta atualmente. 

Entre funcionários e jogadores 
profissionais chega a 45. Nas divisões 
de base temos aproximadamente 
100 atletas.

Quantos títulos o CSP con-
quistou desde que foi profissiona-
lizado?  

Campeão da Segundona e vice 
do Estadual, ambos em 2011, cam-

peão da Copa Paraíba Sub-21/2012, 
onde representará o Estado, ao lado 
do Campinense, atual campeão es-
tadual, na Copa do Brasil/2013. Nas 
divisões de base conseguimos nove 
títulos, com o time sempre brigando 
pelas primeiras colocações. 

O título da Copa Paraíba Sub-
21 deste ano foi surpresa ou você 
sempre apostou na conquista.

 A partir do momento que che-
gamos a final contra o Botafogo sentí 
firmeza e sempre acreditei na minha 
comissão técnica e nos atletas que 
honraram a camisa do CSP. O impor-
tante de tudo é que o futebol da capi-
tal voltou a reinar e decidiu a disputa.   

O CSP deseja enfrentar um 
time de ponta do futebol nacional 
ou não tem escolha na Copa do Bra-
sil? 

Quem não quer pegar um ad-
versário de tradição do Sul do país. 
Espero que possamos fazer uma boa 
estreia e realizar o jogo de volta, inde-
pendente de quem será o concorren-
te. Trata-se de uma disputa que é vis-

to por todo o país e o CSP deseja ficar 
mais conhecido no desafio.  

O clube tem pretensão de ser 
um time de ponta do futebol esta-
dual ou prefere dar continuidade ao 
trabalho que vem desenvolvendo? 

Todo mundo deseja melhorar na 
vida em todos os setores. O CSP não 
é diferente, mas tudo no momento 
certo e com a graça de Deus. Para se 
chegar aos nossos objetivos não pas-
samos por cima de ninguém, mas va-
mos trabalhar para que os objetivos 
sejam alcançados. Quem sabe um 
dia possamos ser uma grande força 
do futebol da Paraíba.  

Quais os planos do CSP para 
os próximos anos e o clube almeja 
construir um cenntro de treina-
mento. 

Dar continuidade ao que vem 
dando certo e investir ainda mais 
nas divisões de base, afinal, nosso 
diferencial desde que decidimos to-
mar conta.  A construção do centro 
de treinamento é um sonho que no 
futuro bem próximo possamos tor-

nar em realidade. Inicialmente vamos 
focar as atenções para o Estadual do 
ano que vem e fazer uma boa campa-
nha, brigando sempre pelas primei-
ras posições. 

om apenas cinco anos de profissionalismo, 
o Centro Sportivo Paraibano (CSP) vem se 
destacando e surpreendendo times tradicionais do 
futebol paraibano. Um clube que veio das divisões 
de base, “garimpando” garotos de todas as idades 
e de diversos locais para mostrar qualidade e 
talento. Outra força da capital que veio para fazer 
companhia a Botafogo e Auto Esporte. 
Comandado por um empresário, Josivaldo Alves 
dos Santos, o Tigre, vem conseguindo títulos 
importantes no profissional e nas competições de 
base. Atual campeão da Copa Paraíba Sub-21/2012, 
o azulão representará o Estado - juntamente com 
o Campinense, atual campeão Paraibano - na Copa 
do Brasil/2013. Confiante em fazer do CSP um dos 
maiores times da Paraíba, Josivaldo falou do início 
do trabalho no clube, as dificuldades e os planos 
que pretende colocar em prática nos próximos 
anos no azulão da de João Pessoa. 

para formar craques
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Grupo de Coco de Roda 
se apresenta na Praça 
Rio Branco

Página 8

Laranja Mecânica 
será exibido hoje na 
Estação das Artes

Mostra Pedagógica 
do Piollin será realizada 
feste final de semana
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CINEMA TEATRO

Ao ar livre
Grupo alagoano apresenta espetáculo teatral baseado 
em obra do escritor Guimarães Rosa em João Pessoa

A Associação Teatral Joana 
Gajuru, de Maceió, apre-
senta hoje e amanhã o es-
petáculo de rua Baldroca 
pela primeira vez em João 
Pessoa. As apresentações 
serão realizadas na Praça 
da Paz, nos Bancários, a 

partir das 16h.  Tendo recebido uma 
série de premiações, como o Prêmio 
Funarte de Teatro Myriam Muniz 
2011, o grupo alagoano já passou com 
Baldroca pelas cidades de Aracaju, no 
Sergipe, Maceió, em Alagoas e Salvador, 
na Bahia. Desde a sua reestreia, no dia 
27 de agosto, o espetáculo já foi visto 
por mais de duas mil pessoas.

O espetáculo é uma adaptação de 
Abides de Oliveira do conto ‘Corpo 
fechado’, do livro Sagarana, de João 
Guimarães Rosa. Baldroca narra a saga 
de Mané Fulô contra o valentão do lugar, 
Targino. Prestes a se casar com Maria 
das Dores, Mané tem seu casamento 
ameaçado pelo valentão. Sem saída, 
ele é obrigado a enfrentá-lo, mas Mané 
contará com uma ajuda extra para o de-
safio, mesmo com a ameaça de perder 
seu maior bem, a burrinha Beija-Flor. “A 
peça é um espetáculo de rua, apresen-
tado na praça, usa teatro de bonecos, 
o que ajuda a suavizar a questão da 
violência, nada de violência gratuita. A 
gente também executa músicas tocadas 
e cantadas ao vivo”, afirmou o ator Abi-
des de Oliveira, um dos fundadores do 
grupo Joana Gajuru. 

Dirigido por Lindolfo Amaral, do 
grupo Imbuaça, de Sergipe, Baldroca 
ganhou, em 2007, o prêmio de melhor 
espetáculo Júri Popular no Festival 
Nordestino de Teatro de Guarami-
ranga. No elenco Abides de Oliveira, 
Reginaldo Meneses, Ivana Iza, Vittor 
Rodrigues, Jorge Adriani, Paula Gomes, 
Ticiane Simões e Denis Leite. Abides de 
Oliveira lembra que a ideia do espetá-
culo surgiu em 2004, quando o grupo 
queria montar novo espetáculo e con-
vidou Lindolfo, com o qual trabalhou 
em 1995. “Ele sugeriu ler Sagarana e 
nos deparamos com Corpo Fechado. É 
uma adaptação minha, foi surgindo o 
texto também do trabalho de cena dos 
autores, surgiu a partir da proposta 
dele”, lembrou o ator. O espetáculo re-
estreou esse ano, pois em 2011, um dos 
atores faleceu. “Não foi fácil a reestreia, 
para a gente foi muito difícil, a falta 
dele é muito difícil. Reestreamos em 28 
de agosto e passamos Salvador, Araca-
ju, Maceió, João Pessoa e, na próxima 
semana, iremos a Natal. É a primeira 
vez que o espetáculo é apresentado em 
João Pessoa, apontou.

O espetáculo Baldroca, dirigido por Lindolfo Pires, é baseado no conto “Corpo fechado”, do livro Sagarana, na Praça da Paz

Foto : Divulgação

Sobre o título, Abides explica que 
é um neologismo inventado por Gui-
marães Rosa, que tinha o costume de 
unir palavras de diferentes origens 
para criar novas. “Baldroca quer dizer 
troca. Tem um momento em que Mané 
Fulô faz uma troca com ciganos, para 
enfrentar o valentão, a palavra tem um 
sentido forte no espetáculo», explicou.

O grupo
A Associação Teatral Joana Gajuru 

tem 17 anos de fundação e seu nome 

é uma homenagem a Maria Joana da 
Conceição, a Joana Gajuru, primeira 
mestra de Guerreiro, folguedo alagoa-
no. “Surgimos de uma oficina de teatro 
de rua, ministrado pelo grupo Embuá, 
em 94. Em 95, nos reunimos a partir 
de integrantes do curso de formação 
de atores da Universidade Federal de 
Alagoas e decidimos criar um espetá-
culo”, salientou Abides.

Primeiro grupo de teatro de rua 
de Alagoas, o Joana Gajuru se nota-
bilizou no Estado e no Brasil por seu 

trabalho, ligado sempre à pesquisa e 
aos estudos do fazer teatral na rua e 
também no palco, e ao uso em suas 
montagens das culturas populares 
nordestina e brasileira. 

Entre suas montagens estão Uma 
Canção de Guerreiro ,  Fome Come , 
Olê Olê, Gajuru o Guerreiro é Você, 
Baldroca, Versos de Um Lambe Sola, 
A Estória da Moça Preguiçosa e A 
Farinhada. Nesses 17 anos de vida 
o Joana Gajuru acumula mais de 40 
prêmios.
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Vivências

Há alguns meses, Pereira, um patrulheiro 
rodoviário do DER-PB sofreu um grave acidente 
automobilístico. Num sábado à tarde, no acesso à 
BR-230, no contorno da Cidade Universitária, em 
alta velocidade perdeu o controle do seu carro e 
bateu de lado no muro de entrada da Rádio Tabaja-
ra, na avenida D. Pedro II.

Socorrido, foi internado no Hospital de Trauma 
“Humberto Lucena” e ao longo dos últimos dias, os 
médicos o desenganaram. Em coma profundo, ti-
nha  morte cerebral, sofria a família porque Pereira 
não reagia a nenhum impulso e os sinais vitais iam, 
aos poucos, desaparecendo.

Não falava, não ouvia, não movia nenhuma 
parte do corpo inanimado e o seu estado só piora-
va a cada dia, esperando-se somente o desenlace 
final.

Na terça-feira da semana passada, viajei a São 
Paulo,  para participar da reunião anual dos diri-
gentes rodoviários do país. Todos os dias indagava 
sobre o estado de Pereira e as notícias eram cada 
vez mais desanimadoras - só faltava o informe de 
sua morte.

Na quarta-feira, ao sair do Hotel para me di-
rigir à sede do DER paulista a fim de participar da 
sessão de abertura da reunião, recebi uma men-
sagem no meu celular que me deixou intrigado e 
visivelmente surpreso. Eis o que dizia a mensagem 
que me foi passada pela Dra. Nilza, diretora de 
Transportes do nosso DER :

- Dr. Carlos Pereira faleceu nesta madrugada. 
O velório vai ser hoje pela manhã. Ele descansou 
finalmente...

Mostrei a mensagem a Hélio Cunha Lima, que 
me acompanhava e lhe perguntei se ele tomara co-
nhecimento da minha morte, ao que ele, brincando, 
leu a mensagem e disse-me:

- Há um visível engano nesta mensagem, pois 
você, Carlos Pereira, está aqui ao meu lado, vivinho 
da silva...

Foi só então, examinando melhor o teor da 
mensagem, que entendi o que exatamente a Dra. 
Nilza queria transmitir:

- Dr. Carlos, Pereira faleceu nesta madrugada. 
O velório vai ser hoje pela manhã. Ele descansou 
finalmente...

Respondi à mensagem afirmando que estava 
vivo e entendia que ela me informara do desapare-
cimento do nosso patrulheiro Pereira.

E completei : Você, querida Nilza, esqueceu de 
colocar uma importante vírgula depois do Carlos e 
antes do Pereira.

E ela, então, de imediato, me voltou  com outra 
mensagem surpreendentemente bem aplicada:

- Dr. Carlos, em velório não há vírgula, somen-
te ponto final.

Mas, desta narrativa verdadeira , fica o registro 
de  como a  falta de  uma simples vírgula faz tanta 
diferença - é capaz até de nos mandar para o outro 
mundo...

E ponto final!

a memória abriu a empa-
nada. Miro começou a contar 
as traquinadas que desfilavam 
pelas ruas de sua infância. Vivos 
sonhos, trapézios na imaginação 
balançavam sob o céu de lona de 
um circo em sua cidadezinha.

Com os olhos fixos, derrama-
va-se nas suas fantasias. Nele, o 
próprio artista equilibrava os de-
sejos simples 
dos poleiros 
de sua lem-
brança, onde 
levitavam as 
acrobacias dos 
seus sonhos 
fantásticos, 
espetaculares.

Mas 
sua carreira 
começou e 
terminou, sem 
nunca ter sido 
um artista 
contratado 
por alguma 
companhia 
de circo. Sentia-se apenas vin-
culado à sua resistência e aos 
seus anseios alimentados pela 
estesia pura e autêntica dos 
prazeres circenses. através de 
sua narração, percebia-se que, às 
vezes, seus sonhos enlevavam-se 
no próprio olhar arremessado, 
vislumbrando o céu que tecia 
na amplidão de todas as suas 
alegorias. E se via brilhando no 

palco e no picadeiro, porque sua 
vida, quando criança, foi armada 
nesse palco iluminado.

Quando encenava suas peri-
pécias fugidias pelas ruas de seu 
“sonho original”, um imprevisto 
quase o atropelou: Seu pai havia 
tomado conhecimento da simpa-
tia que o filho sentia pelo circo. E 
foi aí que os desejos foram esvae-

cendo e caindo tristes nas 
redes do fracasso. Seu an-
tônio o proibiu de andar 
com o palhaço de pernas 
de pau, tentando, rijo, 
interromper suas ingênuas 
fugacidades.

No entanto, num voo 
inventivo e providencial, 
ele combinou com o palha-
ço de pernas de pau que o 
carimbasse no antebraço, 
porque desse jeito a man-
ga da camisa encobriria a 
marca de suas peripécias. 
E passou a ser o único 
diferenciado de todos os 
meninos que eram carim-

bados na mão para acompanhar o 
palhaço pelas ruas e, à noite, po-
derem entrar no circo sem pagar 
ingresso.

Um dia resolveu fugir com o 
circo. articulou, combinou, mas 
não deu certo. Hoje tenta armar 
o seu próprio circo dentro de si 
mesmo, misturado com as ilusões 
que ilustraram seus inapagáveis 
laços com a ribalta. E agora vai 

escrever um livro contando tudo! 
O circo será armado num terre-
no cheio de felicidades simples, 
brotadas da semente do doce 
sabor do pitoresco e do equilíbrio 
cósmico que sustenta, até hoje, o 
equilibrismo de suas memórias. 
O livro já tem título: “Eu e o cir-
co.” Já tem também um subtítulo: 
“Trapézios sonhados.”

agora, é só esperar o anún-
cio do novo espetáculo, torcen-
do para que ele não suspenda 
esse projeto nascido e vivido no 
chão de tantos picadeiros. Não o 
suspendendo, conseguirá defi-
nitivamente fugir com o circo, 
com esse passado ilusório e fan-
tasioso, e com essa montanha 
de lona onde só as lembranças 
impetuosas conseguem escalar. 
Por isso, existem ainda palcos 
onde poderá encenar todos os 
sonhos e remontar todas as 
traquinadas lúdicas, vividas e 
encenadas em plena contiguida-
de com o circo.

Não seria justo se Miro tives-
se que suspender esse raio, essa 
luz memorialista, esse carimbo 
de si mesmo. Ficaria apenas com 
o direito de solfejar, num vazio 
sem espetáculo, o refrão do pa-
lhaço de pernas de pau que assim 
dizia: “O raio do sol suspende a 
lua...” Até porque ficaria também 
parado, calado, adverso, olhando 
para o tempo em silêncio e sem 
resposta nenhuma.

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

A quem servem os pardais

“Pardal- nome genérico dado a pequenos 
pássaros da família Passeridae, gênero Petronia.
Os pardais são aves cosmopolitas e adaptam-se 
bem a áreas urbanizadas e à convivência com 
seres humanos”

 O pardal que conhecemos, é o doméstico, 
predador e invasor, empestam ruas e residências 
com seus ninhos. É a espécie com maior distri-
buição geográfica e aportou por estas plagas no 
início do século passado, segundo o Wikipédia. 
Deve ter sido em função das características da 
ave, que apelidaram de pardal os controladores 
de velocidade eletrônicos que a cada dia prolife-
ram nas avenidas e rodovias. É sobre esse tipo de 
pardal e seus semelhantes redutores de veloci-
dade que quero falar nesse espaço que A União 
me concede e alguns poucos leitores me honram 
com sua leitura.

antes dos pardais, surgiram as lombadas, 
as valetas e os tachões, também chamados de 
quebra-molas, conhecidos de todos e que ainda 
convivem com seus similares modernos. a sur-
presa que podem causar ao motorista, indicam 
também a possibilidade de avarias materiais 
ao veículo e por vezes, têm causado acidentes 
fatais. a falta de manutenção da sua pintura 
incandescente é a principal causa de sinistros, 
além da sua construção fora das normais reco-
mendadas.

alguém pensou: recomendadas por quem? 
Isso mesmo. Também pensei que as lombadas 
eram produto do arbítrio local para atender a 
protestos de moradores das margens das estra-
das. Engano meu e de muitos. Há uma resolução 
do Conselho Nacional de Transito ( R567/80)
disciplinando o assunto. Se surpreendam mais: 
esses redutores de velocidade não podem ser 
construídos em rodovias. Quem viaja sabe que 
as autoridades rodoviárias esqueceram esse 
detalhe. aos poucos, porém, começam a substi-
tuir as lombadas mal construídas por modelos 
eletrônicos.

as lombadas eletrônicas são visíveis e como 
seus irmãos, os pardais, estes escondidinhos, po-
dem ser  ajustados para uma velocidade menor 
do que a exibida. assim, mesmo que o motoris-
ta passe abaixo da velocidade permitida,  será 
fotografado como se estivesse acima.Essa adulte-
ração, fácil  de ser detectada, serve à prestadora 
de serviço que leva o lucro da minha e da sua 
distração ao volante.

Enquanto as lombadas, valetas e tachões 
nasceram para reduzir a velocidade de veículos 
em vias secundárias e próximas a escolas, proi-
bidas em rodovias, repito, os pardais são escon-
didos e nasceram para surpreender o motorista 
e encher o bolso das empresas  proprietárias das 
maquininhas. São verdadeiros caça-níqueis, mas 
valorizadas em Reais. Passando acima de 20% 
da velocidade permitida você recebe uma multa 
de 120 Ufirs e “ganha” cinco pontos negativos na 
carteira de habilitação.Se a velocidade fotografa-
da for superior, a multa corresponde a 540 Ufirs 
e  sete pontos na carteira.

a quem servem, pois, os pardais? Deveriam 
servir ao motorista e à segurança das rodovias, 
impedindo o excesso de velocidade. Todavia, 
como o guarda da esquina que se esconde atrás 
do poste para multar  e ganhar pontos na sua 
ficha funcional, o pardal fica escondido, quase 
sempre após uma reta e pegando numa descida. 
Para se avaliar o risco desses controladores, 
basta notar a quantidade de marcas da frena-
gem de veículos, reflexos de condutores surpre-
endidos com a descoberta da armadilha. Não 
há aviso, nem há porque previne o motorista, 
na visão das autoridades. avisado, o motorista 
reduz a velocidade e não paga multa. Mas evita 
o acidente. Ou a ação fiscalizadora não objetiva 
a segurança na estrada e o bem-estar dos que 
por ela transitam? 

Já vi em rodovias um boneco de madeira, 
imitando um guarda rodoviário. Quem se en-
gana com a presença imaginária da autoridade,  
contém a rapidez do seu veículo. O policiamento 
ostensivo, é também um bom redutor de velo-
cidade. Termino com a historinha do guarda da 
esquina que ilustra muito bem o meu raciocínio 
em defesa da visibilidade da sinalização: O guar-
da aborda o motorista que ultrapassou um sinal 
fechado e indaga: 

-Não viu o sinal não? E o infrator encabula-
do: 

- O sinal eu vi, eu não vi foi o senhor....

Ramalho 
LeiteA falta que uma vírgula faz!

O sonho lúdico de Miro

Hoje tenta armar 
o seu próprio
circo dentro de
si mesmo, 
misturado com 
as ilusões que 
ilustraram seus 
inapagáveis laços 
com a ribalta
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Laranja Mecânica, clássico de Stanley Kubrick, 
será exibido hoje na Estação das Artes em JP

Cinema
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Roteiro

Vencedor dos prêmios 
de Melhor Filme e Melhor 
Direção da Associação dos 
Críticos de Cinema de Nova 
York, Laranja Mecânica (Clo-
ckwork Orange, ING, 1971), 
de Stanley Kubrick, recebeu 
quatro indicações ao Oscar, 
incluindo Melhor Filme, mas 
acabou perdendo para Ope-
ração França (The French 
Connection, EUA, 1971). A 
obra-prima de Kubrick será 
exibida hoje, às 16h, na Es-
tação das Artes, com entrada 
gratuita.

Quando foi lançado, no 
início dos anos 1970, o filme 
Laranja Mecânica, baseado 
no romance homônimo de 
Anthony Burgess, publicado 
em 1962, chocou o público 
ao apresentar uma violência 
extrema praticada por um 
grupo de delinquentes lidera-
do por Alex – magistramente 
interpretado por Malcolm 
McDowell –, que se diverte 
com o sofrimento dos outros.

A trama do longa-metra-
gem se passa no futuro e con-
ta a história de Alex DeLarge, 
um sujeito que lidera uma 
gangue, cuja diversão – a úni-
ca que lhe satisfaz plenamen-
te – é a brutalidade. Espanca-
mentos, estupros coletivos, 
assassinatos e roubos estão 
na ordem do dia do grupo, 
para o qual as leis e regras da 
sociedade não importam. A 
diversão, apenas a ela, é que 
conta. Ou seja, os fins justifi-
cam os meios.

Mas Alex também será 
vítima da violência. Não a 
praticada por outros delin-

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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 Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]
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Clube do Choro se apresenta hoje
na Praça Rio Branco

O Clube do Choro se apresenta hoje, a partir das 12h, 
na Praça Rio Branco, centro da cidade, em mais uma edição 
do Sabadinho Bom. O grupo vai mostrar um repertório com 
músicas dos principais nomes do genuíno ritmo brasileiro, 
como  ‘Carinhoso’ (Pixinguinha); ‘Pedacinho do Céu’ e ‘Bra-
sileirinho’ e ‘Delicado’ (Valdir Azevedo); ‘Noites cariocas’ 
(Jacob do Bandolin); e ‘Saxofone por que choras?’ (Ratinho). O 
Clube do Choro da Paraíba tem mais de 25 anos de fundação. 
É formado por Eunice Dias (vocal e afoxé), José Fernandes 
(violão e vocal), Jonathan (flauta e saxofone), China (violão), 
Masinho (cavaquinho), Barroso (percussão e vocal) e Regival-
do (vocal e pandeiro).

Organizações criminosas sob 
a mira do Congresso Nacional
Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
alaconeto@gmail.com

A Sony/Columbia Pic-
tures está seguindo adian-
te com a ideia de refilmar 
Jumanji. Zach Helm, o ro-
teirista de Mais Estranho 
que a Ficção, está sendo 
contratado para escrever 
a nova versão, segundo 
o Hollywood Repórter. 
No Jumanji original, de 
1995, dirigido por Joe 
Johnston  e estrelado por 
Robin Williams e Kirs-
ten Dunst, um grupo de 
crianças descobre inad-
vertidamente um jogo de 
tabuleiro que transforma 
em realidade os perigos 
da África.

Zach Helm vai 
escrever roteiro do 
remake de Jumanji

A banda Phoenix deve 
lançar novo álbum em 
abril de 2013. A revelação 
foi feita por Daniel Glass, 
diretor da gravadora Glas-
snote Records, responsá-
vel pelo lançamento. De 
acordo com Glass, o grupo 
terminou as gravações 
recentemente, em um estú-
dio em Paris, e o executivo 
acredita que o novo disco 
pode ser ainda melhor que 
o antecessor.  O disco an-
teirior, Wolfgang Amadeus 
Phoenix rendeu o Grammy 
de Melhor Álbum de Músi-
ca Alternativa para o grupo 
em 2010.

Phoenix deve 
lançar álbum no 
próximo ano

Mídias em destaque

Drops & notas

quentes, mas sim pelo Esta-
do. Quando é capturado, ele é 
submetido a um tratamento 
para refrear os impulsos de 
violência, reeducando suas 
sensações por meio de expe-
riências que o levam à repug-
nação diante do sofrimento 
alheio. O método é mostrar 
a violência, como a que ele 
usava, até que fique saturado 
dela.

Alex, de fato passa a re-
cusar a violência até para se 
defender. Já cidadão livre, 
ele é reconhecido nas ruas 
por uma antiga vítima e dois 
membros de sua antiga gan-
gue, que agora são agentes da 
lei, que o espancam. Ele pro-
cura outras vítimas e chega 
a casa do escritor Alexander, 

Já era tempo de o Congresso Nacional deflagrar uma reação, 
por tímida que fosse, contra os grupos de bandidagem organi-
zados, como o Primeiro Comando da Capital (PCC), o Comando 
Vermelho (CV) e outras facções como a Al Qaeda, que proliferam 
em todo o país e cada vez mais se fortalecem. 

Em plena manifestação com incêndios de ônibus, assassi-
natos de policiais e seus familiares e parentes, e de outros ci-
dadãos comuns indefesos, esses grupos, temidos pela sociedade 
civil e até pelas autoridades constituídas e responsáveis pela 
segurança da população, finalmente caíram na mira dos nossos 
congressistas.

Medida basilar, visando instrumentalizar com eficiência e 
fundamentar maior rigor nas penalidades para os integrantes 
dessas organizações criminosas, está contida no projeto de lei 
aprovado quarta-feira desta semana, pela Câmara dos Deputados, 
em plenário, que lhes estabelece tipificação. Com isso, o governo 
alcança uma das suas prioridades no combate ao crime organiza-
do e que é também objetivo prioritário da Estratégia Nacional de 
Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Enccia).

Além da tipificação das organizações criminosas, medida 
que também atende a tratados internacionais de combate ao 
crime transnacional, assinados pelo Brasil, estão em trami-
tação no Congresso Nacional o projeto de criação do Sistema 
Único de Segurança Pública, a proposta de alienação de bens, 
a Lei Geral da Polícia Civil e o que disciplina os autos de resis-
tência.

Inicialmente difundido pela mídia internética, esse projeto 
de lei contém um tema polêmico, quando propõe que os poli-
ciais, para que possam manter o disfarce e aprofundar as inves-
tigações, até cheguem a cometer crimes, com exceção de homi-
cídio e estupro. Mas, imediatamente ressalva, que somente um 
juiz terá competência para conceder os limites da infiltração, a 
fim de evitar abusos.

Pois bem. Agora eu me reporto àquela tal “PEC da Impu-
nidade”, como está sendo alcunhada a Proposta de Emenda à 
Constituição 37/2011, de autoria do deputado Lourival Mendes 
(PTdoB-MA), a que me referi no meu artigo anterior. Justamen-
te quando a sociedade brasileira mais precisa de órgãos e ins-
trumentos de combate ao crime organizado, ele propõe retirar 
a atribuição de investigação do Ministério Público e reduzir o 
poder de fiscalização do Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf), Receita Federal, Banco Central, Comissões 
Parlamentares de Inquérito, Comissão de Valores Imobiliários 
e Tribunais de Contas e outras instituições. A serviço de quem 
ou de quê?

O que nos dá tranquilidade é que a aprovação do projeto de 
lei contra as organizações criminosas já ocorreu em plenário na 
Câmara Federal, devendo seguir para apreciação e votação do 
Senado. Enquanto isso, internautas das mídias sociais fiquem li-
gados, conectem seus representantes legislativos no Congresso 
Nacional e exijam a aprovação final dessa nova legislação. Como 
diz o bordão popular: “Povo unido”... Quem não sabe completar?

Malcolm McDowell é Alex, líder de uma gangue de delinquentes adeptos da violência

FOTOS: Divulgação

Em cartaz

A Origem
dos
Guardiões

O filme de Peter Ramsey traz os personagens de uma forma diferente

Papai Noel e o Coe-
lho da Páscoa reúnem um 
grupo de seres folclóri-
cos, como Jack Frost e a 
Fada do Dente, para com-
bater o Bicho-Papão, que 
tenta fazer com que o 
mundo viva em sombras 
eternas. 

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.

cuja esposa ele havia estupra-
do. O escritor tenta induzi-lo 
ao suicídio, mas ele consegue 
escapar.

Mas esse tratamento ao 
qual Alex é submetido dará 
resultado. Será que, em al-
gum momento, o anti-herói 
voltará a praticar a ultravio-
lência? Bem, Alex garante que 
está curado. Isso, no entanto, 
não significa que o ‘mal’ te-
nha sindo extirpado de seu 
interior. Mas do que apre-
sentar essa violência desme-
dida, Stanley Kubrick deixa 
alguns questionamentos na 
cabeça do espectador.

No afinado elenco de 
Laranja Mecânica Malcolm 
McDowell, Patrick Magee, 
Adrienne Corri, Aubrey 

Morris, James Marcus, Mi-
chael Bares, Miriam Karlin, 
Warren Clarke, Barrie Cook-
son, Prudence Drage, Cheryl 
Grunwald, Craig Hunter. O 
roteiro é do próprio Kubrick 
e a trilha sonora de Walter 
Carlos. A fotografia é de Fo-
tografia: John Alcott. A edi-
ção é assinada por William 
Butler. 

SErviçO
Evento: Estacine Múndi – Mostra 
Os injustiçados do Oscar
Data: Hoje, às 16h
Local: Miniauditório 1 da Estação 
das Artes (Estação Cabo Branco, 
no Altiplano)
Fones: 3214-8270 e 3214-8303
Entrada: Gratuita



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 8 de dezembro  de 2012

Evento

Lições de picadeiro

Encerrando o ano de 2012, 
o Centro Cultural Piollin 
promove a já tradicio-
nal  Mostra Pedagógica, 
hoje e amanhã, na sede 
da Piollin, no bairro do 
Roger da capital. As apre-
sentações são resultado 

das oficinas permanentes de circo 
realizadas desde fevereiro e incluem 
performances de circo, teatro, arte da 
palavra e exposição de artes plásticas. 
As atividades começam hoje, com a ce-
rimônia de abertura do evento, às 16h, 
seguido do espetáculo de circo Ciclo II: 
Descobertas Circenses, às 16h30. Às 
16h50, no hall do teatro e embaixo da 
mangueira, a exposição Poemas Cir-
censes, de Carlos Araújo, e às 17h15, a 
Exposição e Contação de História do Ci-
clo I, embaixo da mangueira do terreno. 
Fechando o dia, o espetáculo de circo 
Ciclo III: Impactus, no galpão. Todas as 
apresentações têm entrada franca.

O domingo apresenta uma série de 
espetáculos de circo e teatro, desen-
volvidos pelos alunos de vários ciclos. 
A partir de 16h30, o Ciclo II apresente 
o clássico texto da peça infantil Pluft, 
O Fantasminha, de Maria Clara Ma-
chado, em apresentação no Teatro 
do Piollin. Nesta adaptação, alguns 
personagens que são apenas citados 
na versão original ganham holofotes, 
como a prima Bolha, que surge com 
suas madeixas azuis bem chamativas, 
e Naftalina Vaporosa, que aparece em 
cena como uma pop star. A trilha so-
nora do espetáculo, executada ao vivo 
pelos próprios autores apresentam 
uma versão diferente do clássico, em 
conjunto com saltos, acrobacias, gags 
de palhaço e jogos corporais.

Às  17h, A Lenda de Tambiá é conta-
da pelos meninos do Ciclo I tarde, apre-
senta uma lenda do bairro Tambiá em 
esquetes de circo. Em meio ao combate 
das tribos rivais, os Cariris da Serra de 
Copaoba (Borborema) e os Tabajaras do 
Litoral Norte paraibano, surge uma his-
tória de amor digna de Romeu e Julieta. 
No palco, 11 crianças vestindo roupas 
indígenas misturando realidade e fic-
ção nos números aéreos e de solo com 
pequenos fragmentos realizados em 
cada tribo. Às 17h30, poesia e a magia 
circense dão vida aos bonecos de uma 
menina que fez aniversário e foi esque-
cida, mas que não fica só, por causa de 
seus brinquedos e fieis escudeiros, em 
Minha Estante de Bonecos. Quem conta 
essa história é o grupo do Ciclo I manhã.

 

Depois de um bom tempo sem 
se apresentar, o Coco de Roda do 
Forte Velho volta a mostrar um dos 
principais folguedos nacionais hoje, 
às 15h, na na Praça Rio Branco, no 
projeto Corredor Cultural. O grupo é 
formado por integrantes de diferentes 
gerações. A realização é da Fundação 
Cultural de João Pessoa (Funjope).

Para manter viva a cultura do 

Alunos do Centro Cultural Piollin apresentam 
o que aprenderam no palco nas oficinas de 2012
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O espetáculo do Ciclo III tarde é 
uma peça de teatro, Pedaços de Peças, 
Trepeças e Presepadas, na área externa 
do Piollin, a partir das 17h50. Trata-se 
de uma grande brincadeira, onde os 
atores se transformam em crianças, 
interpretando textos tradicionais da 
literatura popular brasileira, como 
também mundial, fazendo uma salada 
mista de personagens, brincadeiras, 
contos, teatro, música, dança, e circo. 
Às 18h30, também na área externa, A 
Promessa encerra a programação da 
Mostra Pedagógica 2012, com uma 
temática que aflige o Sertão brasileiro 
neste momento: altas temperaturas e 
falta d’água. A cidade de Sossego vivia 
uma seca de mais de cinco anos e seu 
Francisco tinha dificuldades em susten-
tar sua família e sua esposa, Dona Ana, 
estava profundamente triste. A solução 
para trazer vida para o local árido, tanto 
em clima como em alma, está nas mãos 
de uma promessa que vale tanto quanto 
uma vida. Esse roteiro é posto em cena 
pelas mãos dos jovens do Ciclo II tarde.

Além das apresentações artísti-
cas dos educandos e educadores da 
instituição, o evento contará com a 
exposição poética Menções de circo e 
estagiário, assinada pelo estagiário de 
psicologia Carlos Araújo, que desde fe-
vereiro vem colaborando com o Piollin 
no setor psicossocial e que lançará 
um livre reunindo todo o trabalho em 
exposição.

Com a ajuda de parceiros como a 
Petrobras, o Piollin agora atende 54 
crianças e adolescentes de vários bair-
ros da capital e de municípios como 
Caaporã e Salgado de São Félix. A ins-
tituição já promoveu vivências aos alu-
nos fora dos muros do centro cultural, 
proporcionando experiências únicas 
para o desenvolvimento de habilida-
des desenvolvidas lá, como as visitas 
ao Cirque Du Soleil em Recife e ao Le 
Cirque em João Pessoa. O Le Cirque, só 
neste ano, já contratou três ex-alunos e 
atuais monitores do Piollin, proporcio-
nando um mercado de trabalho para os 
formando das oficinas do Piollin.

Etapas de aprendizado
Os ciclos de formação do Centro 

Cultural Piollin são divididos em qua-
tro estágios: ciclo de formação básica 
(I), com participantes de sete aos doze 
anos; ciclo de formação inicial (II), 
com participantes de 13 aos 17 anos; 
ciclo de oficinas avançadas (III) e ciclo 
de vivências (IV), com participantes 
dos 15 aos 22 anos. 

No ciclo I, são oferecidas aulas de 
artes visuais e atividades corporais, 
além de ser trabalhada a relação com 
a palavra e informática, além das ativi-
dades recreativas; no ciclo II, inicia-se 
a relação com jogos recreativos e de 
elaboração de cenas no teatro, e o con-
tato com as habilidades do circo, além 
do exercício com a palavra; já o ciclo 
III prevê atividades práticas e teóricas 
nas áreas do circo e do teatro, a elabo-
ração de um espetáculo e atividades 
livres na área da cultura digital; e por 
fim o ciclo IV contempla atividades 
práticas e teóricas nas áreas do circo, 
teatro e produção.

coco de roda, a comunidade do Forte 
Velho, em Santa Rita, resolveu colocar 
em prática o ‘Projeto Coco de Roda: 
Encontro de Gerações’. Por meio da 
dança e da música, ele visa propor-
cionar às crianças e os jovens da 
comunidade o acesso a essa tradição.

O projeto também tem caráter 
de inclusão social e de objetivo edu-
cacional, com o estudo da história do 

folguedo no Brasil, na Paraíba e na 
localidade. Também são passados para 
os jovens informações sobre a música, 
dança e instrumentos utilizados no 
coco de roda, como bumbo e ganzá, 
assim como os temas mais abordados 
durante a execução das melodias.

Herança afro
O Coco de Roda de Forte velho 

é um folguedo inserido na comu-
nidade pelos primeiros negros que 
povoaram o lugar. A brincadeira é 
atração nos festejos locais como 
casamento, aniversários, batizados 
e festas juninas. Em suas apresenta-
ções, o grupo sempre finaliza com a 
dança da ciranda, que está também 
atrelada à manifestação da cultura 
popular. 

As apresentações são resultado das várias oficinas ministradas ao longo do ano no Centro Piollin, em João Pessoa



Acidentes domésticos
A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 8 de dezembro de 2012

Óbitos de crianças de até 10 anos caem 31% no país
O Brasil registrou queda nos 

óbitos de crianças de até 10 anos de 
idade por acidentes domésticos na 
última década. Dados do Ministério 
da Saúde revelam que as principais 
causas de mortes foram os riscos aci-
dentais à respiração como, por exem-
plo, sufocação na cama, asfixia com 
alimentos e outros, seguidos pelos 
afogamentos e exposição à fumaça, 
ao fogo e às chamas.

Houve queda também nas in-
ternações. Em 2010, foram 11,6 mil 
internações de crianças por aciden-
tes domésticos, que custaram R$ 8,2 
milhões. No ano seguinte, o número 
de hospitalizações caiu para 10,2 
mil. Dentro da faixa etária que vai 
de 0 a 10 anos, as principais vítimas 
são os menores de 1 ano. Em 2000, 
foram 376 mortes em crianças des-
sa faixa, contra 253 em 2010.

Os riscos acidentais à respiração 
foram responsáveis por 348 mor-
tes de crianças com até 10 anos em 
2000, o que corresponde a 40% dos 
óbitos por essa causa naquele ano. 
Já em 2010, o número reduziu para 
252, representando 42% das mortes. 
Os afogamentos caíram de 247 para 
168 no mesmo período. As mortes 
decorrentes de exposição à fumaça, 
ao fogo e às chamas diminuíram de 
102 para 64 nesses dez anos.

Desde 2001, o Ministério da 
Saúde investe na Política Nacional de 
Redução da Mortalidade por Aciden-
tes e Violências. Através da Portaria 
22, de agosto de 2012, o órgão esta-
beleceu repasse de R$ 31 milhões 
para ações de vigilância e prevenção 
de violências e acidentes.

Foi implantado também o Sis-
tema de Vigilância de Violências e 
Acidentes (Viva), com o objetivo de 
obter informações sobre o compor-
tamento desses agravos, subsidiar 
ações de enfrentamento dos de-
terminantes e condicionantes das 
causas externas.  O Viva registrou 
15.098 atendimentos por acidentes 
domésticos realizados em serviços 
de urgência e emergência do Siste-
ma Único de Saúde. Deste total, 32% 
eram menores de 9 anos de idade, 
ou seja, 4.740 crianças. A pesquisa, 
realizada entre setembro e novem-
bro de 2009, mostra que 57% dos 
atendimentos foram de meninos. 
Em 58% dos casos, o tipo de ocor-
rência eram quedas e 31% das le-
sões eram cortes ou lacerações.

A diretora de Análise de Si-
tuação em Saúde, Déborah Malta, 
faz um alerta à vigilância dos pais 
e responsáveis. “A criança não tem 
o conhecimento do risco. Cabe aos 
adultos evitar as situações perigo-
sas. Janelas devem ter grade ou tela. 
Todo o cuidado deve ser tomado ao 
manipular o fogão, deixando pane-
las ou vasilhas quentes em lugares 
que a criança não possa alcançar. 
Com materiais de limpeza a reco-
mendação é a mesma para evitar 
intoxicações”, aconselha.

Na Caderneta de Saúde da Crian-
ça, documento que acompanha saú-
de, crescimento e desenvolvimento 
da criança do nascimento até os 10 
anos, é possível consultar uma série 
de recomendações feitas pelo Minis-
tério da Saúde para cada faixa etária.
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Iniciativas de desenvolvi-
mento nas Américas geram 
situações de violência

Principais causas de mortes de crianças foram os riscos acidentais à respiração, seguidos pelos afogamentos e exposição á fumaça, ao fogo e às chamas

Orientações:

-Afogamentos: Para bebês e crianças pequenas, até baldes, banheiras e vasos 
sanitários podem oferecer riscos. Um adulto deve sempre supervisionar as crian-
ças e adolescentes onde houver água, mesmo que saibam nadar ou que os locais 
sejam considerados rasos; deve-se cercar piscinas.

-Brinquedos: Na escolha dos brinquedos, considere a idade e o nível de habilidade 
da criança, seguindo as recomendações do fabricante. Fique atento a brinquedos 
que podem oferecer risco de engasgamento (peças pequenas para bebê e as 
crianças menores), de estrangulamento (correntes, tiras e cordas) e de corte 
(pontas, bordas afiadas).

-Envenenamento/intoxicação: Remédios e produtos de limpeza e outros pro-
dutos químicos em locais inadequados podem ser ingeridos pelas crianças peque-
nas. Evite deixar em locais que possam alcançá-los.

-Queimaduras/cortes: Não permita que bebês e crianças tenham acesso à co-
zinha. A maioria das queimaduras de bebês é causada por alimentos derramados 
na cozinha. Não deixe fósforos e isqueiros ao alcance de crianças. Não deixe 
crianças perto de uma pessoa passando roupa. As tomadas elétricas devem ser 
protegidas por tampas apropriadas.  Não deixe facas e outros objetos cortantes 
ao alcance de crianças.

-Quedas: Cuidado com móveis, escadas e andadores para bebês. Para as crianças 
maiores, é preciso tomar cuidado com janelas, sacadas, escadas e lajes. Crianças 
menores de 6 anos não devem dormir em beliches. Cuidado com pisos escorrega-
dios e coloque antiderrapante nos tapetes.

l TrânsiTo fAz mAis víTimAs infAnTis
Acidentes com crianças são mais comuns do que os pais gostariam de pensar. 

Segundo o Ministério da Saúde, os mais comuns são os de trânsito, seguidos de 
afogamento, quedas, queimaduras e intoxicações – sendo estes últimos muito 
comuns dentro de casa. 

A prevenção começa logo após nascimento. Se o recém-nascido for de carro 
da maternidade para casa, precisa ser acomodado em um bebê conforto ou ca-
deirinha especial no banco de trás, ao lado de um dos vidros traseiros laterais, 
de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Até sete anos e meio de idade a 
criança só deve andar de carro na cadeirinha.

Na hora do banho, em banheira ou balde, atente para a quantidade e a tem-
peratura da água (37oC) e não deixe a criança pequena sozinha nem por um 
instante, porque em segundos ela pode se afogar. O ideal é que o nível da água 
fique abaixo do pescoço. 

No berço, a própria roupa de cama e os brinquedos podem apresentar riscos 
de sufocamento e asfixia. Por isso, especialistas recomendam não deixar nenhum 
destes objetos no berço. Até mesmo o travesseiro não é recomendado. Quando 

a criança está no chão, os móveis, os tapetes e objetos decorativos que estive-
rem em volta devem ser seguros para ela, com o uso de protetores nas quinas e 
retirada de vidros, por exemplo, do alcance da criança. O andador não é indicado 
porque pode provocar quedas. 

l riscos dos cômodos
Todos os cômodos da casa apresentam riscos, mas a cozinha e a área de 

serviços possuem o maior potencial para acidentes. Ali podem acontecer queima-
duras, então mantenha a criança longe de fogão aceso, do ferro de passar ligado, 
dos cabos de panelas e alimentos quentes. Facas devem estar em gavetas com 
trava. Esconda fósforos e isqueiros e proteja as tomadas elétricas com tampas 
apropriadas. Mantenha os produtos de limpeza, medicamentos e outros produtos 
químicos trancados em armários para evitar envenenamentos e intoxicações. 

Cuidado também com alimentos que podem provocar engasgamento, como 
balas, chicletes, amendoins, uvas, entre outros com consistência mais rígida e que 
são vendidos ou consumidos em porções pequenas.

Além de proteger a criança em casa, os pais devem atentar se outros lugares 
que a criança frequenta também estão protegidos, como na creche, escola, ou 
casa de parente que cuide dela. Para o pediatra do Departamento Científico de 
Segurança da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Da-
niel Katayama, todos os cuidadores devem ser orientados sobre as medidas de 
prevenção de acidentes. 

Também os irmãos, primos e amigos da criança devem ser alertados sobre o peri-
go de espalhar brinquedos e objetos próximos dela. Para as que já andam de bicicleta, 
o recomendado é o uso de capacete e evitar o passeio por ruas movimentadas. 

Em casos de acidentes com materiais de limpeza, medicamentos e outros 
produtos tóxicos, chame o SAMU-192 ou ligue para o Centro de Informação To-
xicológica: 0800.780.200. 

l sAiBA mAis
Em reconhecimento aos avanços alcançados nas áreas da infância e ado-

lescência, 399 municípios do Semiárido e da Amazônia receberam o selo Unicef 
Município Aprovado pelo Fundo das Nações Unidas a Infância (Unicef) nessa quin-
ta-feira (29). O certificado entregue foi baseado no desempenho nos indicadores 
entre 2009 e 2012.

Para a entrega do certificado, o Unicef avaliou os avanços nesses municípios 
nas áreas da saúde, educação e  assistência social. São 33 indicadores como 
mortalidade infantil, acesso ao pré-natal e taxa de abandono escolar que são 
avaliados na adesão e após quatro anos.

Quase 1.800 municípios inscreveram-se no programa em 2009 e pouco mais 
de 20% deles conseguiram os avanços esperados pelo Unicef. 

“É uma iniciativa criativa, barata, mas que dá resultados extraordinários no 
nosso País. Muda a condição de vida das pessoas mais pobres. As vezes você já 
tem a estrutura, mas não há o empenho”, disse Cid Gomes, governador do Ceará.

“A crianças não 
têm o conhecimen-
to do risco. Cabe 
aos adultos evitar 
as situações 
perigosas. Janelas 
devem ter 
grade ou tela” 
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O Centro de Referência de 
Apoio e Tratamento de Psoría-
se da Paraíba será inaugurado 
no próximo dia 17 às 10h, no 
auditório do Hospital Universi-
tário Lauro Wanderley da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(HULW/UFPB).

 A psoríase é uma doença 
que acomete cerca de 3% da 
população do país e é uma do-
ença que tem base genética. Se-
gundo a coordenadora do am-
bulatório de Psoríase do HU, 
Esther Palitotot, uma média de 
cinco novos casos da doença, 
que geralmente se manifesta 
na segunda ou quinta década 
de vida da pessoa, são regis-
trados por semana no Hospital 
Universitário, em João Pessoa. 

A cerimônia de inaugu-
ração do Centro de Referência 
contará com a presença da rei-
tora da UFPB Margareth Diniz, 
o vice-reitor eleito Eduardo Ha-
benhorst, o secretário de Esta-
do da Saúde Waldson de Souza, 
a secretária municipal Roseane 
Meira, o prefeito eleito de João 
Pessoa Luciano Cartaxo e o ar-
cebispo da Paraíba, Dom Aldo 
Pagotto. O Serviço de Psoríase 
já funciona no ambulatório do 
HULW, há cerca de três anos 
atendendo à população. No 
mês de outubro, o secretário 
de Saúde Waldson Dias de Sou-
za publicou no Diário Oficial o 
reconhecimento pelo Estado 
do serviço como referência.

Como funciona o serviço
A psoríase é uma das do-

enças mais estudadas no mun-
do e o tratamento tem dado 
bons resultados aos pacientes 
com grandes avanços. O am-

Centro será inaugurado dia 17
tratamento da Psoríase

aumenta o número 
de doentes renais 

sBCP critica médicos
sem especialização

Brasília – O avanço de doenças 
crônicas, sobretudo do diabetes e da 
hipertensão, tem provocado um au-
mento no número de pacientes com 
problemas nos rins. Dados da Socie-
dade Brasileira de Nefrologia indicam 
que o número de doentes renais no 
Brasil dobrou na última década. Esti-
ma-se que 10 milhões de brasileiros 
sofram de alguma disfunção renal. 
Atualmente, entre 90 mil e 100 mil 
pessoas passam por diálise no país.

Outro alerta é que mais de 70% 
dos pacientes que iniciam a diálise 
descobrem a doença quando os rins já 
estão gravemente comprometidos. O 
presidente da entidade, Daniel Rinaldi, 
lembrou que os profissionais de saúde 
da atenção básica devem estar aten-
tos aos chamados pacientes de risco 
– diabéticos, hipertensos, idosos e 
pessoas com casos de doença renal 
na família.

Segundo ele, para esses gru-
pos, devem ser prescritos exames 
simples e de baixo custo, como a 
creatinina (sangue) e a perda de albu-
mina (urina). Caso o resultado indique 
possível doença renal, o paciente deve 
ser encaminhado para um nefrolo-
gista.

O vice-presidente da sociedade 
médica, Roberto Tecoits, acredita que 
falta comunicação entre os próprios 
profissionais de saúde. Um dos prin-
cipais problemas, continuou Tecoits, é 
a ausência de um protocolo de atendi-
mento específico para doenças renais 
a ser adotado pelos médicos, desde a 
atenção primária.

“Falta uma estruturação da 
rede. Esse paciente, se acompanhado 
pelo especialista desde o início, pode 
não precisar de diálise ou de um 
transplante”, disse. 

“A doença renal crônica não 
apresenta sinais e sintomas em fase 
precoce. Os médicos precisam estar 
atentos aos grupos de risco”, com-
pletou.

Brasília - No Dia do Cirurgião 
Plástico, comemorado ontem, a So-
ciedade Brasileira de Cirurgia Plástica 
(SBCP) informou que cerca de 12 mil 
médicos atuam na área sem formação 
específica. “Este número, do Conselho 
Federal de Medicina, é o de médicos 
que não têm treinamento especí-
fico para realizar esse tipo de procedi-
mento, sem nenhuma formação ad-
equada”, relata José Horácio Aboudib, 
presidente da SBCP.

“Eles [médicos não especialistas 
em cirurgia plástica] invadem todas 
as outras especialidades em busca 
daqueles procedimentos que possam 
dar alguma rentabilidade”, acrescen-
tou Aboudib, que participa do Fórum 
Nacional Defesa do Especialista.

Segundo o Conselho Federal 
de Medicina, os profissionais gradu-
ados em Medicina estão autorizados a 
fazer qualquer procedimento médico, 
porém aconselha-se às pessoas bus-
car os profissionais especializados na 
área em que procuram atendimento.

O presidente da SBCP reco-
menda aos pacientes verificar se o 
médico é especializado antes de fazer 
a cirurgia plástica. No site da socie-
dade, está disponível lista com os 
nomes dos profissionais com título de 
cirurgião plástico no país. São 5.200 
médicos especialistas na área. “O mé-
dico para ser especialista em cirurgia 
plástica tem que fazer seis anos de 
faculdade, dois anos de residência 
em cirurgia geral e três de plástica. 
Em torno de 14 mil horas de treina-
mento,” explica”.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Atendimento funcionará 
no auditório do Hospital 
Universitário de JP

Lesões róseas ou avermelhadas recobertas por escamas são as principais características da presença da psoríase no corpo 

bulatório do Hospital Univer-
sitário é um dos melhores do 
Nordeste para acompanhar 
pacientes portadores de psorí-
ase e conta com cerca de 200 
pacientes cadastrados.

A pessoa com suspeita da 
doença deve procurar o serviço 
de psoríase no ambulatório do 
HULW, onde passará por uma 
triagem. Feito o diagnóstico, 
será iniciado o tratamento. O 
tratamento pode se dar em três 
modalidades: tópico (pomada), 
oral (comprimidos) e subcutâ-
neo (através da aplicação de in-
jeções).Esta última modalidade 
é indicada para os pacientes 
mais graves.

O que é a psoríase
É uma doença inflama-

tória crônica da pele que se 
manifesta, na maioria das 
vezes, por lesões róseas ou 
avermelhadas recobertas por 
escamas esbranquiçadas nos 
joelhos, cotovelos, região lom-
bar, pés, mãos e couro cabelu-
do. Em alguns casos as lesões 
se espalham por toda a pele. 
Frequentemente há acome-
timento das unhas. As juntas 
também podem ser afetadas, 
causando artrite psoriástica.

Qualquer pessoa, inde-
pendente de sexo ou idade 
pode ter psoríase. As lesões 
trazem prejuízos à qualidade 

de vida dos portadores, seja 
pela coceira ou pelas lesões 
em locais visíveis, compro-
metendo a interação e auto-
estima. A psoríase é causada 
por vários fatores, entre eles 
um componente genético. 
Seu aparecimento e piora po-
dem estar associados a medi-
camentos, infecções, uso de 
álcool, tabagismo e estresse 
emocional. A psoríase não é 
uma doença contagiosa. 

Tratamento 
Segundo a doutora Esther, 

o ambulatório do Hospital Uni-
versitário é um dos melhores 
do Nordeste para acompanhar 

pacientes portadores de pso-
ríase. É também o único espe-
cializado na doença. O Centro 
de Ciências Médicas da UFPB 
dispõe de um equipamento de 
fototerapia, que ajuda no trata-
mento mais eficaz.

“Nós fazemos aqui na 
Paraíba tudo o que é feito em 
São Paulo, na Inglaterra ou no 
Canadá. Temos os mesmos re-
cursos para oferecer um tra-
tamento de qualidade”, disse a 
coordenadora do ambulatório 
Esther Palitot. O serviço aten-
de uma média de 30 pessoas 
por semana, com toda orien-
tação dermatológica e acom-
panhamento psicológico.

A Associação Brasilien-
se de Psoríase (Abrapse) fez 
campanha para conscienti-
zar a população a conviver 
com a doença sem precon-
ceitos.

De acordo com a Abrap-
se, no Brasil mais de 5 mi-
lhões de pessoas são porta-
doras de psoríase, que afeta 
mais de 125 milhões em todo 
o mundo. A universitária Ma-
riana Scarpelini também so-
fre com a psoríase. Ela foi ao 
Parque da Cidade, em Brasí-
lia, pela manhã ajudar na 
campanha e contou que há 
11 anos descobriu ser porta-
dora da doença. “No começo 
foi muito difícil, passei por 
vários médicos até encontrar 
o tratamento adequado. A 
doença atingia o corpo todo 
e levou quatro ou cinco anos 
para eu acertar o tratamento. 
Hoje, estou bem melhor”, dis-
se ela, que, assim como Pe-
dro da Silva, considera a pso-
ríase uma doença que tem a 
ver com o estado emocional 
do paciente.

Coordenadora do Setor 
de Psoríase do Hospital Uni-
versitário de Brasília (HUB), 
a médica Gladys Aires Mar-
tins informa que há 300 pa-
cientes cadastrados na uni-
dade. Segundo ela, a média 
de atendimentos é 30 casos a 
cada manhã de quinta-feira. 
O grande problema de lidar 

com a doença na rede públi-
ca, de acordo com Gladys, “é 
que a psoríase afeta a pele 
e as articulações, mas não 
mata, por isso não é vista 
como um problema grave”. 
“Entretanto, ela causa um 
grande impacto social, pois 
afeta a qualidade de vida das 
pessoas, causando precon-
ceito e discriminação inclu-
sive no trabalho, pois mui-
tas vezes as lesões na pele 
não podem ser escondidas”, 
acrescentou.

Os tratamentos para a 
doença variam conforme o 
caso, segundo a médica do 
HUB. Podem ser usadas des-
de pomadas, nas formas mais 
brandas, a remédios mais ca-
ros por vias oral e injetável, 
além da aplicação de radiação 
ultravioleta, que em Brasília 
só é feita no HUB. A psoríase, 
de acordo com os especialistas 
no assunto, não tem cura, mas 
pode ser controlada para que 
o paciente leve uma vida nor-
mal. O diagnóstico é feito pelo 
exame clínico e algumas vezes 
com a realização de biópsia.

Para isso, é fundamental 
procurar um dermatologista 
caso surjam lesões avermelha-
das e descamação da pele nos 
cotovelos, joelhos, no couro 
cabeludo, nas unhas, palmas 
das mãos e plantas dos pés 
ou nas articulações, causando 
dor e inchaço. 

Doença gera preconceito

Portarias publicadas em outubro 
passado no Diário Oficial da União 
ampliaram a lista de medicamen-
tos ofertados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). Entre os destaques 
estão a biotina, indicada para o tra-
tamento de pessoas com deficiência 
de biotinidase (falta de vitamina H), 
e o clobetasol, recomendado contra 
a psoríase (doença de pele).

O Ministério da Saúde infor-
mou que o clobetasol é uma nova 
opção de tratamento para pacien-
tes com psoríase moderada (que 
tenham mais de 10% da pele com-
prometida). O remédio será ofer-
tado em duas formas: pomada e 
xampu. A doença atinge cerca de 
2% da população brasileira e apro-
ximadamente 80% dos pacientes 
afetados podem ser tratados com 
medicamentos tópicos (usados so-
bre a pele).

Algumas secretarias estaduais 
de Saúde, de acordo com a pasta, 
disponibilizam mais quatro medi-
camentos para o tratamento tópico 
da psoríase: dexametasona, ácido 
salicílico, alcatrão e calcipotriol, 
que agem na melhora das lesões 
cutâneas. Para os casos mais gra-
ves da doença (artrite psoriásica), 
o SUS oferta sete opções de trata-
mento (adalimumabe, etanercepte, 
infliximabe, ciclosporina, metotre-
xato, sulfassalazina e leflunomida), 
em 13 diferentes apresentações.

No caso da biotina, o ministério 

informou que o remédio é consi-
derado a primeira opção de trata-
mento para pacientes com defici-
ência de vitamina H. Os sintomas 
da doença incluem perda de força 
muscular, sonolência, convulsões e 
falta de equilíbrio. A estimativa é 
que cerca de 3,2 mil pessoas sofram 
de biotinidase no Brasil.

Além do clobetasol e da biotina, 
o SUS vai passar a oferecer remédios 
que ampliam a linha de cuidados a 
três diferentes patologias: sildenafi-
la, para o tratamento de esclerose 
sistêmica; tacrolimo, para síndrome 
nefrótica primária; e naproxeno, 
para espondilite ancilosante.

Os medicamentos estarão dis-
poníveis em hospitais e unidades 
básicas de saúde em um prazo máxi-
mo de 180 dias. As inclusões devem 
gerar um impacto de R$ 7 milhões 
no orçamento para assistência far-
macêutica básica de 2013.

Medicamentos ofertados pelo SUS

Remédio Clobetasol 
é uma nova alterna-
tiva de tratamento 
para os pacientes 
que apresentam 
doença da pele

Foto: divulgação
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Desenvolvimento 
Iniciativas geram situações de violência nas Américas

Cidadania

Rio de Janeiro – Iniciativas 
de desenvolvimento nas Américas 
são quase sempre acompanhadas 
de situações de violência. A infor-
mação está no relatório inédito 
Transformando Dor em Esperan-
ça - Defensoras e Defensores dos 
Direitos Humanos nas Américas, 
divulgado ontem pela organização 
não governamental (ONG) Anistia 
Internacional.

O documento analisa 300 
casos acompanhados pela orga-
nização entre janeiro de 2010 e 
setembro de 2012, em 13 países: 
Argentina, Brasil, Colômbia, Cuba, 
El Salvador, Estados Unidos, Gua-
temala, Honduras, Jamaica, Méxi-
co, Peru, República Dominicana e 
Venezuela. Entre eles, são detalha-
dos 57 casos de pessoas mortas ou 
ameaçadas, sendo que cinco foram 
registrados no Brasil.

Os casos brasileiros citados 
no relatório são o do presidente da 
Associação Homens e Mulheres do 
Mar (Ahomar), Alexandre Ander-
son, que defende a pesca artesanal 
e luta contra o impacto ambiental 
e social causado pela instalação de 
um complexo petroquímico na re-
gião da Baía de Guanabara; o da ju-
íza Patrícia Acioli, responsável por 
julgar casos de violência policial 
em São Gonçalo (RJ), assassinada 
em 2011.

E, ainda, o caso da professora 
Laísa Santos Sampaio, integrante 
do Grupo de Trabalhadoras Arte-
sanais Extrativistas, que já teve 20 
pessoas assassinadas, todas en-
volvidas na luta contra a extração 
ilegal de madeira; o de Josimar 
Macário dos Santos, ameaçado por 
investigar a morte do irmão, su-
postamente morto com um tiro na 
nuca por policiais em 2009; e o das 
comunidades quilombolas e da Co-
missão Pastoral da Terra (CPT) no 
Maranhão, que lutam pelo reconhe-
cimento oficial e pela obtenção do 
direito sobre terras tradicionais.

De acordo com o diretor exe-
cutivo da Anistia Internacional no 
Brasil, Atila Roque, na maioria dos 
casos analisados, a violência contra 
os ativistas está relacionada a gran-
des iniciativas de desenvolvimento.

Violação
“É impressionante você verifi-

car que, na região, várias iniciativas 
de desenvolvimento, projetos, pro-
gramas de expansão da área agríco-
la ou de infraestrutura, vêm acom-
panhados, em quase todos os casos, 
de forte componente de violência e 
de violação de direitos de defenso-
res dos direitos humanos.”

O relatório aponta que a maio-
ria dos casos envolve disputa de 
terra ou outro recurso natural, in-
clusive com a ocorrência de luta 
armada. Ativistas LGBT (lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transe-
xuais), migrantes, jornalistas, blo-
gueiros, sindicalistas e pessoas que 
lutam contra a impunidade são as 
principais vítimas de ameaça e per-
seguição.

Ameaças de morte, assassina-
tos, sequestros e desaparecimentos 
forçados são as principais formas 
de violência sofrida pelos defenso-
res dos direitos humanos. Mulheres 
representam um terço dos casos 
analisados, sendo que são frequen-
tes também estupros e ameaças 
sexuais. Entre os 300 casos acom-
panhados pela Anistia Internacio-
nal, em apenas quatro o culpado foi 
punido.

“É muito chocante você perce-
ber como, na região, muitas vezes 

o que há de mais moderno pode 
combinar com o que há de mais 
atrasado. Você pode ter empreendi-
mentos usando tecnologia de pon-
ta, usando marcos tecnológicos do 
século 21 com métodos de contro-
le e repressão social do século 19”, 
critica Roque.

O diretor destaca, entretanto, 
que os ativistas conquistaram vi-
tórias em áreas como a defesa da 
legislação indígena e quilombola e 
das florestas. “Se não fossem as lu-
tas, não teríamos o que temos hoje, 
mas não significa que os defensores 
não estejam ameaçados.”

Segundo o relatório, “o aparato 
do Estado segue incapaz de incor-
porar em seus mecanismos o que 
é recomendado pela legislação in-
ternacional que trata do tema dos 
defensores dos direitos humanos”. 
Para a Anistia Internacional, há um 
despreparo dos Estados no sentido 
de garantir a atuação dessas pes-
soas e quando elas são vítimas de 
violência dos mais diferentes graus.

Responsabilidade
Para Roque, a sociedade e o 

Estado precisam assumir a respon-
sabilidade da preservação da inte-
gridade e das condições de trabalho 
dessas pessoas, que estão exercen-
do uma função pública de defesa 
dos direitos universais.

A ONG sugere que os governos 
reconheçam publicamente a legiti-
midade dos defensores dos direitos 
humanos, invistam em formas de 
acabar com a violência contra eles 
e investiguem as denúncias de ame-
aças. Também propõe que as auto-
ridades reconheçam e criem espa-
ços para manifestações pacíficas e 
ações públicas, impeçam acusações 
criminais contra os defensores que 
sejam motivadas por seu trabalho e 
incluam nas ações a questão de gê-
nero, levando em conta as necessi-
dades específicas das mulheres.

Junto com o relatório, a Anistia 
Internacional lança a campanha Es-
creva por Direitos, que vai até 16 de 
dezembro, para o envio de cartas a 
autoridades pedindo providências 
para a proteção de defensores de 
direitos humanos que correm risco 
e vivem sob ameaças.

A iniciativa é promovida todos 
os anos, com a escolha de casos 
específicos. Em 2012, dos seis ca-
sos escolhidos para a mobilização 
mundial, dois são de brasileiros: o 
de Alexandre Anderson e o de Nilci-
lene Miguel de Lima, presidente de 
uma associação de extrativistas do 
Amazonas que foi espancada e teve 
a casa incendiada, sendo forçada a 
fugir de sua terra.

A ONG lembra que no início 
de dezembro são celebrados o Dia 
Internacional dos Defensores de 
Direitos Humanos, dia 9, e o Dia In-
ternacional dos Direitos Humanos 
dia 10. O relatório Transformando 
Dor em Esperança - Defensoras e 
Defensores dos Direitos Humanos 
nas Américas está disponível no 
site http://anistia.org.br/.

Foto: Divulgação

Akemi Nitahara
Da Agência Brasil

Atlas mostra o 
acesso à justiça

Brasília - O Ministério da Jus-
tiça publicou o Projeto Atlas do 
Acesso à Justiça no Brasil no Diá-
rio Oficial da União. O objetivo é 
criar uma ferramenta de consulta 
para o cidadão, na qual ele possa 
tomar conhecimento de seus di-
reitos fundamentais e das vias de 
acesso à Justiça em todas as par-
tes do país.

O atlas deverá ser acessível 
a todos pela internet, em um site 
em que as pessoas poderão digi-
tar o endereço e encontrar os lo-
cais mais próximos para requerer 
direitos e pedir proteção. O guia 
também será disponibilizado na 
forma impressa e em softwares 
multimídia para uso em ambien-
tes públicos e escolas.

Segundo o ministério, o as-
sunto será debatido com a socie-
dade, as instituições interessadas 
no assunto e outros órgãos do go-
verno. O Projeto Atlas do Acesso à 
Justiça no Brasil será coordenado 
pela Secretaria de Reforma do Ju-
diciário, que designará um grupo 
de trabalho para a implementação 
do projeto.

A partir do atlas, será cons-
truído um plano de ação de polí-
ticas públicas para aperfeiçoar os 
sistemas de tutela jurídica e iden-
tificar os principais pontos que 
impedem os cidadãos de reclama-
rem seus direitos fundamentais 
básicos, especialmente nas regi-
ões mais pobres do país. O projeto 
entrou em vigor com a publicação 
da portaria que o instituiu, mas o 
documento não inclui um prazo 
para que o mapa seja disponibili-
zado ao cidadão.

São Paulo – A Rede Social 
de Justiça e Direitos Humanos 
lançou na última quarta-feira, 
no Sesc Consolação, em São 
Paulo, mais uma edição do 
Relatório Direitos Humanos 
no Brasil. O documento, que é 
divulgado anualmente há 13 
anos, apresenta um panorama 
sobre os direitos humanos no 
país durante o ano de 2012, 
discutindo questões como o 
trabalho escravo, a violência 
contra os indígenas, a homofo-
bia, a Lei da Anistia e a onda 
de violência em São Paulo, en-
tre vários outros temas. Desde 
quinta-feira passada, o relató-
rio já poderá ser lido no site da 
Rede Social.

O relatório foi elaborado 
com a colaboração de mais 30 
organizações sociais. “Nossa in-
tenção é ampliar a noção que 
as pessoas têm de direitos hu-
manos, algumas vezes associa-
da a uma imagem reacionária 
de defesa dos bandidos. Na re-
alidade, mostramos que direi-
tos humanos estão relaciona-
dos ao dia a dia de todos nós, 
ao direito ao trabalho, à saúde, 
à educação e ao meio ambien-
te”, disse Maria Luisa Mendon-
ça, codiretora da Rede Social 
de Justiça e Direitos Humanos 
e uma das coordenadoras do 
relatório.

No relatório deste ano, 
destacou Maria Luisa, apa-
recem temas relacionados à 
questão rural do país. “Um é o 

aumento da violação dos direi-
tos dos povos indígenas, prin-
cipalmente em Mato Grosso 
do Sul. Percebemos que houve 
aumento da violência, com as-
sassinatos brutais de lideranças 
indígenas que lutam para man-
ter seu território tradicional. E 
há também os números decep-
cionantes em relação à demar-
cação de terras indígenas e de 
quilombolas: nenhuma foi de-
marcada”, disse ela.

Outro problema discutido 
sobre a questão no campo, dis-
se Maria Luisa, refere-se ao nú-
mero baixo de assentamentos 
feitos em 2012. “Este ano regis-
trou um dos piores índices em 
termos de novos assentamen-
tos em reforma agrária. Vemos 
isso com preocupação, porque 
há uma ofensiva do agrone-
gócio para destruir pequenos 
produtores e o meio ambiente. 
Enquanto o mundo todo fala 
em proteção ambiental, o Bra-
sil quer desmantelar sua legis-
lação ambiental”, falou.

No meio urbano, ressaltou 
Maria Luisa, o relatório mostra, 
principalmente, “a retomada 
de grupos de extermínio, prin-
cipalmente em São Paulo”. No 
capítulo chamado PM Paulista 
Tem Carta Branca para Matar, 
a jornalista e integrante da Co-
missão da Verdade do Estado 
de São Paulo Tatiana Merlino 
usa dados divulgados pela Se-
cretaria de Segurança Pública 
de São Paulo para mostrar que 
o número de homicídios este 
ano no Estado cresceu em rela-
ção ao ano passado.

Direitos humanos no Brasil

“Ameaças de 
morte, assassina-
tos, sequestros 
e desaparecimen-
tos forçados 
são as principais 
formas de crimes 
na região”

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil

Vinícius Soares
Da Agência Brasil

Indígenas têm sido vítimas de violação de direitos, diariamente, a exemplo da falta de demarcações de suas terras 



Intelectuais
REPRESENTANDO  

o IHGP, a Academia de 
Letras e Artes do Nor-
deste e a União Brasi-
leira de Escritores da 
Paraíba, o poeta Ricar-
do Bezerra participou 
da entrega do Troféu 
Juca Pato ao Intelec-
tual do Ano pela Acade-
mia Paulista de Letras, 
outorgado à escritora 
Tatiana Belink.

O único paraibano 
contemplado com o 
referido troféu foi o 
escritor José Américo 
de Almeida.

FOTO: Divulgação

Passeata fashion
SERÁ ABERTA amanhã e vai até a quarta-feira, na 

cidade de São Paulo, a 32a edição da Casa dos Criadores, 
evento comandado pelo jornalista André Hidalgo que vai 
mostrar como vai ser o inverno 2013. 

O evento promove também a 4a edição do Fashion 
Mob, a primeira e mais democrática passeata fashion 
do país, patrocinada pela marca de cosméticos Natura. 

Administradora Eretusa 
de Souza Diniz, executi-
vos Kiko Amaro e Milton 
Lúcio Filho, político Hil-
don Régis Navarro Filho, 
Sras. Vitória dos Santos 
Lima e Conceição Onório 
Holanda Brito, prefeita 
Virgínia Velloso Borges, 
tecladista Josalbo Lica-
rião Romão.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO,  8 de dezembro de 2012

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Dizem que o amor é
 brega, que saiu de moda e 
que só faz sofrer. Então 
prefiro ser: chique, casual 
e feliz!”

“Estou fora de moda: não 
brinco com o sentimento 
dos outros, não vivo mal-hu-
morada e nem faço amizades 
por interesse”

FRED TEIXEIRA ALINE TELES

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos Zum ZumZum
   Foi com uma missa de ação de graças na Catedral Basílica de Nossa 
Senhora das Neves, realizada ontem, que monsenhor Robson Bezerra de Mello 
comemorou 25 anos de sacerdócio.

   Será lançado no próximo dia 20, na Livraria Esquina das Letras, no 
Zarinha Centro de Cultura, o livro “O fole  roncou - uma história do forró”, de 
autoria de Carlos Marcelo Carvalho e Rosualdo Rodrigues.

   A Maison Norma Pedrosa está com nova coleção para as festas de final 
de ano, seja estilo casual como mais sofisticado. Vale a pena conferir!

Procurador Waldir dos Santos Lima e Vitória, ela é a aniversariante de hoje

Presenças bacanas de Zélia e Jurandir Carneiro no Sonho Doce

FOTO: Goretti Zenaide

Momento feliz de Pedro Deon e Silvana no Sonho Doce Recepções 

FOTO: Goretti Zenaide

Carta à Dilma
A CARAVANA DA SECA  fará um documento a ser 

entregue à presidente Dilma Rousseff sobre o que foi 
visto e ouvido sobre problemas e reivindicações nos 2 mil 
quilômetros percorridos no interior da Paraíba.

Participaram da caravana os deputados Ricardo Marcelo, 
Edmilson Soares, Branco Mendes, Arnaldo Monteiro, Guilherme 
Ameida, Daniella Ribeiro, Trocolli Júnior, Francisca Mota, Gervá-
sio Filho, Janduhy Carneiro, João Gonçalves,Olenka Maranhão, 
Frei Anastácio, Anísio Maia, Raniery Paulino, Assis Quintans, 
Antônio Mineral, Domiciano Cabral, José Aldemir, Vituriano 
de Abreu, Márcio Roberto e João Henrique.

Flávio Colaço

O PROFESSOR Flávio Colaço Chaves 
deixa o cargo de juiz auditor da Câmara 
Auxiliar Eclesiástica da Arquidiocese da 
Paraíba e, por isso, será homenageado 
nesta segunda-feira com uma missa de 
ação de graças. 

Será às 9h na Capela do Unipê, no 
campus em Água Fria.

   A secretária de Estado de De-
senvolvimento Humano e presidente 
do Fórum Nacional de Secretários 
da Assistência Social, Cida Ramos 
foi homenageada publicamente 
no I Encontro Nacional da Gestão 
Estadual do Suas.
   O ato foi realizado, esta 
semana, no auditório da Faculdade 
Maurício de Nassau.

JOVENS ESTILISTAS paraibanos criaram a marca 
Thks´Camisetas para produzir roupas com estampas 
e modelagens contemporâneas, exclusivas e a preços 
acessíveis, porém com novo conceito, enxergando a 
moda com a essência da responsabilidade social. 

Com o conceito “Bonito é compartilhar”,  para cada 
peça comercializada, uma nova camiseta é doada para 
uma criança de comunidade carente em situação de 
risco social. Assim, a pessoa que adquirir uma roupa da 
Thks´Camisetas sabe que faz parte de um movimento 
de responsabilidade social.

Seleção

OS MÚSICOS que de-
sejarem integrar o quadro 
da Orquestra Sinfônica 
Jovem da Paraíba para a 
temporada 2013 têm até 
esta segunda-feira para se 
inscreverem para a sele-
ção. Estão sendo dispo-
nibilizadas 70 vagas para 
músicos bolsistas.

Justiça eletrônica

O TRT/PB está dispo-
nibilizando em suas pági-
nas na Intranet e Internet, 
manuais do Processo Ju-
dicial eletrônico da Justiça 
do Trabalho, elaborados 
por várias regionais traba-
lhistas brasileiras. Eles são 
diferenciados para cada 
categoria judiciária.

Casamento é na igreja
O ARCEBISPO DA PARAÍBA, Dom Aldo 

Pagotto, reforça uma orientação antiga junto ao 
clero, para que os padres evitem a celebração de 
casamentos em ambientes de praia, fazendas ou 
casas de recepções.

A norma vem desde a gestão do papa João 
Paulo II, foi ratificada pelo papa Bento XVI, e deve 
ser aceita por quem é católico, afinal a igreja é o 
único lugar destinado ao culto, seja do casamento, 
batizado ou primeira comunhão.

Poeta Ricardo Bezerra e a intelectual do ano, escritora Tatiana Belink

FOTO: Goretti Zenaide

Bonito é compartilhar

Nova unidade

FOI ABERTA uma nova Cultura Ingle-
sa na zona Sul de João Pessoa, nas pro-
ximidades do novo Shopping Mangabeira. 

A nova unidade, segundo o empre-
sário Andrew Barlow, prepara alunos para 
os exames da Universidade de Cambridge 
e também para universidades estranjeiras 
no projeto Ciências sem Fronteiras, do 
Governo Federal.

Novo restaurante
COM PROJETO arquitetônico de Sandra Moura, foi 

inaugurado em João Pessoa o restaurante Marbeli, com 
três ambientes, uma pizzaria, bar e serviço a la carte.

Localizado na Rua Marcionila da Conceição, no Cabo 
Branco, a iniciativa é dos empresários Cleomar Bernardi, 
Macial Maiole e João Alfredo, sendo que o primeiro era 
sócio e o segundo gerente do restaurante Tererê na 
época do saudoso Júlio César Santos.
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Festa de Iemanjá será 
realizada hoje e deve atrair 
cerca de 150 mil pessoas
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Burlar o controle de 
frequência nas autoescolas 
passará a ser mais difícil. Na 
manhã de ontem o Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran) anunciou a exigên-
cia do sistema de biometria 
para as aulas teóricas nos 
Centros de Formação de 
Condutores (CFCs) da Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa já a partir desta se-
gunda-feira (10). Em Campi-
na Grande e região circunvi-
zinha a obrigatoriedade será 
válida a partir do próximo 
dia 17; já nos demais muni-
cípios, a partir do dia 24. A 
previsão é de que no dia 21 
de janeiro, seja obrigatória, 
também, a utilização do sis-
tema biométrico nas aulas 
práticas. Além disso, será 
obrigado, ainda, que 20% 
das 20 horas/aula sejam fei-
tas em horário noturno.

A exigência fará com que 
os futuros condutores sejam 
obrigados a assistir às 45 ho-
ras/aula teóricas previstas 
em lei para a aquisição da 
primeira habilitação. Chegar 
atrasado, sair antes da aula 
ter acabado ou simplesmente 
pedir para que algum colega 
assine a frequência em seu 
lugar não será mais possível. 
O sistema de cada autoescola 
estará interligado ao do De-
tran e o aluno que não tiver 
cumprido as horas/aula exi-
gidas será barrado na hora 
de marcar a prova prática. O 
cadastro biométrico só será 
possível após a aprovação 
dos candidatos nos exames 
de vista e psicotécnico, con-
dição exigida para o início 
das aulas.  

De acordo com o su-
perintendente do Detran, 
Rodrigo Carvalho, a implan-
tação do sistema evitará, 
além das irregularidades 
nas frequências dos alunos, 
a concorrência desleal que 
ocorre, muitas vezes, entre 
as autoescolas, pois aquelas 
que não aceitam pedidos de 
alunos que desejam assistir 
a menos aulas que o exigido 
por lei acabam sendo preju-
dicadas frente àquelas que 
aceitam a “compra de aulas”. 
Em 2011, a Paraíba formou 
32.400 condutores – sendo 
que 26.067 até o mês de ou-
tubro. Em 2012, com dados 

13
a PartIr de segunda

Autoescolas adotam biometria
Sistema facilitará o 
controle da frequência 
dos alunos nos centros

Foto: evandro Pereira

que computaram as cartei-
ras nacionais de habilitação 
emitidas até o mês de outu-
bro, já tinham sido formados 
26.733 candidatos.

 
Melhora na qualidade
“Isso fará com que, a 

médio e longo prazos, haja 
uma melhora na qualidade 
dos condutores do Estado”, 
afirma Eduardo Feitosa, pre-
sidente da Associação dos 
Donos de Centros de Forma-
ção de Condutores. Segundo 
ele, todas as autoescolas de 
João Pessoa se adequaram 
à exigência e é provável que 
os CFCs de outros municí-
pios sigam a mesma tendên-
cia, pois além de o setor ter 
sido notificado pelo Detran a 
tempo suficiente de se ade-
quar às exigências, o equipa-
mento é relativamente bara-
to – custa em torno de R$250 
a R$300. Ainda de acordo 
com ele, o custo não iria ser 
repassado ao consumidor, 
não havendo um aumento 
no valor do curso.

Atualmente, o curso 
de habilitação para carro 
ou moto custa em torno de 
R$700; já o pacote para car-
ro e moto custa um valor de 
R$900. Para Angélia Almei-
da, instrutora teórica da au-
toescola Livramento, há uma 
série de outras questões que 
vão ter que ser repensadas, 
de acordo com a nova exi-
gência. “Muitas pessoas pe-
diam para sair mais cedo das 
aulas porque tinham que ir 
trabalhar, ou chegavam atra-
sadas pelo mesmo motivo. 
O que me preocupa é como 
essas pessoas irão se ade-
quar agora, principalmente 
aquelas que trabalham em 
empresas privadas”, diz.  

Além do reconhecimen-
to da impressão digital, o 
sistema implantado é capaz 
de fazer também o reconhe-
cimento facial para aqueles 
que têm suas impressões 
desgastadas por terem tra-
balhado com produtos quí-
micos por muito tempo ou 
idosos. A tecnologia foi im-
plantada pela Vsoft, empre-
sa paraibana que já está há 
mais de 10 anos no mercado 
e é uma das duas empre-
sas no Brasil que desenvol-
ve o sistema de biometria 
com tecnologia nacional. “A 
chance de uma pessoa ter a 
mesma impressão digital de 
outra é de um em um bilhão”, 
afirma o diretor de desen-
volvimento da Vsoft, Pedro 
Alves Júnior.

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

Pouco mais de sete 
mil cartas já foram ca-
dastradas para a cam-
panha Papai Noel dos 
Correios na Paraíba e 
a estimativa é que esse 
número chegue a 10 mil 
até a próxima quarta-
-feira. As cartas podem 
ser adotadas até o pró-
ximo dia 12 pelos padri-
nhos que segundo in-
formações da empresa, 
terão até o dia 19 para 
entregar os presentes 
das crianças nas agên-
cias dos Correios e Telé-
grafos. 

Em 2011 foram en-
tregues na Paraíba 18 

mil cartas para o Papai 
Noel, e desse total cinco 
mil tiveram seus pedidos 
atendidos. Desde 2010 
a campanha tem parce-
ria com escolas públicas, 
creches e abrigos que 
atendem crianças em si-
tuação de vulnerabilida-
de social. 

O objetivo da par-
ceria é desenvolver nos 
estudantes a habilida-
de da redação de carta, 
bem como exercitar as 
atividades de endereça-
mento e uso do CEP e do 
selo postal, por meio das 
cartas ao Papai Noel. Na 
Paraíba são cerca de 100 
escolas cadastradas na 
campanha, sendo 75 em 
João Pessoa.

Como funciona
O apadrinhamento 

de cartas é feito da se-
guinte forma: as cartas 
enviadas pelas crianças 
são lidas e selecionadas 
pelos ajudantes. Em se-
guida são disponibiliza-
das para adoção na casa 
do Papai Noel ou em 
outras unidades dos Cor-
reios.

Os presentes relati-
vos às cartas adotadas 
são entregues pelos pa-
drinhos nos pontos di-
vulgados pelos Correios 
para que, posteriormen-
te, a entrega seja feita 
pela ECT. No caso das ins-
tituições de educação, as 
crianças cujas cartas fo-
ram adotadas receberão 

os presentes nas respec-
tivas escolas. Já os pre-
sentes referentes a car-
tas da sociedade serão 
enviados para a casa das 
crianças, via Correios. 

Pontos
Os pontos de apa-

drinhamento da cam-
panha, em João Pessoa, 
são as agências de Cruz 
das Armas, Mangabeira, 
Bancários, Bessa Sho-
pping, Mag Shopping, 
Rui Carneiro e Praça Se-
brae. Nas demais cidades 
as cartinhas podem ser 
adotadas nas agências 
de Guarabira, Bayeux, 
Cabedelo, Santa Rita, 
Campina Grande, Patos, 
Sousa e Cajazeiras.

Cartas de crianças aguardam padrinhos
PaPaI nOeL dOs COrreIOs

José Alves
zavieira2@gmail.com

Outra novidade para 
as autoescolas está prevista 
para o próximo ano. Aconte-
ce que a partir do dia 30 de 
junho de 2013 será obriga-
tória a utilização dos simu-
ladores de direção veicular 
nos CFCs de todo o país, de 
acordo com exigência do 
Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran). O simulador 
deve ser homologado pelo 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran) e será 
utilizado durante cinco ho-
ras/aula – sendo cada aula 
equivalente a 30 minutos.

Mais de 70 prisões 
As fiscalizações feitas 

pelo Detran nas autoesco-

las são realizadas de forma 
espontânea, de acordo com 
o superintendente Rodrigo 
Carvalho. Desde 2011, quan-
do foi instalada a Correge-
doria do Detran, mais de 70 
pessoas já foram presas e 7 
autoescolas foram fechadas. 
As irregularidades mais fre-
quentes encontradas são a 
venda de certificado para 
aqueles que tiraram a ha-
bilitação em ano anterior a 
1997, o favorecimento de 
analfabeto em autoescolas 
clandestinas. A exigência da 
instalação do sistema de bio-
metria é mais uma forma que 
o órgão está utilizando para 
prevenir que irregularidades 
aconteçam. 

Simuladores de direção

Além da frequência, o sistema biométrico permitirá uma identificação mais eficiente dos alunos pela impressão digital, evitando fraudes



Festa de Iemanjá deve atrair 
150 mil pessoas hoje na orla

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 8 de dezembro de 2012

Uma caminhada sairá de 
Cruz das Armas, a partir 
das 16h, em direção à praia

A 48ª Festa de Iemanjá 
em João Pessoa será realiza-
da hoje e segundo a presiden-
te da Federação dos Cultos 
Africanos da Paraíba, a Yalo-
rixá Mãe Penha de Iemanjá 
Sabá, o evento deverá bater 
recorde de público, com 150 
mil pessoas, em razão do au-
mento de templos religiosos 
em todo o Estado. “A festa 
em homenagem à rainha 
do mar, a exemplo dos anos 
anteriores, acontecerá na 
Praia de Tambaú, em frente 
ao Busto de Tamandaré, e 
começará pontualmente às 
19h, devendo se encerrar 
à meia-noite, conforme de-
terminação da Secretaria do 
Meio Ambiente do municí-
pio”, disse Mãe Penha.

Antes do início da festa 
será realizada, a partir das 
16h, uma caminhada coman-
dada pelo Templo do Pai Gil-
berto. A caminhada sairá da 
Rua da Pedra, no Bairro de 
Cruz das Armas, onde está 
instalado o templo de Pai Gil-
berto, em direção à Praia de 
Tambaú. Os preparativos para 
a festa também tiveram início 
com a pintura da imagem de 
Iemanjá, colocação do templo 
na Praia de Tambaú e com a 
colocação de bandeirinhas 
nos cerca de 150 templos re-
ligiosos existentes em João 
Pessoa. Mãe Penha informou 
que também já está toda pre-
parada a embarcação que sai-
rá com a imagem.

Ela informou ainda que 
o momento mais esperado da 

José Alves
zavieira2@gmail.com

festa é a entrega das oferendas 
no mar. “As oferendas mais co-
muns entregues pelos partici-
pantes são produtos de beleza 
e perfumaria, como sabone-
tes, perfumes e estojos de ma-
quiagem. Isso se repete a cada 
ano porque Iemanjá é um ori-
xá muito vaidosa. Por isso as 
pessoas costumam presenteá-
-la com oferendas que a agra-
dem, como joias e espelhos, 
além das tradicionais flores e 
arranjos que embelezam a fes-
ta”, explicou.

São esperados partici-
pantes também das cidades 
de Alagoa Grande, Guarabira, 
Rio Tinto, Cabedelo e Sapé, 
entre outros municípios 
onde também funcionam 
templos umbandistas. “To-
dos os anos a festa bate o re-
corde. Este ano acredito que 
participe um número maior 
de pessoas para pedir pelo 
fim da violência”. 

A festa de Iemanjá é sem-
pre comemorada por pesso-
as de todas as religiões e um 
dos momentos mais bonitos é 
quando a romaria do Templo 
do Pai Gilberto chega à praia, 
momento em que começam os 
cantos apresentando orixás e, 
em seguida, enviando oferen-
das para o alto mar, ressaltou 
Mãe Penha.

Ela informou ainda que 
o fundador da Festa de Ie-
manjá em João Pessoa foi 
Carlos Leal Rodrigues, que 
foi o primeiro presidente da 
Federação dos Cultos Africa-
nos da Paraíba. Atualmente 
essa federação conta com 
cerca de 400 templos religio-
sos e aproximadamente 30 
terreiros umbandistas. Des-
se total, 150 estão instalados 
em João Pessoa, que compor-
ta quatro federações.

O momento 
mais esperado 
da festa é a 
entrega das 
oferendas, que 
são lançadas 
ao mar

A Igreja Católica comemo-
ra hoje o Dia de Nossa Senhora 
da Conceição. Para os católi-
cos, a Imaculada Conceição é 
o segundo dogma definido 
pelo Papa Pio IX, em 1854. Na 
Paraíba quatro cidades têm 
uma programação religiosa 
em homenagem à santa. São 
elas: João Pessoa, Caaporã, 
Pedras de Fogo e Sapé.

 De acordo com o padre 
Pedro Geraldo Targino da Cun-
ha, da Paróquia Nossa Senhora 
da Conceição em João Pessoa, 
esse dogma se encaixa muito 
bem no mundo atual, pois re-
presenta a necessidade de mu-
dança e de uma aproximação 
com Deus. Na época em que 
ele foi estabelecido vivia-se o 
liberalismo e corria-se o risco 
do afastamento do Divino. 
“Nossa Senhora vem sempre 
nos lembrar que somos cria-
turas de Deus, Maria sempre 
aponta para Jesus. Isso é im-
portante diante da crise de va-
lores que vivemos, na qual as 
pessoas perdem o sentido da 
vida e buscam uma fuga nas 
drogas”, lamentou o padre.

No dia 8 acontece no 
Varadouro  a partir das 8h, a 
Procissão Marítima do Porto 

do Capim até a Ilha da Santa 
no Rio Sanhauá. Em seguida 
haverá Missa Solene, no San-
tuário. No período da tarde, 
às 17h, acontecerá a Procis-
são de Nossa Senhora saindo 
da Praça do Índio, na Ilha do 
Bispo. No final haverá a Missa 
Campal celebrada pelo Mon-
senhor Ednaldo Araújo dos 
Santos.

Missa da Alvorada
Em Campina Grande, a 

Missa da Alvorada, que será 
celebrada às 7h, seguida do 
tradicional Café com Maria, 
vai marcar o início das come-
morações pelo Dia de Nossa 
Senhora da Conceição. Às 
10h, o Bispo Diocesano Dom 
Delson preside a Missa do Lar. 
No período da tarde, às 16h, 
será realizada a procissão que 
levará os fiéis até o Parque do 
Povo, onde será celebrada, 
também pelo bisco, a Santa 
Missa de encerramento.

Consagração
A Arquidiocese da Paraíba 

vai ser consagrada hoje ao 
Imaculado Coração de Maria. 
“Consagrar-se a Maria signifi-
ca colocar-se por inteiro sob 

sua proteção e a seu serviço”, 
explica o Arcebispo Dom Aldo 
Pagotto.

 Um Solene Tríduo, que 
teve início no dia 5 e se en-
cerrou ontem, foi celebrado 
em honra à Imaculada Con-
ceição da Santíssima Virgem 
para preparar os corações e as 
mentes dos fiéis para a Con-
sagração. O tema geral do 
Tríduo é a frase da Virgem: 
“Eis aqui a serva do Senhor, 
faça-se em mim segundo a tua 
palavra” (Lc 1,38).

 “Seguindo o exemplo de 
Maria, queremos nos colocar 
a serviço das necessidades do 
povo de Deus, sejam quais 
forem, com o objetivo de san-
tificarmos as realidades da 
nossa Arquidiocese e, desta 
forma, colaborar para a edifi-
cação do Reino de Deus entre 
o povo da Paraíba”, enfatizou 
Dom Aldo.

Em homenagem a Nos-
sa Senhora da Conceição, 
cada padre responsável por 
Paróquia fará a Consagração 
em sua área. Já o Arcebispo 
da Paraíba, Dom Aldo, fará 
celebrações em duas cidades 
da Paraíba. Às 9h em Pedras 
de Fogo e às 16h em Ingá. (JA)

Católicos homenageiam Nossa Senhora da Conceição
DIA ESPECIAL

A Arquidiocese da Paraíba será consagrada hoje ao Imaculado Coração de Maria

FOtO: Arquivo

Quem é a divindade Iemanjá
Iemanjá, também 

conhecida como Dona 
Janaína, é um orixá afri-
cano, cujo nome deriva 
da expressão Iorubá Yèyé 
(“Mãe cujos filhos são 
peixes”). No Brasil, a orixá 
goza de grande populari-

dade entre os seguidores 
de religiões afro-brasilei-
ras e até por membros de 
religiões distintas. 

As celebrações em 
sua homenagem envol-
vem milhares de pessoas 
que, trajadas de branco, 

saem em procissão até o 
templo-mor, armado ge-
ralmente nas praias, onde 
as pessoas depositam va-
riedades de oferendas, 
tais como espelhos, biju-
terias, comidas, perfumes 
e toda sorte de agrados. 

A área localizada em frente ao Busto de Tamandaré, na Praia de Tambaú, já está sendo preparada para receber os participantes

FOtO: Marcos Russo



Governo distribui 46 toneladas 
de ração animal para produtores

A Defesa Civil Estadual 
distribuiu 46 toneladas de 
ração animal nas cidades 
polos de Patos e Cajazei-
ras, na última quinta-feira, 
beneficiando diretamen-
te mais de mil famílias. A 
iniciativa visa combater os 
efeitos causados pela seca 
e evitar a morte dos reba-
nhos.

De acordo com o ge-
rente de Apoio Logístico 
da Defesa Civil Estadual, 
George de Saboia, a ação é 
uma continuação do pro-
grama de distribuição de 
ração animal iniciado em 
julho deste ano pelo Go-
verno do Estado. “Nosso 
objetivo é salvar o reba-
nho e dar continuidade ao 
programa, atendendo os 14 
polos de distribuição de ra-
ção que atinge 120 cidades 
da Paraíba”, destacou.

Patos
No período da manhã, 

cinco agentes da Defesa 
Civil distribuíram 31 to-
neladas de ração animal 
na cidade de Patos, polo 
da região, beneficiando di-
retamente os municípios 
de Areia de Baraúnas, Ca-
cimba de Areia, Cacimbas, 
Catingueira, Desterro, Mãe 
D’Água, Matureia, Malta, 
Passagem, Quixaba, Sal-
gadinho, Santa Terezinha, 
São José de Espinharas, São 
José do Bonfim, Teixeira e 
Vista Serrana.

Cajazeiras 
No período da tarde, 

mais 16 toneladas foram 
distribuídas na cidade polo 
de Cajazeiras, atendendo 
aos municípios de Bernar-
dino Batista, Bom Jesus, Bo-
nito de Santa Fé, Cachoeira 
dos Índios, Carrapateira, 
Joca Claudino, Monte Ho-
rebe, Poço Dantas, Poço de 
José de Moura, Santa Helena, 
São João do Rio do Peixe, São 
João de Piranhas e Triunfo.

Segundo George de Sa-
boia, a ação deve continuar a 
partir de uma programação 
que está sendo elaborada 
para atender aos outros 12 
polos, situados nas seguin-
tes cidades: Monteiro, Ca-
tolé do Rocha, Sousa, Picuí, 
Piancó, Itaporanga, Pombal, 
Juazeirinho, Santa Luzia, 
Serra Branca, Sumé e Prin-
cesa Isabel.

Segundo levantamento 
realizado pela Defesa Civil 
Estadual, desde o início da 
distribuição de ração ani-
mal, em julho deste ano, 
foram beneficiados 1.150 
produtores na região, sen-
do 444 de Patos e 706 de 
Cajazeiras.

Ações
Com o objetivo de ame-

nizar os efeitos da seca, a 
Defesa Civil intensificou tam-
bém a distribuição de água. 
Mais de 280 carros-pipas 
estão percorrendo o interior 
do Estado para distribuir 
água e 60 poços foram re-
cuperados pela Defesa Civil 
na primeira remessa, com 
investimentos da ordem de 
R$ 700 mil.
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Mais de mil famílias de 
Patos e Cajazeiras foram 
diretamente beneficiadas

O Brejo paraibano conta, 
desde ontem, com o Complexo 
Agroindustrial do Campus II da 
Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), inaugurado pela reito-
ra Marlene Alves, que vai bene-
ficiar cerca de 20 mil pessoas de 
15 municípios da região, com a 
disposição de espaço para proces-
samento de carnes, leites, frutas, 
castanhas de caju e destilados de 
vinho, vinagre e cachaça e os aba-
tedouros de aves, caprinos e ovi-
nos. A iniciativia faz com que os 
agricultores brejeiros consigam 
aumentar sua produção e, con-
sequentemente, o faturamento 
com os produtos que comerciali-
za, sem ter a necessidade de re-
correr a intermediários. 

Nas unidades de agroindús-
trias, também serão oferecidos 
cursos profissionalizantes para 
os estudantes e cursos de capa-
citação para os produtores. Na 
inauguração, a professora Mar-
lene Alves destacou que é ine-
rente à Universidade atuar no 
meio social e promover ações 
que permitam crescimento, de-
senvolvimento, sendo o Comple-
xo Agroindustrial uma prova do 
compromisso que a UEPB tem 
com a melhoria da qualidade de 
vida do povo paraibano. Ela res-
saltou que “a educação tem raí-
zes amargas, mas os seus frutos 
são doces e a rotina universitária 
deve ser pautada pelos frutos a 

serem colhidos a longo prazo”. 
Para a reitora, a obra inaugurada 
ontem será assimilada e utilizada 
por várias gerações vindouras.

De acordo com o professor 
Mário Sérgio, diretor do Campus 
II, o que é mais importante na 
Universidade é que ela sempre 
continua e nunca desiste. “Esse 
Campus acontece pela resistên-
cia. Porque progredir é nunca 
parar, mas sempre perseverar”. 
Segundo ele, a universidade tor-
nou possível o sonho de muitas 
pessoas do campo que buscam 
a valorização do seu trabalho e 
que, através desse investimento, 
terão as condições necessárias 
para tanto. 

O prefeito eleito de Lagoa 
Seca, José Tadeu Sales de Luna, 
parabenizou a reitora Marlene 
Alves pela inauguração de tão 
grandiosa obra. “Tão grande 
que não beneficiará apenas La-
goa Seca, mas todas as pequenas 
cidades da região”, enfatizou 
Tadeu. Segundo ele, no lugar 
onde se construía a teoria, agora 
também se construirá a prática 
e trará crescimento para todos 
os municípios de seus arredores. 
“Podemos dizer que o dinheiro 
do povo foi mais do que bem 
aplicado”, destacou.

As agroindústrias não se 
destacam apenas pela sua capa-
cidade produtiva. Também cha-
ma a atenção como se dará toda 

UEPB inaugura Complexo Agroindustrial
LAGOA SECA

A distribuição da ração animal tem como principal objetivo combater os efeitos da seca, que castiga vários municípios na Paraíba
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essa produtividade. De acordo 
com Maria do Socorro Bezerra 
Duarte, membro da comissão de 
elaboração do projeto do Com-
plexo Agroindustrial, a estrutu-
ra é modelo. Cada unidade foi 
pensada individualmente, tanto 
no que tange sua funcionalida-
de como no tocante à segurança 
alimentar obedecendo todas as 
exigências de todos os órgãos de 
controle de qualidade e de vigi-
lância sanitária. “As instalações 
são inéditas em todo o mundo. 
Aqui a agricultura familiar é res-
peitada”, ressaltou.

O Complexo Agroindustrial 
deve entrar em pleno funciona-
mento já no primeiro semestre 
de 2013. No espaço, denomina-
do “Unidade de processamen-
to de carnes, leite, frutas, cas-
tanhas de caju e destilados de 
vinho, vinagre e cachaça da 
Escola Agrícola Assis Chateau-
briand”, foram construídas 12 
salas de aula que abrigarão 
os alunos dos cursos técnico-
-profissionalizantes e quatro 
laboratórios. O carro-chefe da 
agroindústria são as unidades 
de processamento, os destila-

dos de vinho, vinagre e cachaça 
e os abatedouros de aves, capri-
nos e ovinos. Além de oferecer 
o espaço físico, a UEPB vai rea-
lizar cursos de capacitação com 
os produtores e, ainda, criar o 
Curso Técnico Profissional na 
área de Agroindústria em Nível 
Médio. A partir desta iniciativa, 
o Campus de Lagoa Seca terá 
ampliada sua participação e res-
ponsabilidade no se que refere 
ao êxito educacional da região, 
com a oferta de um novo Curso 
de Ensino Médio Integrado em 
Agroindústria.

O Complexo Agroindustrial vai beneficiar cerca de 20 mil pessoas de 15 municípios da região do Brejo paraibano
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Atendimentos chegam a 98 mil
HOSPITAL DE TRAUMA 

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Esta semana, Veneziano usou as redes sociais para 
confirmar que está partindo para a pré-campanha. “Nos 
encontraremos em breve”, afirmou. Ele termina seu mandato 
em meio a uma onda de críticas, queixas e reclamações, 
sobretudo de servidores com salários atrasados.

l PARALISAçãO

Os agentes da Superintendência de Trânsito e Transportes 
Públicos (STTP) avisaram que vão esperar até a próxima 
segunda-feira (dia 10) e, caso os salários da categoria não sejam 
depositados, entrarão em greve por tempo indeterminado, até a 
efetivação dos pagamentos.

Pré-campanha antecipada

A assessoria do prefeito de Campina Grande, 
Veneziano Vital do Rêgo, espalhou nesta sexta release 
dando conta que, após deixar a prefeitura, o peemedebista 
pretende visitar vários municípios da Paraíba, “tratando 
do fortalecimento do PMDB com vistas às eleições de 
2014”. 

Pré-candidatura

A assessoria do prefeito afirma que “lançado como 
pré-candidato a governador pela direção do PMDB nacional 
e estadual, Veneziano disse que, após deixar a prefeitura, 
vai continuar com sua atuação política”. Ou seja, vai à pré-
campanha de 2014 logo no começo de 2013.

Reitoria UFCG

O professor Amauri Fragoso, que obteve 33,1% dos votos 
na consulta prévia para a Reitoria da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), já tratou de avisar que não aceitaria 
ser nomeado pela Presidência da República. No entendimento 
de Amauri, a presidente Dilma Rousseff deve nomear reitor 
o candidato que obteve a maior votação, ou seja, o professor 
Edílson Amorim, que totalizou 66,9% dos sufrágios na 
votação. O resultado da consulta prévia foi anunciado na 
madrugada desta sexta-feira. 

Contraste

Recado

Diante desse quadro, Napoleão afirmou que os servidores 
poderão cruzar os braços já na próxima segunda-feira. “Isso é 
um absurdo. Se não houver regularização, a partir da próxima 
semana a prefeitura ficará um caos porque os servidores não 
irão trabalhar”, garantiu.

Os procedimentos cirúrgicos 
passaram dos oito mil 
neste ano de 2012

l ATRASOS

No mês passado, os agentes da STTP tiveram que 
paralisar as atividades para pressionar o Executivo 
Municipal a realizar os pagamentos dos vencimentos 
referentes ao mês anterior. Após várias promessas da 
superintendência, os salários foram pagos na segunda 
quinzena.

O Hospital de Emergên-
cia e Trauma de Campina 
Grande realizou 98.634 aten-
dimentos e 8.487 cirurgias 
este ano.  De janeiro a novem-
bro, o Centro de Imagens re-
gistrou 78.119 raios-x, 8.162 
tomografias, 8.754 ultras-
sonografias e 1.927 endos-
copias. Somente no mês de 
novembro foram 8.564 aten-
dimentos no setor de emer-
gência e 818 cirurgias. 

O atendimento e os ser-
viços oferecidos pela unidade 
de saúde têm correspondido 
às expectativas dos pacientes 
de Campina Grande e região. 
A agricultora Maria Gomes 
Marinho, 40 anos, mora em 
Massaranduba e procurou 
os serviços do Hospital de 
Trauma com a sua mãe, Isau-
ra Marinho, de 77 anos, que 
sofreu um acidente em casa e 
fraturou o fêmur. “Fomos bem 
atendidas pelos profissionais 
que trabalham na unidade 
hospitalar e estou muito sa-
tisfeito com o tratamento dos 
médicos e enfermeiros”, des-
tacou a agricultora.

Vale transporte

O Sintab acusa a PMCG de não ter repassado os créditos 
do Vale Transporte referente ao mês de novembro dos servi-
dores municipais, e, consequentemente, tampouco os de 
dezembro. Para o presidente do órgão, Napoleão Maracajá, 
“os servidores estão pagando para trabalhar”.
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Programação

O Cerimonial da Universidade Estadual da Paraíba 
divulgou, nesta sexta-feira, o calendário das solenidades de 
colação de grau dos campus de Campina Grande, Guarabira, 
Catolé do Rocha, João Pessoa, Monteiro e Patos, bem como os 
paraninfos gerais das turmas concluintes 2012.2 aprovados 
pelo Conselho Universitário. No Campus I, em Campina, a co-
lação de grau acontecerá no dia 21 de dezembro, mais uma vez 
no Spazzio, e terá como paraninfo geral o professor Edmundo 
Gaudêncio.

Lixo nas ruas

Após um breve período de normalização, a coleta do 
lixo em vários bairros de Campina Grande voltou a sofrer 
solução de continuidade. Esta semana, em alguns bairros 
(caso, por exemplo, de Bodocongó), o veículo coletor do lixo 
não passou nos dois dias em que normalmente faz o recolhimen-
to dos resíduos. Resultado: sacolas e sacos de lixo tomando 
conta das calçadas, mau cheiro e dejetos espalhados pelas 
ruas. Para cães e eqüinos que perambulam pela cidade, a 
falta da coleta vira um grande banquete.

A auxiliar de serviços 
gerais Marinalva Pereira de 
Sousa, de 40 anos, morado-
ra do bairro do Catolé, em 
Campina Grande, elogiou o 
trabalho do setor de pronto 
atendimento. Marinalva pro-
curou os serviços da unida-
de hospitalar por estar com 

uma infecção na garganta 
(faringoamidalite) e contou 
que gostou do atendimento 
na recepção, que foi muito 
ágil. Elka destacou também o 
atendimento médico.

A unidade hospitalar con-
ta com 250 médicos, sendo 
35 plantonistas 24 horas em 

todas as especialidades de ur-
gência. O hospital é o único da 
região a possuir a Unidade de 
Queimados com atendimento 
especializado. O Governo do 
Estado investe mensalmente 
cerca de R$ 6 milhões para a 
manutenção do Trauma de 
Campina Grande.

“Este primeiro encontro foi uma 
forma de acolhimento, uma oportuni-
dade para nos conhecermos, uma con-
versa inicial”. Foi dessa forma que o 
bispo diocesano de Campina Grande, 
dom Manoel Delson, definiu o primei-
ro encontro com o prefeito eleito Ro-
mero Rodrigues, realizado ontem, na 
Cúria Diocesana, no centro da cidade.

Empossado no dia 29 de setembro, 
vindo de Caicó-RN, o novo bispo ain-
da não conhecia o deputado Romero 
pessoalmente. Com a peculiar cordia-
lidade, o chefe da Igreja campinense 
desejou “bom desempenho” ao futu-
ro prefeito de Campina Grande.

“Estou conhecendo a realidade da 
cidade aos poucos e não conhecia Ro-
mero pessoalmente. Então foi a chan-
ce de mútua apresentação. Há sem-
pre a possibilidade de a Igreja fazer 
parcerias com o Governo Municipal, 

nas várias frentes da nossa atuação”, 
comentou dom Delson, que alertou. 
“Mas isso é um assunto que nós vamos 
conversando ao longo do próximo 
ano, depois que o prefeito tomar pos-
se e escolher o seu secretariado. Aí sim 
nós iremos sentar formalmente para 
oficializar essa ou aquela parceria. No 
entanto é bom ressaltar que há a in-
tenção da Igreja”, completou.

A Diocese de Campina Grande 
compreende 61 municípios, somando 
50 paróquias e duas áreas pastorais. 
Dom Manoel Delson revelou que está 
conhecendo “aos poucos” cada casa 
paroquiana. Após o encontro, o prefei-
to eleito Romero Rodrigues endossou 
o discurso do bispo diocesano e pro-
meteu estar à disposição para firmar 
diversas parcerias entre o Executivo 
municipal e a Igreja Católica. “A Igre-
ja desempenha um belíssimo trabalho 
com o povo dessa cidade através da 
Diocese. Nós vamos tentar estabelecer 
e estender essas parcerias.

Dom Delson recebe Romero 
Rodrigues na Cúria Diocesana

PRIMEIRA VISITA
Servidores 
municipais da 
PMCG  vão
cruzar os braços

Os servidores muni-
cipais estão colocando as 
‘mãos na massa’. Segundo 
a afirmação dos trabalha-
dores e do órgão que os re-
presentam, o Sindicato dos 
Trabalhadores Públicos Mu-
nicipais do Agreste da Bor-
borema (Sintab), o valor do 
vale transporte não está sen-
do repassado desde o mês 
passado.

Até a última sexta-feira 
(7) a Prefeitura Municipal 
de Campina Grande (PMCG) 
não teria transpassado o va-
lor destinado para os gastos 
nos transportes coletivos. 
Há pelo menos um mês os 
funcionários estariam tendo 
gastos extras, o que foi con-
siderado pelos assalariados 
um grande prejuízo.

Em diálogo com a equipe 
de reportagem o presidente 
do Sintab, Napoleão Mara-
cajá, disse que durante os 
últimos quatro anos nenhum 
dos pagamentos foi efetuado 
em datas exatas. “Além do 
problema de o pagamento 
não ser em uma data precisa, 
os funcionários estão pagan-
do do seu próprio bolso”, dis-
se Napoleão.

Dessa forma, o Sintab 
informou que todos os servi-
dores municipais estarão de 
braços cruzados na próxima 
segunda-feira (10). Com a 
suspensão dos serviços, não 
foi estipulada uma data para 
o fim da paralisação. 

O Ministério Público foi 
acionado e até o momento o 
Sintab aguarda as respostas. 
A Secretaria de Administra-
ção da Prefeitura foi procu-
rada, com a finalidade de se 
obter explicações, mas o con-
tato não foi obtido com êxito. 

Os serviços oferecidos aos que procuram o hospital começam logo na chegada, na emergência

Kalyenne Antero
Especial para A união

Phillipy Costa
Especial para A União



Estados se unem contra o crime
segurança pública
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Municípios paraibanos 
recebem certificado do 
unicef na segunda-feira

página 18Políticas
17

Roubos e furtos a caixas 
eletrônicos caem 80% na 
Paraíba, segundo Febraban

FOTO: Divulgação

O número de roubos e 
furtos a caixas eletrônicos 
com uso de explosivos dimi-
nuiu 80% na Paraíba. Os da-
dos foram apresentados pelo 
diretor de segurança da Fe-
deração Brasileira de Bancos 
(Febraban), Oscar Viotto, du-
rante a 35ª reunião do Con-
selho de Segurança Pública 
do Nordeste (Consene) reali-
zada ontem, no Hotel Village, 
em João Pessoa.

Segundo Viotto, enquan-
to que em 2011 foram regis-
trados 104 casos de ataques 
a caixas eletrônicos, este 
ano foram 19 até o mês de 
novembro. A queda também 
aconteceu nos estados de 
Pernambuco (de 87 para 7) e 
Bahia (de 46 para 33). Já em 
todo o Nordeste, a diminui-
ção foi de 308 ocorrências,  
no ano passado, para 164 em 
2012.

Durante a apresenta-
ção, Viotto explicou que para 
combater as ações dos crimi-
nosos, a Febraban criou um 
grupo de trabalho específico 
para discutir assuntos refe-
rentes a essas ocorrências, 
passou a ter reuniões periódi-
cas com o Banco Central para 
normatizar a destruição das 
cédulas como consequência 
das explosões, e ainda teve 
reuniões com o Ministério 
do Exército e Polícia Federal 
para integração com as polí-
cias estaduais.

“É importante a sinergia 
entre os estados do Nordeste 
e somente o trabalho conjun-
to vai permitir o combate a 
esse tipo de ocorrência”, re-

A Companhia Docas da 
Paraíba realizou ontem o en-
contro “Nossa Cabedelo: ci-
dadania e desenvolvimento”, 
com a presença do prefeito e 
vereadores eleitos da cidade 
de Cabedelo, líderes empre-
sariais e representantes da 
sociedade civil. 

O objetivo foi abrir um 
diálogo propositivo sobre 
ações para o desenvolvi-
mento social e econômico 
daquele município. O evento 
foi uma parceria do Governo 
do Estado com o Ministério 
Público da Paraíba, Controla-
doria Geral da União (CGU), 
Fórum Paraibano de Com-
bate à Corrupção e Instituto 
Soma Brasil, e aconteceu no 
Sesc Cabo Branco, em João 
Pessoa.

O presidente da Com-
panhia Docas da Paraíba, 
Wilbur Jácome, disse que o 
encontro seria a oportunida-
de para uma conversa sobre 
o zoneamento do Porto de 
Cabedelo e como os presen-
tes poderiam compartilhar 
as expectativas para o de-
senvolvimento do Porto e 
de toda a cidade portuária. 
“Almejamos a interação com 
a bancada eleita do municí-
pio e chegar a um objetivo 
em comum. A ideia é que te-
nhamos um discurso único, 
rumo ao desenvolvimento e 
geração de emprego e renda”, 
disse Jácome.

Operações
Ele ainda explicou como 

se dá a influência do Porto no 
município: “Cada operação 
de navio no Porto envolve 
100 caminhões, isso influen-
cia na rotina da cidade. En-
volvem-se 200 pessoas para 
cada operação. Se temos 20 
navios por mês, em média 
duas mil pessoas vivenciam 
o dia a dia do Porto mensal-
mente. Numa cidade com 
cerca de 55 mil habitantes, é 
como se 5% da população vi-
vesse diretamente por causa 
do Porto. Temos a necessida-
de de convidar autoridades 
eleitas e sociedade civil para 
uma conversa franca, um di-
álogo”, disse o presidente da 
Docas Paraíba.

O prefeito eleito de Ca-
bedelo, José Maria de Luce-
na Filho, conhecido como 
Luceninha, esteve presente 
ao encontro e relatou que 
uma das novidades do seu 
governo será a criação de 
uma secretaria de portos, 
que ajudará num maior diá-
logo e interação para a ges-
tão do Porto de Cabedelo. 
“Isso é uma novidade para o 
município. Cabedelo é uma 
cidade portuária e o poder 
municipal deve trabalhar 
unido em prol de um desen-
volvimento maior, não só 
para a cidade, mas para toda 
a Paraíba. O Porto está na 
cidade, por isso ela é benefi-
ciada. Mas, por ser portuária, 
sabemos que é uma porta 
aberta ao desenvolvimento 
do Estado da Paraíba. Não 
só a classe política local, mas 
governo estadual e federal 
devem olhar de uma forma 
diferenciada para o Porto”, 
afirmou Lucena.

O Conselho Episcopal do 
Regional Nordeste 2 da CNBB 
(Confederação Nacional dos 
Bispos do Brasil) enviou docu-
mento à presidência da Assem-
bleia Legislativa agradecendo 
à Casa de Epitácio Pessoa pela 
realização da Caravana da 
Seca. A documentação, onde 
também são oferecidas suges-
tões e pleitos, foi entregue ao 
presidente da Assembleia, de-
putado Ricardo Marcelo (PEN), 
pelo vigário geral da Diocese 
de Cajazeiras, padre Agripino 
Ferreira de Assis, na noite da 
última quinta-feira, durante 
sessão solene na Câmara Mu-
nicipal de Cajazeiras, onde o 
ex-prefeito e ex-deputado fede-
ral Francisco Matias Rolim foi 
homenageado.

A Caravana percorreu 
mais de 50 municípios parai-

banos entre a última terça-
-feira e ontem, num percurso 
com cerca de dois mil quilô-
metros em todas as regiões 
do Estado. O objetivo da via-
gem foi verificar a situação 
de calamidade enfrentada 
pela população em decorrên-
cia da seca e apresentar so-
luções para o problema que 
assola a Paraíba e os demais 
estados nordestinos.

A nota foi assinada pelo 
presidente do Regional Nor-
deste 2, o bispo de Palmares 
(PE), Dom Genival Saraiva da 
França; pelo vice-presidente, 
o bispo de Campina Grande 
(PB), Dom Manoel Delson 
Pedreira; pelo secretário, 
o bispo de Guarabira (PB), 
Dom Francisco de Assis Dan-
tas Lucena; e por Dom José 
Luiz Ferreira Sales, bispo de 

Pesqueira (PE) e bispo refe-
rencial da Comissão Regional 
de Pastoral para Caridade, 
Justiça e Paz.

“Senhor deputado Ricar-
do Marcelo e demais parla-
mentares da Casa de Epitácio 
Pessoa, o Sertão e a cidade de 
Cajazeiras acolhem com a ale-
gria os senhores que vêm com 
a missão de analisar e discutir 
as preocupações com o flagelo 
da seca que golpeia milhares 
de famílias sertanejas. Nós, 
sacerdotes e Igreja, sentimos 
bem de perto o clamor dos 
nossos fiéis com a falta de água 
e de alimentos para os huma-
nos e animais. Por isso, agra-
decemos antecipadamente por 
termos certeza que podemos 
contar com o apoio irrestrito 
de todos os deputados”, diz o 
documento dos sacerdotes.

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

latou o representante da Fe-
braban.

“Precisamos melhorar 
a articulação entre institui-
ções financeiras e polícias. 
Contamos com apoio dos 
bancos efetivamente para a 
construção de estratégias de 
combate a esse tipo de cri-
me”, frisou o secretário da 
Segurança e da Defesa Social 
da Paraíba e vice-presidente 
do Consene, Cláudio Lima.

As atividades do segun-
do dia do Conselho de Segu-
rança do Nordeste (Consene) 
contaram com uma palestra 
de Pedro Oscar Viotto, dire-
tor de segurança da Fede-
ração Brasileira dos Bancos 
(Febraban). Às 9h30, houve 
uma apresentação do con-
sultor em segurança Leo 
Glesser. Depois, seguiram-se 
as demonstrações dos resul-
tados do I Encontro de Ges-
tores dos Órgãos de Ensino 
do Sistema de Segurança Pú-
blica do Nordeste (Engesp) 
e do curso de fiscalização de 
explosivos apresentado pelo 
Comitê Integrado da Opera-
ção Divisa Segura.

Durante a tarde, os pre-
sentes assistiram a uma pa-
lestra sobre Controladoria 
Geral de Disciplina dos Ór-
gãos de Segurança Pública 
e Sistema Penitenciário do 
Estado do Ceará, apresenta-
da pelo delegado de Polícia 
Federal Servilho Paiva; e a 
apresentação ‘Perícia envol-
vendo artefatos explosivos’, 
com o perito criminal federal 
Eduardo Toledo.

O evento foi encerra-
do com a demonstração do 
‘Modelo de Metodologia de 
Análise Criminal da Paraíba’, 
pelo capitão da Polícia Mili-
tar Vinícius Lima, do Núcleo 
de Análise Criminal da Secre-
taria da Segurança e da Defe-
sa Social do Estado.

Já Aldair da Rocha, 
secretário da Segurança 
do Rio Grande do Norte 
e presidente do Conse-
ne, salientou que discu-
tir e analisar conjunta-
mente a segurança dos 
estados nordestinos faz 
parte da rotina dos pre-
sentes no evento. “Se-
gurança é a nossa pauta 
diária e combater o cri-
me faz parte do nosso 
dia a dia. Procuramos de 
toda forma aumentar a 
sensação de segurança 
entre os cidadãos. Po-
demos dizer que a inte-
gração e o trabalho de 
inteligência têm dado 
certo”, frisou Rocha.

O secretário de Se-
gurança Pública e De-
fesa Social da Paraíba, 
Cláudio Lima, enfatizou 
que tem como objetivo 
principal trocar expe-
riência entre os gestores 
da segurança pública 
dos estados do Nordeste, 
bem como compactuar 
as várias experiências 
vividas em cada Estado. 
Ele ainda adiantou que 
no encontro foi discutida 
também a implantação 
de várias operações nas 

divisas dos estados cir-
cunvizinhos para comba-
ter o crime. 

Além de gestores 
das secretarias da Segu-
rança, da Paraíba, Per-
nambuco, Rio Grande 
do Norte, Maranhão, 
Alagoas, Piauí, Ceará, 
Bahia e Sergipe, estive-
ram presentes ao evento 
comandantes gerais das 
Polícias Militares da re-
gião, o desembargador 
do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, Carlos Bel-
trão; o defensor público 
geral do Estado, Vanildo 
Brito; a superintendente 
da Polícia Rodoviária Fe-
deral, inspetora Luciana 
Duarte; e o superinten-
dente da Polícia Federal, 
Marcelo Diniz Cordeiro.

consene 
O Conselho de Segu-

rança Pública do Nordes-
te foi criado pela Resolu-
ção Intergovernamental 
nº 4, de 17 de setembro 
de 1996. É o órgão cole-
giado de planejamento 
integrado e de coorde-
nação de ações de segu-
rança pública de interes-
se dos estados membros.

Integração e inteligência

Cia Docas reúne 
eleitos em debate 
sobre o Porto 
de Cabedelo

Conselho da CNBB enaltece 
iniciativa de deputados da PB

caraVana Da seca

Moisés Conrado Nogueira
Da Sucursal de Cajazeiras

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba realizou sessão es-
pecial na cidade de Cajazeiras 
para a entrega da Comenda 
Epitácio Pessoa ao ex-prefeito 
Francisco Matias Rolim (Chi-
co Rolim), que completou 90 
anos de idade. A sessão para a 
entrega da mais alta honraria 
do Poder Legislativo parai-
bano aconteceu em conjunto 
com a Câmara Municipal, que 
também homenageou o polí-
tico cajazeirense com a Meda-
lha João Bosco Braga Barreto.

Realizada nas dependên-

cias do histórico Cajazeiras 
Tênis Clube, a dupla homena-
gem reuniu, além dos depu-
tados estaduais e vereadores, 
autoridades cajazeirenses, re-
presentantes de instituições, 
ex-prefeitos e lideranças polí-
ticas e empresariais dos esta-
dos da Paraíba e do Maranhão, 
onde Chico Rolim também 
atuou em vários empreendi-
mentos comerciais.

A trajetória política e 
empresarial do homenage-
ado foi enaltecida pela ex-
-deputada Zarinha Leite, 
autora da propositura, pelos 
deputados cajazeirenses An-
tonio Vituriano de Abreu e 

José Aldemir Meireles, pelo 
ex-vereador e historiador 
Francisco das Chagas Amaro 
e pelo presidente da Associa-
ção Comercial de Santa Inês, 
no Maranhão, João Moreno 
Rolim, que falou em nome da 
família do ex-prefeito.

Aos 90 anos de idade, 
Chico Rolim é visto pelos di-
ferentes segmentos sociais de 
Cajazeiras como um dos me-
lhores administradores públi-
cos do município, nas últimas 
décadas. Além de prefeito de 
Cajazeiras por duas oportu-
nidades, ele também foi ve-
reador, presidente da Câmara 
Municipal e deputado federal.

Comenda especial em Cajazeiras

Em Cajazeiras, a Assembleia Legislativa prestou homenagem ao ex-deputado Francisco Rolim
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Treze cidades alcançaram 
bons resultados em áreas 
como saúde e educação

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

André Gadelha deu a senha 
do PMDB para 2014

zeeuflavio@gmail.com
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Treze municípios parai-
banos recebem na próxima 
segunda-feira os certificados 
com o Selo Unicef Município 
Aprovado Edição 2009-2012. 
A cerimônia de entrega da 
premiação está prevista para 
as 10h, no Salão Nobre do Pa-
lácio da Redenção. O Selo é 
uma iniciativa do Fundo das 
Nações Unidas para a Infân-
cia (Unicef), em parceria com 
a Petrobras e a Rede Energia. 

A coordenadora do Uni-
cef para os Estados de Ala-
goas, Paraíba e Pernambuco, 
Jane Andrade, explicou que 
estes municípios certificados 
com Selo Município Aprova-
do alcançaram resultados 
significativos no conjunto 
dos indicadores apontados 
pelo Unicef, em especial nas 
áreas de saúde, educação e 
assistência social. 

“O resultado demonstra 

O conteúdo das decisões 
proferidas pelos magistrados 
do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba agora pode ser consul-
tado pela população na inter-
net. A Resolução nº 88/2012, 
regulamentando a disponibi-
lização do material, foi publi-
cada na edição de ontem no 
Diário Oficial da Justiça.

De acordo com o docu-
mento, fica instituído, no ser-
viço de Consulta Processual 
do TJPB, disponível no site 
da instituição (www.tjpb.
jus.br), o inteiro teor das de-
cisões proferidas (decisões 
interlocutórias, liminares, 
antecipações de tutela, sen-
tenças, decisões monocráti-
cas e acórdãos) nos proces-
sos físicos judiciais em 1º e 
2º  Graus de Jurisdição.

Conforme explicou o 
presidente do TJPB, desem-
bargador Abraham Lincoln 
da Cunha Ramos, esta reso-
lução é em atendimento à 
Meta 3 do Conselho Nacio-
nal de Justiça, para o ano de 
2012, de tornar acessíveis 
as informações processuais 
nos portais da rede mundial 
de computadores (internet), 
com andamento atualizado 
e conteúdo das decisões dos 
processos, respeitado o se-
gredo de justiça.

“A disponibilização do 
inteiro teor de decisões ju-
diciais, pelo sistema de con-
sulta processual do TJPB, via 
internet, atende também ao 
pleito antigo dos operado-
res do Direito e das partes, 
bem como, o acesso a essas 
informações contribui para 
a celeridade e economia pro-
cessual, além de diminuir as 
atividades de atendimen-
to ao público nas unida-
des judiciárias”, ressaltou o 
desembargador-presidente. 
Abraham Lincoln enfatizou 
que a medida permite, ainda, 
aos magistrados de primeiro 
grau a consulta ao andamen-
to dos recursos, especial-
mente no que se refere às 
decisões interlocutórias.

que esses municípios estão 
avançando em saúde, edu-
cação e assistência social, 
garantindo políticas públicas 
voltadas para as crianças e 
adolescentes”, comentou.

Jane Andrade informou 
que 134 municípios parai-
banos se inscreveram para 
participar do projeto, no en-
tanto, apenas 13 consegui-
ram cumprir todas as etapas 
e chegarem à aprovação final. 
Ela explicou que durante qua-
tro anos os municípios foram 
avaliados nos eixos Impacto 
Social, Gestão de Políticas Pú-
blicas e Participação Social, 
sendo que o eixo Gestão Pú-
blica depende exclusivamen-
te do poder de decisão do 
prefeito e  esse foi justamente 
o fator principal que impediu 
a premiação para a maioria 
dos municípios paraibanos.

A coordenadora da Uni-
cef para os Estados de Ala-
goas, Paraíba e Pernambuco 
comentou que dos 134 mu-
nicípios paraibanos inscri-
tos, apenas 87 cumpriram a 
primeira etapa do prêmio – a 
realização do I Fórum Comu-
nitário para elaboração do 

plano de trabalho. Destes, 
apenas 45 conseguiram cum-
prir as etapas seguintes e rea-
lizar o II Fórum Comunitário.

“Os 45 municípios chega-
ram à reta final com avanços 
significativos nos impactos 
sociais, mas quando compa-
rados com o grupo ao qual 
pertenciam não conseguiram 
a pontuação e apenas 13 fo-
ram certificados”, esclareceu.

Selo Unicef 
O Selo Unicef Município 

Aprovado é uma iniciativa 
do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef), em 
parceria com a Petrobras e a 
Rede Energia, para fortalecer 
políticas públicas municipais 

que garantam os direitos das 
crianças e dos adolescentes. 

Lançado em 1999 no 
Ceará, desde 2005, alcança 
todo o Semiárido brasileiro. A 
partir de 2009, o Selo chegou 
à Amazônia Legal Brasileira, 
articulando, mobilizando, co-
municando, acompanhando e, 
finalmente, certificando as po-
líticas públicas municipais vol-
tadas para a garantia dos direi-
tos de crianças e adolescentes.

Ao todo, 1265 muni-
cípios do Semiárido e 534 
municípios da Amazônia 
adeririam à iniciativa. Desse 
grupo, 279 municípios do Se-
miárido e 120 da Amazônia 
estão sendo certificados na 
Edição 2009-2012.

Trinta e seis membros 
titulares e suplentes do Con-
selho Estadual dos Direitos 
da Mulher - CEDM (biênio 
2012-2014) tomaram posse 
ontem em solenidade reali-
zada no Palácio da Redenção. 
O governador Ricardo Couti-
nho assinou o ato de nome-
ação das novas conselheiras 
que assumem com a missão 
de fazer o I Plano Estadual de 
Políticas Para Mulheres.

Na cerimônia, o gover-
nador Ricardo Coutinho ain-
da anunciou para este mês 
de dezembro a inauguração 
do Centro Estadual de Re-
ferência das Mulheres em 
Campina Grande. Ele falou 
dos avanços na implantação 
da política de organização da 
rede de atendimento como 
casas abrigo, delegacias es-
pecializadas e centros de re-
ferência para mulheres. 

“Este governo tem conse-
guido dar respostas qualifica-
das às demandas reprimidas 
da nossa população como 
a questão de gênero com a 
construção de uma política 
pública que leve em conta a 
discriminação de uma socie-
dade que ainda tem precon-
ceitos e que se verifica violên-
cia contra as mulheres. Mas 
estamos enfrentando esse 
desafio com muito trabalho e, 
pela primeira vez nos últimos 
11 anos, estamos terminando 
o ano com menos homicídios 
contra as mulheres do que no 
ano anterior. O número ainda 
é muito alto, mas já é um avan-
ço quebrar a curva ascendente 
que vinha sendo verificada”, 
observou o governador.

Segundo Ricardo, é pre-
ciso avançar em outros as-
pectos como a criação de uma 
perspectiva de desenvolvi-
mento da economia solidária 
e da inclusão produtiva das 
mulheres com programas 
como o Empreender e o Co-
operar. “Tenho certeza que 

a independência financeira 
também terá um reflexo na 
redução dos casos de violên-
cia contra a mulher”. 

Representação
De acordo com a secre-

tária da Mulher e da Diversi-
dade Humana, Iraê Lucena, 
nesta nova composição, o 
Conselho possui uma ampla 
representação do movimen-
to organizado de mulheres 
e feministas, do campo e da 
cidade, com mulheres indíge-
nas, quilombolas, mulheres 
de terreiro, trabalhadoras ru-
rais, trabalhadoras domésti-
cas, além das representações 
do Governo do Estado do Po-
der Judiciário e do Poder Le-
gislativo. “Esse é um Conselho 
plural, representativo e com 
orçamento que tem por parte 
do Governo do Estado total 
comprometimento”, explicou.

A secretária executiva da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, Gilberta Soares, lem-
brou que o Conselho foi cria-
do em 1991 e instituído em 
1993, mas passou um longo 
período desativado sem sede 
e recursos. “O Conselho só 
foi reativado em 2007 e res-
surge de forma mais plural 
após articulações e um diá-
logo amplo com a sociedade 

civil e um seminário estadual 
com várias representações 
do interior”, lembra Gilberta.  
“A ideia é vitalizar a partici-
pação social, com mulheres 
do interior e de organizações 
que não estão contempladas 
nas articulações estaduais. A 
primeira atribuição da nova 
gestão é fazer o I Plano Esta-
dual de Políticas para Mulhe-
res, como resultado da con-
ferência”, destacou Gilberta. 
Ela afirmou que o Conselho 
vai atuar junto com a Secreta-
ria da Mulher e da Diversida-
de Humana na construção e 
fiscalização das políticas pú-
blicas em todo o Estado.  Ela 
citou como exemplo as polí-
ticas de combate à violência 
contra a mulher juntamente 
com outras secretarias, Justi-
ça e Ministério Público.

A presidente da Asso-
ciação de Mulheres de Pa-
tos, Francisca Vasconcelos, 
falou em nome das demais 
conselheiras. “Esse é um mo-
mento histórico para a luta 
das mulheres e esperamos 
apoio do Governo do Esta-
do para o desenvolvimento 
do trabalho de estruturação 
dos Conselhos Municipais de 
Mulheres e para participar 
do processo de elaboração 
das políticas públicas”.  

O pagador de fogo

O ex-deputado Wilson Santiago iniciou uma campanha 
no PMDB para destronar o ex-governador José Maranhão da 
presidência do PMDB da Paraíba. Santiago contava com o apoio do 
deputado Gervásio Maia. Depois, Maranhão costurou um acordo 
com a direção nacional para o candidato único a presidente do 
PMDB e escalou Wilson Santiago para calar a boca de Gervásio 
Filho. 

Essa política da Paraíba tem cada uma...

Faltava essa

Condenado pelo Supremo Tribunal Federal a dez anos de prisão por 
formação de quadrilha e corrupção ativa por ser acusado de coordenar o 
esquema batizado de “Mensalão”, o ex-ministro José Dirceu estará em João 
Pessoa em janeiro de 2013. Vem receber a solidariedade dos petistas da Paraíba. 
Em várias cidades do país, os petistas estão fazendo manifestações de apoio a 
Dirceu. 

Interessante: o sujeito é condenado e, ao invés de ir para cadeia, recebe 
solidariedade. Eu, hein!

Lambendo uma rapadura

O suplente de deputado Monaci Marques (PPS) está lambendo uma 
rapadura para que a deputada Eva Gouveia assuma uma Secretaria na Prefeitura 
de Campina Grande. O prefeito eleito Romero Rodrigues teria convidado a 
deputada. 

O vice-governador Rômulo Gouveia, esposo da deputada, diz que ela está 
pronta para qualquer missão.

Todas contra uma 

A vereadora Eliza Virgínia (PSDB) andou dizendo umas besteiras sobre as 
mulheres e agora enfrenta a ira das feministas. Segundo Eliza, “as feministas 
não gostam de homem e incentivam o fim do matrimônio”. Gente, as militantes 
feministas estão promovendo uma campanha de arrasar nas redes sociais contra 
a vereadora. 

É isso o que acontece com quem fala demais. 

l 1. Aparecida
l 2. Bananeiras
l 3. Cabaceiras
l 4. Cabedelo
l 5. Campina Grande
l 6. Cuité
l 7. Damião

l 8. Monteiro
l 9. Picuí
l 10. Princesa Isabel
l 11. Joca Claudino
l 12. Soledade
l 13. Taperoá

Confira

Decisões do TJ 
disponibilizadas 
para consulta 
na internet

Iraê Lucena: “Este é um Conselho plural, com ampla representação”

Conselho vai elaborar Plano 
de Políticas para Mulheres

MEMBROS EMPOSSADOS

O deputado Andre Gadelha deu a senha: o PMDB vai 
começar a trabalhar para convencer os partidos de opo-
sição ao governador Ricardo Coutinho a apoiar o nome 
de Veneziano Vital para o Governo do Estado nas elei-
ções de 2014. 

Não será uma tarefa fácil. O principal aliado do 
PMDB, nesse campo, é o PT. Os dois partidos – PT e 
PMDB – vêm repetindo a aliança para o Governo do Es-
tado desde as eleições de 2002. Só que, em 2014, a his-
tória será bem diferente. 

O antigo aliado do PMDB agora tem a Prefeitura de 
João Pessoa na mão. Isso conta muito em política porque 
a capital é o principal colégio eleitoral do Estado. Certa-
mente, o PT levará esse dado para a mesa de negociação 
e exigirá muito por isso. 

Nas eleições municipais de 2012, o PT tentou con-
vencer o PMDB a apoiar o nome do deputado Luciano 
Cartaxo para prefeito. Movido pela vaidade de Mara-
nhão, o PMDB acabou lançando o nome do ex-governa-
dor e amargou um reles quarto lugar na disputa. 

Ou seja: quando o PMDB precisa do PT, os petistas 
são aliados de primeira hora. Mas essa estrada só tem 
uma mão. O mesmo não vem acontecendo quando o PT 
precisa do PMDB. Isso gera uma espécie de desconfiança 
na relação entre os dois partidos. 

Além do mais – e disso o deputado André Gadelha 
sabe como ninguém – ainda é muito cedo para se dis-
cutir as eleições de 2014. Todos os outros partidos têm 
evitado esse assunto para evitar o desgaste por um pe-
ríodo tão longo. 

Ninguém sabe ao certo como as coisas vão se com-
portar até a eleição de 2014. Qualquer movimentação 
nesse sentido será um tiro no escuro e em política não é 
bom atuar sem enxergar o horizonte à frente. 

Veja que quando o assunto é a eleição de 2014 to-
dos se calam. Ate mesmo o governador Ricardo Couti-
nho (PSB), que é candidato à reeleição, tem evitado o 
assunto com a repetição de uma frase. “Eu estou preocu-
pado em trabalhar. A eleição de 2014 nós vamos discutir 
em 2014”, diz o governador. 

FOTO: Arquivo
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STF deve concluir julgamento 
do Mensalão na próxima semana
 

Brasília - Ministros do 
Supremo Tribunal Federal 
querem encerrar o julga-
mento do Mensalão, iniciado 
em 2 de agosto, nas próximas 
duas sessões da Corte, na se-
gunda e quarta-feira da se-
mana que vem.

Nesses mais de quatro 
meses de avaliação do caso 
no qual a antiga cúpula petis-
ta foi acusada de comandar 
um esquema de compra de 
votos no Congresso no pri-
meiro mandato do presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, 
foram realizadas 51 sessões.

Os ministros condenaram 
25 dos 37 réus e confirmaram 
algumas teses contidas na de-
núncia da Procuraoria-Geral 
da República. Entre elas a de 
que o dinheiro usado para 
abastecer o esquema saiu, em 
parte, dos cofrs públicos. Tam-
bém considerou fraudulentos 
os empréstimos realizados 
pelo Banco Rural ao PT e às 
agências de publicidade do 
empresário Marcos Valério 
Fernandes de Souza. A tese se-
gundo a qual o dinheiro serviu 
apenas como caixa 2 de cam-
panhas foi derrubada pelo 
STF, que viu compra de votos 
no pagamento aos parlamen-
tares por meio do valerioduto.

Agora, os ministros de-
cidirão, além da questão da 
perda de mandatos nos casos 
de quem tem cargos eletivos, 
se os condenados a penas de 
prisão devem ou não ir ime-
diatamente para a cadeia. 
Outro assunto pendente é a 
aplicação de penas de multa 
aos condenados. Em novem-
bro, o plenário decidiu fixar 
esse tipo de punição, num 
montante total de R$ 22,3 
milhões. Mas anteontem o 
revisor do processo, Ricardo 
Lewandowski, propôs uma 
readequação dessas penas, 
sustentando que existem dis-
crepâncias.

Para o ministro, ao es-
tabelecer as multas, o tri-
bunal deveria ter usado os 
mesmos critérios que adotou 
para fixar as penas de prisão. 

Lewandowski afirmou que é 
necessário estabelecer esses 
parâmetros inclusive para 
que sirvam de base para ou-
tras decisões da Justiça rela-
cionadas a fixação de multas.

Em sua manifestação, o 
revisor citou várias situações 
em que, segundo ele, houve 
discrepância. Um dos casos 
envolve Ramon Hollerbach, 
sócio do empresário Marcos 
Valério, considerado o ope-
rador do esquema. A Holler-
bach foi imputada uma multa 
de R$ 2,79 milhões, superior 
aos R$ 2,72 milhões fixados 
para Valério, que é um dos 
principais personagens do 
esquema.

“Há uma discrepância 
muito grande”, disse Lewan-
dowski. O ministro também 
mencionou a multa impos-
ta ao ex-deputado José Ge-
noino, condenado a regime 
semiaberto, mas que teria 
recebido multa duas vezes 
maior que seu patrimônio: 
R$ 468 mil.

Se o julgamento termi-
nar de fato na próxima se-
mana, o caso Mensalão terá 
consumido quase que inte-
gralmente o semestre.

No próximo dia 20, o 
tribunal entrará em recesso 
e somente voltará se reunir 
para votações em fevereiro. 
Durante o período de festas 
de final de ano e em janeiro, 
o STF funcionará apenas em 
esquema de plantão para 
analisar situações emergen-
ciais.

Depois do recesso, em 
2013, os ministros terão 
que julgar os recursos in-
terpostos pela defesa dos 
condenados. Isso só ocor-
rerá após a publicação do 
acórdão da sentença, que, 
regimentalmente, deve ser 
publicado em 60 dias. A ex-
pectativa é que o trânsito 
em julgado da ação penal 
470 só ocorra em meados 
do ano que vem, quando, aí 
sim, os réus sentenciados 
a mais de oito anos, como 
o ex-ministro da Casa Civil 
José Dirceu e o publicitário 
Marcos Valério, iniciariam 
o cumprimento de pena em 
regime fechado.

Em mais de quatro meses de 
avaliação do caso, os ministros 
condenaram 25 réus

Brasília - A presidente Dilma 
Rousseff defendeu ontem a inte-
gração regional e a lealdade aos 
princípios da inclusão social como 
ações fundamentais para que o 
Mercosul reaja aos impactos da crise 
econômica internacional.

Na abertura da Cúpula dos Chef-
es de Estado do Mercosul, a presi-
dente disse que o comércio dentro 
do bloco é um importante irradia-
dor de dinamismo. Ela admitiu estar 
preocupada com a crise que atinge 
principalmente a zona do euro (17 
países que adotam a moeda única) e 
os Estados Unidos.

Dilma Rousseff alertou que os 
próximos anos serão de desafios 
para o bloco. “A permanência desse 
cenário global de crise torna ainda 
mais evidente a importância da nos-
sa integração, que é o que nos fará 
mais fortes e aptos a enfrentar as 
turbulências do mercado internac-

ional”, disse a presidente.
Em seguida, ela destacou que “en-

tre 2007 e 2011, elevaram-se de US$ 39 
bilhões para US$ 62 bilhões as nossas 
transações, o que é muito importante e 
significativo diante do baixo crescimen-
to e até do momento recessivo vivido 
pela economia global”.

O desafio do Mercosul para o 
futuro, segundo a presidente, é ma-
terializar a aspiração de fornecer 
produtos manufaturados, ser porta-
dor de conhecimento e ser capaz de 
criar ciência, tecnologia e inovação, 
além de ser provedor de alimentos, 
matérias e energia para o mundo.

Ela ressaltou que, juntos, os país-
es do bloco constituíram um merca-
do de grande dimensão e formam 
a quinta economia do mundo, algo 
histórico, principalmente quando o 
mundo passa por uma grande crise 
na zona do euro e nos Estados Uni-
dos. “Em um mundo em que cresce 
o desemprego e a desigualdade, a 
América Latina pode [fazer] e faz 
muita diferença”, disse a presidente.

Dilma quer integração para 
Mercosul enfrentar crise
Renata Giraldi e Danilo Macedo
Da Agência Brasil

Relator da MP 
dos royalties 
quer acordo para 
nova divisão

Rio de Janeiro- O futuro 
relator da medida provisória 
que estabelece mudanças na 
divisão dos royalties do pe-
tróleo de novas licitações, 
deputado Carlos Zarattini 
(PT-SP), quer selar acordo 
entre estados e municípios 
produtores e não-produto-
res em torno da questão no 
novo texto da MP.

“O ideal é que a MP te-
nha um novo texto que sele 
um acordo de equilíbrio en-
tre produtores e não produ-
tores. É o que tentamos des-
de o projeto anterior, onde 
também fui relator”, disse 
Zarattini à Reuters.

Segundo o parlamentar, 
a medida provisória tam-
bém poderia propor uma 
nova divisão em relação aos 
contratos vigentes, parte do 
projeto que foi vetada pela 
presidente Dilma Rousseff a 
pedido dos estados (RJ e ES) 
e municípios produtores.

Os não produtores rece-
beriam parte dos recursos 
de nova produção oriunda 
dos campos já em produção, 
segundo o deputado.

Mas a preocupação de 
Zarattini é que antes da 
apreciação da MP o Con-
gresso analise e derrube o 
veto da presidente Dilma ao 
projeto que foi aprovado no 
início de novembro.

Dilma vetou parte do 
projeto de lei preservando 
a atual distribuição dos re-
cursos das áreas já licitadas, 
atendendo reivindicação 
dos estados produtores.

Caso os deputados e 
senadores analisem e der-
rubem o veto ainda neste 
ano, ficaria inviabilizado um 
acordo a ser costurado na 
votação da MP, segundo o 
deputado.

Ele disse que a análi-
se da MP certamente ficará 
para 2013. Mas existe gran-
de possibilidade de o veto 
ser avaliado ainda em 2012, 
porque a sua derrubada ga-
rantiria nova divisão dos re-
cursos dos royalties benefi-
ciando estados e municípios 
não produtores já a partir de 
1º de janeiro de 2013.

“Não será possível vo-
tar a MP neste ano, porque 
o Congresso entra em reces-
so a partir do dia 21 de de-
zembro. Não dá tempo nem 
de montar a Comissão (que 
analisará a proposta)”, disse 
o parlamentar.

O Congresso já têm as 
assinaturas necessárias para 
requerer urgência na apre-
ciação do veto da presidente 
Dilma, que necessita 50 por 
cento mais um voto para ser 
aprovado.

O veto da presidente 
também determinou que os 
recursos dos royalties de pe-
tróleo das futuras licitações 
sejam integralmente des-
tinados à educação, o que 
desagrada a parte dos parla-
mentares.

Foto: Wilson Dias/ABr

Presidente Dilma participou ontem da abertura da Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul

Pouco mais de duas semanas após ser 
libertado, o empresário Carlinhos Cacho-
eira voltou a ser preso na tarde de ontem.

Sua prisão decorre da sentença, dada 
ontem, do processo criado após as investi-
gações da Operação Monte Carlo, realiza-
da em fevereiro pela Polícia Federal.

O empresário foi condenado a 39 
anos e 8 meses de prisão por diversos cri-
mes, como corrupção ativa, formação de 
quadrilha e peculato. Segundo a acusa-
ção, ele controlava um esquema centrado 
em jogo ilegal, mas que se expandiu para 
desvio de recursos públicos por meio de 
corrupção de agentes estatais.

Com Cachoeira como pivô, as apu-
rações da Polícia Federal levaram a uma 
crise política, com a criação de uma CPI 

Cachoeira é condenado e preso novamente
39 ANOS

e a cassação do mandato do ex-senador 
Demóstenes Torres.

A decisão do juiz da 11ª Vara da Jus-
tiça Federal de Goiânia, que o absolve de 
outras imputações, ainda pode ser con-
testada em recursos. Antes dessa nova 
prisão, Cachoeira esteve preso 266 dias. 
No mês passado, havia conseguido um 
habeas corpus e deixou a prisão no dia 
21 de novembro. Ele foi preso preventi-
vamente no dia 29 de fevereiro com base 
nas investigações da Operação Monte 
Carlo, que apurou esquema de corrupção 
e exploração ilegal de jogos na região 
Centro-Oeste. Enquanto o processo corria 
na Justiça Federal, a defesa do empresá-
rio apresentou vários recursos na Justiça, 
em Brasília, a maioria para libertá-lo.

Empresário Carlinhos Cachoeira já esteve preso 266 dias

Foto: Arquivo
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EUA e Rússia chegam a acordo 
para transição política na Síria

Irlanda do Norte - A 
secretária de Estado amer-
icana, Hillary Clinton, afir-
mou ontem que os Estados 
Unidos e a Rússia chegar-
am a um acordo para apoiar 
esforços de mediação com 
todos os lados envolvidos 
no conflito sírio, com o ob-
jetivo de alcançar uma tran-
sição política no país. 

Ela declarou, porém, 
que o presidente Bashar 
Assad deve deixar o poder 
para assegurar um futuro 
democrático para o país. 
Washington e Moscou têm 
tido repetidos confrontos 
a respeito de como conter 
a violência na Síria, que já 
dura 21 meses. 

Na última quinta-fei-
ra, Hillary reuniu-se com 
o ministro de Relações 
Exteriores russo, Sergei 
Lavrov, e com o envia-
do da Organização das 
Nações Unidas (ONU), 
Lakhdar Brahimi, para 
tentar traçar um novo 
caminho para resolver a 
questão. “Foi um encontro 

Os dois paises apoiam 
esforços para mediar uma 
saida para o conflito sírio

muito construtivo. Nós 
avaliamos os aconteci-
mentos perigosos ocorri-
dos dentro da Síria”, disse 
a secretária americana.

Segundo Hillary Clin-
ton, as conversações se 
encerraram com um com-
promisso para apoiar Bra-
himi a dar início a uma 
transição política a par-
tir do plano assinado em 
Genebra e apoiada pelos 
membros do Conselho de 
Segurança da ONU e por 
países árabes. 

Uso de armas
As declarações foram 

feitas em meio a relatos 
de que o governo de Assad 
pode estar se preparando 
para usar armas químicas. 

O próximo passo será 
uma reunião de alguns 
dias com graduadas au-
toridades norte-ameri-
canas e russas para dis-
cutir o que será feito a 
seguir, disse Hillary. 

“Cada um de nós com 
alguma influência no re-
gime ou na oposição pre-
cisa se comprometer com 
Lakhdar Brahimi para um 
esforço sincero”, afirmou 
Hillary.

Milhares de pessoas 
voltaram às ruas do Cairo 
ontem  para protestar con-
tra o presidente Mohamed 
Mursi um dia depois de ele 
ter pedido, em cadeia na-
cional, calma e diálogo.

Os manifestantes ul-
trapassaram as barreiras 
militares em torno do 
palácio presidencial, em 
Heliópolis, na periferia 
do Cairo, e insistiram que 
agem pacificamente. Tes-
temunhas citadas pela 
agência de notícias Reu-
ters afirmaram terem vis-
to manifestantes beijan-
do os rostos dos guardas 
que cercavam o palácio.

Os adversários de 
Mursi batizaram o dia de 
protestos de “Sexta-feira 
do Cartão Vermelho”.

Carregando bandeiras 
egípcias, eles pediam, em 
cânticos, a saída de Mursi 
do poder. A maioria das 

pessoas se concentrava 
na Avenida Al Merghany, 
que leva ao palácio. Essas 
manifestações começaram 
em diversas áreas da capi-
tal, como a praça Tahrir, as 
mesquitas Nour e Rabaa 
al Adauiya, nos bairros de 
Abassiya e Madinat Nasr, 
respectivamente, e no dis-
trito de Shubra.

 Há dois dias, ao me-
nos sete pessoas morreram 
e centenas ficaram feridas 
em violentos confrontos 
entre grupos a favor e con-
tra Mursi, na frente do pa-
lácio.

Manifestantes gritam 
com soldados que chegam 
para reforçar guarda no 
palácio presidencial, no 
Cairo 

Numa tentativa de 
acalmar os ânimos, o pre-
sidente convidou na noi-
te de ontem, em discurso 
transmitido pela TV, todas 

as forças políticas, juízes e 
grupos revolucionários do 
país a participarem a partir 
de hoje de um diálogo na-
cional, no mesmo palácio.

O convite, porém, foi 
rejeitado pela coalizão 
opositora laica Frente de 
Salvação Nacional, que 
inclui o Partido da Consti-
tuição, liderado pelo Prê-
mio Nobel da Paz egípcio 
Mohamed ElBaradei, e o 
Partido Corrente Popular, 
do ex-candidato presiden-

cial Hamdin Sabahi, entre 
outros. 

De acordo comteste-
munhas, também ocor-
reram manifestações em 
Hurghada, sobre o Mar 
Vermelho, e em Qena, 
além de Alexandria, a 
segunda maior cidade 
do país.

Membros da Irman-
dade Muçulmana tam-
bém participaram ontem, 
na mesquita Al Azhar do 
Cairo, do funeral das pes-
soas mortas há dois dias 
no enfrentamento entre 
manifestações a favor 
e contra o governo, em 
frente ao palácio presi-
dencial. O presidente do 
país, Mohamed Mursi, 
eleito em junho passado 
com 51% dos votos, é 
membro da Irmandade. 
Compareceu aos funerais 
Mohamed Badie, guia 
supremo do grupo.

Egípcios pedem a saída do presidente
CRISE POLÍTICA

Milhares de 
pessoas 
voltaram às 
ruas do Cairo 
para protestar 
contra Mursi
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Corinthians segue 
treinando para a 
estreia no Mundial

bicicross

Paraibano é campeão brasileiro
Adeilson de Oliveira, de 
apenas 8 anos, brilhou 
em 10 etapas nacionais

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O paraibano Adeilson 
de Oliveira Santos Júnior, de 
apenas 8 anos de idade, foi 
o grande nome nacional no 
Campeonato Brasileiro de 
Bicicross BMX, durante as 
14 etapas realizadas, sob a 
coordenação da Confedera-
ção Brasileira desta moda-
lidade esportiva. O garoto 
superou todos os seus limi-
tes e adversários, fechando o 
ano com o título de campeão 
brasileiro e ótima colocação 
no ranking na categoria Boys 
8 Anos. O auge do reconheci-
mento ocorreu nos dias 17 e 
18 do mês passado, quando 
venceu, em sua categoria, a 
etapa de Supiranga, no Rio 
Grande do Sul.

Adeilson esteve presen-
te em 10 das 14 etapas do 
Campeonato Brasileiro pro-
movidas pela Confederação. 
No somatório geral, ele fez 
380 pontos enquanto que, 
seu principal adversário, o 

gaúcho Lucas Stein dos San-
tos, que ficou na segunda co-
locação, obteve 131 pontos.

O título brasileiro con-
quistado por Adeilson de 
Oliveira Santos Júnior foi 
bastante comemorado por 
ele, pela família e pela di-
retoria da Federação Parai-
bana de Bicicross, que tem 
á frente o desportista Ivan 
Ruy. O paraibano já está em 
seu Estado, onde goza férias. 
Em janeiro retoma as ativi-
dades, ficando no aguardo 
do calendário estadual e 
nacional de competições. A 
Paraíba esteve presente em 
todas as 14 etapas do Cam-
peonato Brasileiro de Bici-
cross, seja com uma delega-
ção completa, seja reduzida. 

Outro piloto paraibano 
que também comemora o 
bom desempenho de 2012 é 
Francisco Pereira, que com-
pete na categoria Montain 
Bike. Ele fechou a tempora-
da com o título de vice-cam-
peão brasileiro ao somar 80 
pontos. O grande campeão 
foi o mineiro Adislau kiko 
Gonçalves, que obteve 269 
pontos.

Após uma boa parti-
cipação no Campeonato 
Brasileiro, disputado em 
Salvador, o Beach Soccer 
paraibano entra na reta 
final do campeonato esta-
dual. Amanhã, dois jogos 
estão programados pelo 
segundo turno do masculi-
no, a partir das 14h45, na 
arena da FPBS, na Praia de 
Cabo Branco. Na prelimi-
nar, jogam ADM e Gama. Em 
seguida, a Servicar enfrenta 
o Palmeiras.

Cinco clubes estão 
brigando por quatro va-
gas para as semifinais do 

segundo turno. São eles 
Vitória, Palmeiras, ADM, 
Moroni e Gama e Servicar. 
"A disputa está acirrada 
no segundo turno e o cam-
peão do primeiro, a Palho-
ça Marisol, relaxou e já não 
tem chances de conseguir 
o título, para ser campeã 
de forma direta", disse Ail-
ton Cavalcanti, presidente 
da Federação Paraibana de 
Beach Soccer.

 Para Ailton, a compe-
tição está superando as ex-
pectativas, pelo alto nível 
das disputas. "Nós estamos 
passando por um proces-

so de renovação no beach 
soccer do Estado e estão 
surgindo grandes valores. 
Nossa boa participação 
no Campeonato Brasilei-
ro, disputado recentemen-
te em Salvador, confirmou 
isto", disse.

No feminino, a compe-
tição também caminha para 
uma final emocionante. O 
primeiro turno foi vencido 
pelo Santa Cruz de Santa 
Rita. As semifinais do se-
gundo já começam na pró-
xima quarta-feira. O Santa 
Cruz enfrenta o CCLB do 
Alto do Mateus e o Botafo-

go encara o Juventude. Os 
dois jogos serão disputados 
à noite também na arena 
da FPBS, na Praia de Cabo 
Branco, próximo ao hotel 
do Sesc.

Dino
Com estiramento mus-

cular na coxa direita, o 
melhor de beach soccer da 
Paraíba segue fazendo tra-
tamento e só deve voltar 
aos treinos no início de ja-
neiro próximo. Dino ma-
chucou-se quando treinava 
pela Seleção Paraibana que 
disputou o Brasileiro.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Depois de uma 
semana quase perfei-
ta, em que eliminou 
várias forças do surf 
sul-americano, o pa-
raibano Alan Saulo Fi-
lho terminou a etapa 
final do Campeonato 
Latino Americano de 
Surf Profissional com 
o vice-campeonato. 

A competição 
aconteceu na Ilha 
Margarita, balneário 
conhecido por ser o 
"Caribe Venezuela-
no", e na final o bra-
sileiro foi derrotado 
pelo surfista da casa 
Justin Mujica.

Foi uma final acir-
rada. Justin conse-
guiu uma nota 6.90 e 
depois uma nota 5.83 
e terminou a final 
com 12.73 (as duas 

Alan saulo brilha no Latino-Americano de surf
VICE-CAMPEÃO

melhores notas dentre as 
conquistadas pelo surfis-
ta na bateria são soma-
das). Já Alan Filho, com 
um 6.50 e um 6.10, ter-
minou a final com nota 
12.60. Uma diferença de 

apenas 0.13 entre o cam-
peão e o vice.

 O pior para Alan é 
que ele liderou a bateria 
quase que durante todo o 
tempo, sendo ultrapassa-
do apenas no final, quan-

do o venezuelano abu-
sou de manobras fortes 
e conseguiu a nota que 
o colocou definitiva-
mente na ponta.

Alan, inclusive, 
teve um motivo a mais 
para lamentar a der-
rota, porque ele com-
petiu numa condição 
de mar muito parecida 
com a que ele encon-
tra no mar de Interma-
res, em Cabedelo-PB, 
onde ele comumente 
treina.

 Além do venezue-
lano Justin Mujica e 
do brasileiro Alan Sau-
lo Filho, o pódio ain-
da teve a presença do 
brasileiro Cauê Wood 
e do venezuelano Jean 
Carlo Schaffer, que di-
vidiram a terceira colo-
cação.

Surfista paraibano Alan Saulo conquistou façanha na Venezuela

Nesse final de semana, o 
Campeonato Paraibano conti-
nua em várias categorias, mo-
vimentando a modalidade no 
Estado. Hoje, pelas disputas do 
Sub-17 masculino, o JASFA en-
cara o Colégio da Polícia Militar 
às 14h no ginásio do colégio 
Odilon Ribeiro Coutinho.

No domingo, mais quatro 
partidas continua a movimen-
tar o basquete na capital. To-
dos os jogos será na Ansef, no 
bairro do Bessa. Pelo adulto fe-
minino, o Maurício de Nassau/
Botafogo-PB joga diante da 
representação do Cabo Bran-
co/Avab-PB às 9h. Às 10h30 é 
a vez dos jovens do Sub-17 do 
QI/Cabo Branco duelar contra 
a AABB de Campina Grande.

Ao meio-dia, no mes-
mo local, o torneio do Sub-19 
masculino terá o jogo entre os 
times da Ansef/Corpore e JAS-
FA. O final de semanas de par-
tidas de basquete acaba com o 
jogo entre o Colégio da Polícia 
Militar e a AABB de Campina 
Grande que se enfrentam às 
13h30 pelo Sub-17 masculino. 
Já equipe da AABB-CG conquis-
tou o título de campeã da Liga 
Campinense de Basketball , na 

categoria adulto masculino, ao 
derrotar a UFCG por 64×58, 
em jogo disputado na noite da 
última quarta-feira no ginásio 
do Sesi (Clube do Trabalhador) 
na cidade de Campina Grande. 
Numa disputa das melhores 
equipes da competição, o time 
comandado pelo professor 
Marcelo Eduardo soube admi-
nistrar bem o jogo, garantindo 
o título da competição de for-
ma invicta. 

O presidente da Liga Cam-
pinense de Basketball, o pro-
fessor Joaquim Passos fez a en-
trega da premiação, elogiando 
o nível técnico do campeonato 
e o jogo final. Para ele, a tem-
porada mostrou bons jogos e 
foi proveitosa. De acordo como 
dirigente, a evolução da moda-
lidade é nítida e isso dá ainda 
mais vontade para que a or-
ganização do torneio ano que 
vem seja bem feita.

“Graças a Deus encerra-
mos mais uma temporada da 
Liga Campinense satisfeito 
com a evolução do basquete 
em nossa cidade e prevendo 
uma melhoria ainda maior 
para o próximo ano”, concluiu 
Joaquim.

FPB programa partidas
decisivas pelo Estadual

BASQUETE

Paraíba com três atletas em Vitória
Começa hoje em Vitó-

ria-ES, a Seletiva Nacional de 
Judô, nas categorias Sub-18 
e Sub-21, no masculino e fe-
minino. A Paraíba vai marcar 
presença na competição com 
3 atletas: Rodrigo Clisma, 
que vai competir na catego-
ria Sub-18, peso pesado (aci-
ma de 90kg), Rafaela Wilka, 
na categoria Sub-21 peso 
meio pesado (até 78kg) e De-
lan Monte, Sub-21, peso meio 
pesado (até 100kg). 

Segundo o técnico e di-
retor da Federação Paraiba-
na de Judô, Alcidemar Júnior, 
Delan Monte é o grande fa-
vorito ao título em sua cate-
goria. “Ele é o atual campeão 
pan-americano, campeão 
brasileiro e já está na Seleção 
Brasileira desde a última se-
letiva, realizada no início des-
te ano. Ele embarcou ontem 
muito otimista. Se confirmar 
o favoritismo, vai defender o 
Brasil no Circuito Europeu, 
Circuito Mundial e Pan-Ame-
ricano”, disse.

Com relação a Rodrigo 
Clisma e Rafaela Wilka, Al-

cidemar disse que a compe-
tição deste fim de semana 
servirá como experiência 
para eles, já que estão co-
meçando agora a competir 
neste nível e não devem bri-
gar pelo título.

Seletiva Olímpica
Na próxima semana, a 

Paraíba vai marcar presença 
também numa seletiva para 
as Olimpíadas do Rio de Ja-
neiro 2016. A competição 
será disputada em São Pau-
lo. Delan Monte e Amanda 
Cavalcanti serão os repre-
sentes do Estado. Este não 
será um evento aberto e só 
participarão atletas convi-
dados pela CBJ. 

“Os dois atletas estão 
muito bem, vão competir en-
tre os melhores do país sem 
limites de idade e com gran-
des chances de serem nossos 
representantes nas Olimpía-
das de 2016”, concluiu o téc-
nico, afirmando também, que 
Amanda está se preparando 
no São Caetano de São Paulo, 
ao lado da também paraiba-
na e mais famosa, Edinanci 
Silva, que ainda compete pelo 
clube paulista. 

SELETIVA DE JUDÔ

Campeonato de Beach Soccer com dois jogos amanhã
Delan Monte compete na categoria peso meio pesado (100 kg)

Dino, que se recupera de uma contusão, não disputa a competição

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Valdeno Brito tem a receita
para vencer em Interlagos

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 8 de dezembro de 2012

AMADOR

A hora 
da garimpagem...

Com o encerramento da atual temporada 
do nosso futebol, o momento agora é pensar 
na próxima, e convocar todos os envolvidos 
com o futebol paraibano para uma garimpagem 
geral, a fim de que possamos colher o que de 
bom ficou desta temporada. É hora de juntar-
mos às novas ideias, para que tenhamos um 
ano de 2013 com muito mais acertos do que 
erros.

Para começar a garimpagem, não quero 
aqui de maneira nenhuma direcionar pedras a 
ninguém, mas não posso jogar flores num cam-
peonato que ainda carrega insistentemente 
uma bagagem amadora.

Todo mundo é sabedor, que antes do início 
de cada campeonato, os dirigentes de cada 
clube se reúnem numa assembleia geral, cha-
mada de Conselho Arbitral, com a diretoria da 
Federação Paraibana de Futebol, para tratarem 
de todos os assuntos relacionados ao mesmo, 
reunião que é a responsável direta pelas nor-
mas e diretrizes estabelecidas no regulamento 
da competição.

O que mais tem me preocupado em relação 
ao Conselho Arbitral, é que mesmo tendo toda 
essa importância, o comprometimento de al-
guns dirigentes com o mesmo, passa longe da 
realidade e no final toda a culpa do insuces-
so da competição acaba caindo diretamente 
sobre a FPF.

Já está na hora de se mudar esta conduta, 
é preciso que todos os envolvidos com o fute-
bol da Paraíba entrem nessa questão de man-
gas arregaçadas, cada um assumindo seu papel 
e focados na responsabilidade de transformar 
a realidade que toma conta do nosso futebol. 

É inadmissível, por exemplo, se começar 
mais uma vez o campeonato estadual, com o 
principal estádio da capital interditado para 
obras, quando tivemos o mesmo sem ativida-
des esportivas por mais de oito meses.

É inadmissível também, se atrasar um início 
de partida por falta de contingente policial 
para garantir o mesmo; Como aceitar a prática 
de sonegação de renda e público nos jogos?; É 
preciso uma ação mais enérgica e especial do 
MP, quanto a atos de violência nos estádios; 
É necessário assegurar uma boa acessibilidade 
aos torcedores, pois o sistema de transportes 
é precário; é preciso um calendário elaborado 
com inteligência, para que a tabela do campe-
onato ajude o torcedor a saber com precisão 
o dia e a hora dos jogos do seu time; Entre 
outros...

Várias dessas observações ocorreram no 
campeonato deste ano, e por hipótese alguma 
podem ser repetidas no ano que vem. É preciso 
que o Conselho Arbitral assuma o seu papel. 

Como é bom saber que este ano uma 
grande empresa de automóveis vai patrocinar 
financeiramente o campeonato. Mas, que as 
fatias do patrocínio sejam bem divididas.

Precisamos sair deste atraso e essa é à 
hora.....

Participar de reuniões sem apresentar 
novas ideias e buscar alternativas positivas 
para o campeonato é simplesmente se omitir 
da responsabilidade e atrasar o que poderia 
evoluir.

Se a responsabilidade é de todos, é preciso 
urgentemente, que todos assumam. Não pode-
mos fechar os olhos para esta realidade. 

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

Paraibano diz que o 
trabalho de equipe é 
fundamental amanhã

Para a grande parte da 
população mundial, ganhar 
R$ 1 milhão não passa de um 
sonho. Para os 32 pilotos da 
Stock Car, porém, isso é bem 
palusível. Amanhã, a maior 
categoria do automobilismo 
nacional terá a quarta edição 
da sua Corrida do Milhão. 
Para tentar desvendar os se-
gredos desta prova, o "Linha 
de Chegada" desta semana 
recebeu os vencedores das 
três edições anteriores do 
evento, que neste ano tam-
bém decidirá o campeonato.

 Valdeno Brito, vencedor 
em 2008, Ricardo Maurício, 
ganhador em 2010 e Thiago 
Camilo, que faturou a prova 
no ano passado, foram entre-
vistados por Reginaldo Leme. 
Desses, apenas Camilo não 
disputa o título - Ricardo é 
o vice-líder da competição, 
com 149 pontos, enquanto 
Valdeno é o 6º, com 137. O 
líder é Cacá Bueno, que tem 
159.

 “É uma corrida especial. 
Em 2008 durou 1h15. Mas é 
especial não só pelo prêmio, 
mas por toda a exposição, a 
atenção que o Brasil dá. Não 
sei se, caso eu tivesse venci-
do o campeonato em 2008, 
eu seria tão lembrado como 
sou. O título é a coroação” 

explicou Valdeno, o primeiro 
vencedor da Corrida do Mi-
lhão, que guia pela equipe A. 
Mattheis. 

 A duração da prova, in-
clusive, é tema de discussão 
entre os pilotos. Usualmente, 
as corridas da Stock duram 
40 minutos e mais uma volta. 
Desta vez, ela terá 50 minutos 
e mais uma volta. Isso muda 
completamente a estratégia 
das equipes. Atual vencedor 
da prova, Thiago Camilo fri-
sa que economizar demais o 
equipamento pode não ser 
um bom negócio. Em 2011, 
com uma tocada agressiva, 
ele conseguiu ganhar posi-
ções e abrir certa vantagem 
após alcançar a liderança.

“É uma prova um pouco 
mais longa. Porém, existe a 
possibilidade do pit stop. De 
repente, podemos trabalhar 
de uma maneira um pouco 
mais agressiva para ter um 
carro mais veloz” diz o piloto 
do carro 21 da equipe RCM.

 No entanto, diversos 
fatores devem ser levados 
em conta em uma prova com 
estas características. Caso 
opte pela troca, o piloto pode 
substituir apenas os dois 
pneus traseiros, como forma 
de economizar tempo na pa-
rada de box. Já a opção de não 
trocar pneus deve ser basea-
da em um cálculo prévio de 
consumo de combustível, que 
pode ser insuficiente em con-

dições normais. Para que isso 
funcione, o piloto deve contar 
com fatores que diminuam o 
número de voltas e o grau de 
desgaste do equipamento, 
como a chuva ou alguma en-
trada do carro de segurança.

Ricardo Maurício cor-
robora a opinião de Thiago 
sobre o acerto do carro, mas 
não deixa escapar qual estra-
tégia será usada na corrida. 
Afinal, em 2010, ele ganhou 
a primeira posição justamen-
te ao realizar um pit stop 
mais rápido que o do líder da 
corrida àquela altura. Para 
o piloto da equipe RC, a du-
ração da prova é o que mais 
influencia na construção da 
estratégia. Porém, algum im-
previsto pode fazer o time de 
engenheiros rever o planeja-
mento em cima da hora.

“Faz diferença. A gente já 
chega (ao fim da corrida) no 
limite, hoje. E a estratégia vai 
depender do que acontecer. 
Se vai ter safety car no co-
meço, por exemplo. Por isso 
acho que a corrida vai ser 
emocionante - frisa o cam-
peão da categoria em 2008, 
que pilota o carro 90.

I n d e p e n d e n t e m e n t e 
de quem vencer, uma coisa 
é certa: a grana não vai in-
teira para os pilotos, já que 
todo o trabalho em busca 
do primeiro lugar é feito em 
equipe. O paraibano Valdeno 
Brito explica que o time tem 

grande importância na con-
quista, ainda mais em uma 
pista tão conhecida como a 
de Interlagos.

“A diferença entre os dez 
primeiros (no grid) é mínima 
em termos de velocidade. A 
equipe tem um papel fun-
damental para entender o 
momento do asfalto, a quan-
tidade de borracha, e nos dar 
um carro competitivo para 
fazer a pole e vencer. E todo 
mundo conhece muito bem o 
autódromo, o que aumenta a 
disputa.

  Ricardo Maurício com-
plementa a explicação de Val-
deno, e deixa claro que o prê-
mio é dividido entre piloto e 
equipe, devido ao trabalho 
envolvido na estratégia e na 
preparação do carro.

“A gente faz um acordo 
com a equipe. O piloto não 
ganha sozinho, depende dos 
integrantes da equipe para 
ter o desempenho. Tem tro-
ca de pneu, abastecimento. O 
foco é não errar, pois cada um 
depende do outro. Tem uma 
divisão, e acho justa” finaliza 
o piloto.

 A Corrida do Milhão, 
que dará R$ 1 milhão ao ven-
cedor e decidirá o campeão 
da temporada 2012, terá 
transmissão ao vivo e na ín-
tegra pela TV Globo, dentro 
do Esporte Espetacular. A 
largada está prevista para 
9h35m de amanhã. 

Valdeno Brito, Ricardo Maurício e Tiago Camilo caminham em Interlagos. Eles conhecem bem o caminho da vitória na Corrida do Milhão

Basquete em Cadeiras de Rodas da
PB fica em 2o lugar no Brasileiro

O Basquete em Cadeiras 
de Rodas da Paraíba, dispu-
tado por atletas portadores 
de deficiência vinculados a 
- Fundação Centro de Apoio 
Integrado ao Portador de De-
ficiência - Funad, ascendeu 
para a 3ª Divisão do Campeo-
nato Brasileiro após se sagrar 
vice-campeão do Campeona-
to Brasileiro da Divisão de 
Acesso 2012,  esta semana, 
na cidade de Belém, no Pará. 

A competição foi promo-
vida pelo Comitê Olímpico 
Brasileiro e reuniu 11 equipes 

de 11 Estados. Os paraibanos 
que representaram a Associa-
ção de Atletas Portadores de 
Deficiência (AAPD-PB) perde-
ram a final para a ADR/CAD/
SMEL, de São Paulo por 75 a 
54. O Irefes/Crefes, do Espíri-
to Santo, conquistou o tercei-
ro lugar da competição após 
vencer os pernambucanos da 
ABDF/Sesi por 62 a 22.

A Paraíba além de con-
seguir o acesso para a 3ª Di-
visão ainda teve a inclusão 
do atleta Gilvandro Ferraz 
na seleção do campeonato, 
que foi formado também 
por Rosália Ramos (ADR/
CAD/SMEL-SP), Daniel 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Rossi (Irefes/Crefes-ES), 
Edilson Nunes (ADR/CAD/
SMEL-SP) e Rafael de Brito 

(Adfpa-PA). As seis melho-
res equipes subiram para a 
3ª Divisão.

A competição que reuniu os cadeirantes foi realizada em Belém-PA



Raposa só pensa na Copa Nordeste
planejamento traçado

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Diretoria esquece ]
o Estadual e foca na 
estreia contra o Feirense

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Com três competições 
pela frente na próxima tem-
porada - Copa do Nordeste, 
Estadual e Copa do Brasil - 
o Campinense trabalha por 
etapas para não prejudicar o 
planejamento elaborado pela 
diretoria e comissão técnica. 
O primeiro foco da Raposa é 
o Nordestão, que volta a fa-
zer parte do calendário da 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) e acontecerá 
no período de 19 de janei-
ro a 17 de março/2013. No 
Campeonato Paraibano o ru-
bro-negro, juntamente com o 
Sousa, estreiam na segunda 
fase da competição, enquan-
to a Copa do Brasil terá iní-
cio no dia 3 de abril/2013. 
De acordo com o presidente 
do clube, William Simões, o 
Nordestão é a "bola da vez" 
numa disputa que promete 
ser bastante acirrada, que 
reunirá os maiores times da 
região. 

   Integrante do grupo D, 
ao lado do Feirense/BA, Clu-
be de Regatas Brasil (CRB/
AL) e Santa Cruz/PE, o diri-
gente ressaltou as dificulda-
des que terá para conseguir 

a classificação na outra fase. 
Ele frisou que a chave é bas-
tante equilibrada, com duas 
equipes de ponta do futebol 
nordestino, no caso de Santa 
Cruz/PE e CRB/AL, além do 
Feirense/BA, que corre por 
fora para surpreender. "Não 
existirá moleza e jogo fácil, 
afinal, todos estão no mesmo 
nível. Serão jogos de ida e vol-
ta, onde quem não conseguir 
pelo menos fazer o dever de 
casa ficará de fora da outra 

fase", disse. Sobre a estreia 
de jogar em casa, contra o 
Feirense/BA, no dia 20 de ja-
neiro, diante da torcida, será 
uma motivação a mais para o 
time obter os primeiros três 
pontos na competição. 

    Segundo ele, o time 
baiano é conhecido da torci-
da paraibano, já que esteve 
no grupo A4, ao lado do Sou-
sa, no Campeonato Brasilei-
ro da Série D/2012, dando 
trabalho ao Dinossauro, que 

empatou nos dois jogos ocor-
ridos entre as duas equipes 
(1 a 1 e 0 a 0). "É um concor-
rente difícil e perigoso, mes-
mo atuando fora de casa. Se 
conseguirem manter a base 
que competiu na Série D dará 
muito trabalho ao Campinen-
se", comentou. Com relação 
a alguma promoção para a 
estreia o dirigente afirmou 
que convocará o torcedor a 
prestigiar o time a lotar as 
dependências do Amigão. "A 

torcida é o nosso décimo se-
gundo jogador e queremos 
contar com ela em todas as 
partidas. Nossa meta é pas-
sar para a outra fase e brigar 
pelas primeiras colocações", 
observou. 

   Xodó da galera e várias 
vezes se tornando o "mila-
greiro" o goleiro Pantera, 
avalia de forma positiva o tra-
balho que o Campinense vem 
fazendo para os desafios que 
o time terá pela frente na pró-

xima temporada. Ele aposta 
que a nova comissão técnica 
e os reforços que estão che-
gando ao Renatão podem dar 
uma nova cara ao time no 
Nordestão. "São novos profis-
sionais e pessoas capacitadas 
para deixar a Raposa pronta 
para fazer uma boa campa-
nha e passar para a outra 
fase. Estarei mais uma vez 
com a camisa rubro-negra, 
um orgulho e prazer para fa-
zer alegria da torcida", disse. 

Outro representante da Paraíba no 
Nordestão, o Sousa faz parte do grupo 
B, ao lado do Sport do Recife/PE, Con-
fiança/SE e Fortaleza/CE. Na opinião do 
gerente de futebol, Rafael Abrantes, 
uma chave difícil e complicada, com 
concorrentes de nível do futebol da 
região, que chegam como favoritos a 
classificação. Diferente do Campinense, 
o Dinossauro estreia no dia 20 de janei-
ro/2013, diante do Sport/PE, na Ilha do 
Retiro, um "teste de fogo' para quem 
almeja fazer uma boa campanha na 
disputa. "É até bom para o grupo pe-
gar o leão em seus domínios, afinal, 
vem de uma decepção com a queda 
na Segundona e pode até ser benéfico 
para o Sousa. Não existe partida fácil, 
com todos brigando pelo mesmo obje-
tivo", disse. 

A meta é pelo menos obter um 
empate na capital pernambucana para 
motivar a torcida a lotar o Marizão, 
na estreia da equipe, diante do Con-
fiança/SE, no dia 23 de janeiro/2013. 
Segundo ele, o torcedor alviverde não 
prestigiou o time durante o Campeo-

nato Brasileiro da Série D deste ano, 
com renda e público inferior ao que 
estava programado. "Chegou a hora 
da torcida levar o apoio ao time da 
casa, afinal, estamos trabalhando para 
formar um time  competitivo e vito-
rioso na próxima temporada", ava-
liou. Sobre o Campeonato Paraibano, 
quando a equipe iniciará na segunda 
fase, Rafael, prefere comentar no mo-
mento certo para não atrapalhar a pré-
temporada, que terá início na próxima 
segunda-feira (10), na Cidade Sorriso. 

"Vamos por etapas para não per-
turbar o planejamento que será colo-
cado em prática a partir da próxima 
semana. Inicialmente vamos focar 
no Nordestão, para depois pensar 
no Estadual", observou Rafael. Já o 
treinador Reginaldo Sousa ressaltou 
as dificuldades que terá durante a 
competição, mas acredita no poten-
cial do grupo que está formado para 
os desafios que terá em 2013. "Será 
um time que brigará até os últimos 
minutos para conseguir um resultado 
positivo", frisou.   

Sousa vê dificuldades logo na estreia

Jogadores do Campinense intensificaram os treinamentos físicos no Estádio O Renatão visando a disputa nordestina que começa no dia 20 de janeiro

FOTO: Divulgação

O fim de semana será de 
muito trabalho para os clu-
bes de João Pessoa que vão 
participar do Campeonato 
Paraibano da Primeira Divi-
são, programado para come-
çar no dia 6 de janeiro. Hoje, 
os jogadores do Botafogo 
treinam pela manhã em uma 
academia e à tarde na praia. 
O CSP só fará um treino físi-
co na praia, pela manhã. Já o 
Auto Esporte vai até Camu-
tanga enfrentar uma seleção 
local. A partida está progra-
mada para as 9h30. Amanhã, 
os três clubes vão dar folga 
aos jogadores, que retornam 
aos treinos na segunda pela 
manhã.

No Botafogo, o problema 
vem sendo a falta de campo 
para treinar. Esta semana o 

técnico Marcelo Vilar teve 
de improvisar treinos no pe-
queno campo da ACEP, já que 
o Almeidão e a Maravilha do 
Contorno, não oferecem gra-
mados em condições para 
treinos técnicos e táticos. O 
momento é de intensificar 
os treinos físicos e a parte 
técnica ficou para a próxima 
semana. O Belo deverá fazer 
seu primeiro amistoso no dia 
16. O adversário e o local ain-
da não foram definidos. 

No Auto Esporte, o mo-
mento é de avaliação não 
apenas físicas mas também 
técnica. O treinador Denô 
Araújo está colocando a ga-
rotada para jogar para de-
pois ver quem fará parte 
do elenco para as disputas 
do Paraibano 2013. Por en-
quanto, a diretoria parou as 
contratações para esperar 
um relatório do técnico, com 

as posições em que o clube 
tem carência no momento. 
Hoje, Denô vai observar a 
atuação do time Sub-20 que 
vai decidir o título estadual 
contra o Femar. Segundo o 
presidente do Auto Esporte, 
Manoel Demócrito, vários 
jogadores Sub-20 vão parti-
cipar do time profissional do 
próximo ano.

O Tigre recebeu on-
tem mais um reforço para o 
meio campo. Trata-se de Jo-
natas, que já jogou no Treze 
e no Campinense. Segundo 
o técnico Ramiro Sousa, a 
equipe já contratou 10 jo-
gadores para a temporada e 
na próxima semana começa 
os treinos com bola no Está-
dio Francisco Figueiredo de 
Lima, em Cabedelo. A direto-
ria do CSP ainda não confir-
mou nenhum amistoso para 
esta pré-temporada.

Botafogo, CSP e Auto Esporte
intensificam treinamentos hoje
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogadores do Bota aprimoraram durante a semana a forma física durante os treinos no Almeidão

O Atlético de Cajazeiras 
pretende fazer dois ou três 
amistosos, antes da estreia da 
equipe no Campeonato Pa-
raibano/2013, marcado para 
o dia 6 de janeiro, diante do 
Cruzeiro de Itaporanga, no 
Estádio Perpetão. O objetivo é 
fazer o primeiro jogo no pró-
ximo dia 20 (falta definir o lo-
cal e adversário) e mais dois, 
fora ou dentro de casa. Após 
a apresentação do jogadores 
a meta da comissão técnica é 
aproveitar o tempo e colocar o 
elenco para trabalhar duro na 
preparação física. 

O treinador Jorge Pinhei-
ro observará o grupo e vai 
avaliar se necessita a contra-
tação de novos reforços para 
deixar o elenco mais forte e 
estruturado. "Prefiro observar 
o grupo para depois decidir 

se precisa de mais reforços. A 
palavra de ordem é trabalhar 
duro para aproveitar o tempo", 
comentou. 

   Na última quarta-feira 
os dirigentes apresentaram 
na Câmara dos Diretores Lo-
jistas de Cajazeiras os novos 
jogadores do Trovão Azul para 
a próxima temporada. Foram 
confirmados Aluísio e Júnior 
(goleiros), Cláudio, Marceli-
no e Abraão (laterais direito 
e esquerdo), Mazinho, Gláu-
ber, Paulo Maranhão e Hélton 
(zagueiros), Renatinho, Cíce-
ro e Cleytinho (volantes), Léo 
Olinda e Júnior Kiboa (meias), 
França, Alex Paraíba, Nilsinho, 
Adriano, Léo Amaro e William 
Bala (atacantes). Satisfeito 
com a união entre os dirigen-
tes, Conselho Deliberativo e os 
colaboradores, o presidente 

do clube, Geraldo Lira, enfati-
zou que o time não vai entrar 
na disputa apenas para com-
petir, mas brigar pelas primei-
ras colocações e surpreender 
como fez na Segundona/2012, 
quando obteve o título da 
competição. 

   Segundo ele, todos que 
integram o clube estão enga-
jados em fazer o melhor para 
que o Trovão Azul possa ter 
um rendimento satisfatório na 
competição. O objetivo é fazer 
uma grande festa na estreia do 
time em seus domínios diante 
do vice-campeão da Segundo-
na/2012. "Queremos deixar o 
Perpetão todo azul e branco e 
levar o time a vencer a primei-
ra. Nosso torcedor é fiel e será 
de fundamental importância a 
sua presença em todos os jo-
gos do Paraibano", frisou. 

Atlético de Cajazeiras busca 
adversários para amistosos

FOTO: Marcos Russo
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Corinthians é pego de 
surpresa com terremoto 
na terra do Mundial

Tremor de terra assusta o Timão
NO JAPÃO

A cidade de Nagoya, onde 
o elenco do Corinthians está 
hospedada, vivenciou ontem à 
tarde pequeno tremor de terra, 
consequência de terremoto re-
gistrado na costa Nordeste do 
Japão, a mais de 500 de km de 
distância. Segundo a emissora 
NHK, o tremor teve magnitude 
de 7,3 na escala Ritcher e acen-
deu alerta sobre risco de tsuna-
mi próximo ao epicentro.

No horário do tremor, o 
elenco corintiano fazia compras 
em Nagoya. Hóspedes que esta-
vam no hotel onde estão os jo-
gadores do Corinthians relatam 
não ter sentido o tremor.

“Bom dia aê no Brasil Aca-
bei de chegar no Hotel. Fiquei 
sabendo do tremor/terremo-
to aqui no Japão mas não senti 
nada... Ainda bem!”, postou o za-
gueiro Paulo André. Horas antes 
os atletas treinaram no estádio 
Wave Kariya, em Kariya, cidade 
próxima a Nagoya.

O alerta de tsunami é di-
recionado para a área costeira 
de Miyagi, local do desastre 
ocorrido em março de 2011, 
quando mais de 10 mil pessoas 
morreram, além de cerca de 3 
mil desaparecidos.

O terremoto na região nor-
deste do Japão ontem ocorreu 
por volta das 17h do horário 
local (6h do horário de Brasília).

Na região central de Nago-

ya, muitos não sentiram a terra 
tremer. Funcionários de hotéis 
informaram que abalos são co-
muns no país. O forte terremoto 
de ontem sacudiu edifícios até 
Tóquio, a 500 km do epicentro.

Hospedados em Nagoya, 
que fica a mais de 500 km afas-
tado do epicentro do abalo, os 
jogadores do Corinthians rela-
taram que não notaram qual-
quer tremor. Emerson Sheik, 
por exemplo, fazia compras 
durante o terremoto e não per-
cebeu o chão tremer.

“É, eu fiquei sabendo, mas 
eu nem percebi. Eu estava fazen-
do compras e se não me falas-
sem eu nem ia perceber”, desta-
cou Sheik. O meia Danilo foi um 
dos poucos da delegação alvine-
gra que percebeu algo diferente. 
Ele atuou por cinco temporadas 
no Japão e conta que tremores 
são comuns no país. 

O goleiro Cássio e o atacan-
te Guerrero foram surpreendi-
dos a respeito do terremoto no 
nordeste japonês. “Teve terre-
moto hoje no Japão? Não estava 
sabendo, não”, contou Cássio. 
“Não sabia que teve, de verda-
de”, afirmou Guerrero

Por causa do terremoto, as 
autoridades japonesas aciona-
ram sinal de alerta contra riscos 
de tsunami. O aviso emergencial 
é direcionado para a área costei-
ra de Miyagi, local do desastre 
ocorrido em março de 2011, 
quando mais de 10 mil pessoas 
morreram, além de cerca de 3 
mil desaparecidos.

 O técnico da Seleção 
Brasileira, Luiz Felipe Scola-
ri, começará a definir a sua 
comissão técnica na próxima 
semana. O treinador se encon-
trará no Rio de Janeiro com 
Carlos Alberto Parreira, coor-
denador da seleção, para dis-
cutir os nomes dos profissio-
nais que trabalharão com eles.

Até agora, Paulo Paixão, 
preparador físico, Carlos Pra-
cidelli, preparador de golei-
ros, e o auxiliar técnico Flávio 
Murtosa são os únicos nomes 
certos no time. A estreia de 
Scolari será em fevereiro con-
tra a Inglaterra, em Wembley.

Nas entrevistas que deu 
até agora Felipão descartou 
surpresas na sua comissão 
técnica na CBF. O técnico irá 

apostar em nomes que tra-
balharam com eles, casos 
de Pracidelli e Paixão, por 
exemplo, que já foram con-
firmados na equipe.

“Estou honrado. Só falei 
com o Felipe por telefone. 
Nos próximos dias vamos 
conversar. Vai ser como nas 
outras vezes que estive na 
seleção. Sigo trabalhando em 
clube”, diz Paixão. O prepara-
dor físico tem contrato com o 
Grêmio até janeiro, mas pode 
trocar de clube até lá. Da 
nova comissão técnica ape-
nas quatro profissionais de-
vem ser contratados. Outros, 
como Paixão, serão presta-
dores de serviço e poderão 
acumular o trabalho na CBF 
com funções em clubes.

Felipe Scolari inicia 
montagem da comissão

SELEÇÃO BRASILEIRA

O São Paulo não nega 
que o desfalque de Luis 
Fabiano, para a decisão 
da Copa Sul-Americana, 
preocupe. Mas a grande 
força do elenco tricolor 
para o confronto contra o 
Tigre, no próximo dia 12, 
é a defesa - foram apenas 
dois gols sofridos em nove 
partidas, nenhum deles 
no Morumbi, palco da 
grande final.

Em duas oportunida-
des, contra a LDU de Loja 
e a Universidad Católica, 
o gol marcado fora de 
casa fez a diferença para 
a classificação. Porém, na 
decisão esse critério não 
tem mais peso - com isso, 
o Tricolor precisa vencer 
por qualquer placar para 
garantir o troféu.

“É importante não 
sofrermos gols, mas o mé-
rito é de toda equipe, não 
apenas da parte defensi-
va. Você vê o Lucas e o Os-
valdo ajudando a marcar, 
e até o Luis fazendo isso”, 

avaliou o zagueiro Rafa-
el Toloi, vice-artilheiro da 
equipe na Sul-Americana, 
com dois gols. 

A catimba e as joga-
das violentas do Tigre ir-
ritaram o elenco do São 
Paulo, mas outro fator 
deixou o time ainda mais 
incomodado na primeira 
partida da final da Copa 
Sul-americana. Os crité-
rios do árbitro paraguaio 
Antonio Arias também 
geraram reclamações dos 
tricolores. Por isso, o la-
teral esquerdo Cortez es-
pera esquecer qualquer 
problema no apito para 
conseguir se concentrar 
na decisão da próxima 
quarta-feira.

“É complicado jogar 
com catimba, mas, se o 
árbitro estiver perdido, 
acho que é o mais difí-
cil. Mesmo assim, vamos 
esquecer a arbitragem, 
porque queremos fechar 
com chave de ouro o 
ano”, afirmou.

São Paulo aposta em sua defesa
SUL-AMERICANA

Paulo Miranda tem se destacado na defesa do Tricolor

Desde o dia 11 de novembro que John Terry não joga pelo Chelsea

O capitão do Chelsea, 
John Terry, está fora do Mun-
dial de Clubes no Japão. O clu-
be londrino informou ontem 
o corte do zagueiro através 
do twitter oficial. Terry lesio-
nou os ligamentos do joelho 
no último dia 11, durante 
jogo contra o Liverpool, pelo 
Campeonato Inglês, e desde 
então está de molho.

“Rafa Benítez comunica 
que Jonh Terry está fora do 
Mundial de Clubes por lesão”, 
postou o Chelsea.

O lance em que o capitão 
do Chelsea se lesionou foi 
impressionante. Ele aconte-
ceu na intermediária de ata-

que do Liverpool, quando o 
atacante uruguaio Luiz Suá-
rez avançava. Terry tentou 
fazer o corte, se esticou e viu 
o adversário cair sobre ele. A 
imagem aproximada mostra 
que a lesão “torceu” a perna 
direita. Ele deixou o gramado 
de maca e gritando de dor.

“O Terry não vai viajar 
com a gente, pois não vai ser 
a melhor solução para ele. Ele 
não vai para o Japão”, disse 
Benitez ontem em entrevista 
coletiva reproduzida pelo site 
“West London Sport”.

“Estivemos com os médi-
cos. O voo não será o melhor 
para a inflamação no joelho, 

então Terry ficará na Ingla-
terra. Ele queria ir e ajudar, 
mas o melhor para ele é ficar 
aqui”, disse o comandante, 
durante coletiva de imprensa. 
De acordo com o técnico, o re-
torno do veterano ainda não 
tem data marcada.

Sem Terry, a dupla de 
zaga do Chelsea está sendo 
formada pelo inglês Gary 
Cahill e o brasileiro David 
Luiz. 

Em contrapartida, o clu-
be londrino também anun-
ciou a presença de Frank 
Lampard na lista de relacio-
nados para hoje, pela Pre-
mier League, contra o Sun-

derland. O meia se recupera 
de lesão no tornozelo, e era 
dúvida para o Mundial.

Após o duelo contra o 
Sunderland, o Chelsea pega-
rá avião em Newcastle para 
ir ao Japão. O time faz a se-
mifinal do Mundial contra o 
vencedor de Ulsan, da Coreia 
do Sul, e Monterrey, do Mé-
xico. O confronto ocorre na 
quinta-feira, dia 13 em Yo-
kohama.

O Mundial de Clubes co-
meça para o Chelsea no pró-
ximo dia 13 e desde o dia 11 
de dezembro que o capitão 
Terry não conseguiu se recu-
perar da lesão no joelho.

Lesão tira o capitão John Terry do Mundial
CHELSEA

O Corinthians treinou normalmente ontem no Japão e, depois das atividades, teve que conviver com o primeiro tremor de terra

FotoS: Divulgação
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Azul anuncia voos extras para a PB
ALTA TEMPORADA

 
A Azul Linhas Aéreas 

disponibilizarão mais voos 
extras durante o período da 
alta temporada, revelou a 
assessoria de imprensa da 
companhia. A empresa aé-
rea solicitou junto à Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac) diversos novos ho-
rários  para atender a alta 
demanda durante o final do 
ano. Dentre os novos pedidos 
de aumento de frequência 
estão os trechos partindo de 
Rio de Janeiro com destino 
aos aeroportos dos Navegan-
tes (MG), Porto Seguro (BA) 
e João Pessoa (PB). 

Os voos extras da Azul 
começarão a ser  operados 
no aeroporto Internacional 
Presidente Castro Pinto, na 
Região Metropolitana de 
João Pessoa, a partir do dia 
10 até 31 de janeiro de 2013, 
todos os dias, à exceção do 
sábado. O voo sairá do Rio 
de Janeiro (Aeroporto do Ga-
leão) às 11h15 direto para 
a Paraíba, com chegada às 
15h25. O retorno ao Rio de 
Janeiro acontecerá às 16h05, 
com chegada prevista para 
as 18h05 (todos horários de 
Brasília). 

Atualmente, cinco com-
panhias aéreas operam no 
Castro Pinto, perfazendo um 
total de 30 voos (pousos e 
decolagens). A TAM é a com-
panhia aérea com maior nú-

mero de voos (sete), seguida 
da Gol (quatro), Trip (dois) 
e Azul e Avianca, um cada. 
Desses voos, a maior concen-
tração ocorre no horário en-
tre às 00h22 e 1h59 (sete);  
entre 12h12 e 15h32 (seis); 
e apenas dois entre 22h45 e 
23h57. As informações são 
da Empresa Brasileira de In-
fraestrutura Aeroportuária 
(Infraero).

De acordo com a presi-
dente da Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur), Ruth 
Avelino, outras companhias 
aéreas deverão anunciar 
voos extras para a Paraíba 
em razão da grande procura 
pelo destino ocorrida nos úl-
timos meses. Para a executi-
va, o trabalho de divulgação 
dos roteiros paraibanos re-
alizado durante o ano, entre 
outras ações, está surtindo 
efeito bastante positivo. “Há 
um forte crescimento no nú-
mero de turistas nos hotéis, 
que bateram recorde históri-
co de ocupação, em uma mé-
dia de 75% durante o ano”, 
afirmou.

Movimentação 
A Infraero divulgou tam-

bém nesta sexta-feira (7) a 
movimentação de passagei-
ros em novembro. Foi regis-
trado um aumento de 4,76% 
no fluxo de passageiros no 
Castro Pinto em relação ao 
mesmo período de 2011. 
Passaram pelos portões do 
aeroporto um total de 98.771 
passageiros contra 94.366 
no ano passado. 

A empresa solicitou junto à 
Anac diversos novos horários  
para atender a alta demanda

Os voos extras da Azul começarão a ser operados no Castro Pinto, a partir de segunda-feira até 31 de janeiro

FOTO: Ernane Gomes

O artista plástico Flávio Tavares foi eleito 
ontem para a Cadeira de nº 14 da Academia 
Paraibana de Letras, com 24 votos contra dois 
dados ao poeta Antônio Mariano, dos 26 aca-
dêmicos que compareceram para votar. Flávio 
vai substituir o poeta Ronaldo Cunha Lima, ex-
governador e ex-senador, falecido neste ano. 

Foi a primeira eleição ocorrida na gestão 
do presidente Damião Ramos Cavalcanti. A 
mesa que coordenou os trabalhos foi com-
posta pelos acadêmicos Juarez Farias (na pre-
sidência) e Humberto Melo e Francisco Sales 
Gaudêncio.

A data da posse ainda não foi marcada, mas 
a pretensão do novo imortal da Academia Pa-
raibana de Letras é de que seja logo no começo 
do ano. “Agradeço a todos que compareceram 
para votar”, disse.

Flávio Tavares é eleito para a APL
IMORTAL

O artista plástico Flávio Tavares foi eleito com 24 votos

O Colégio Estadual Papa 
Paulo VI vai disputar a me-
dalha de bronze no handebol 
feminino hoje contra a equi-
pe de Santa Catarina. O time 
paraibano não conseguiu 
ontem passar pela equipe 
de Minas Gerais, perdendo 
pelo placar de 18 a 10 pelas 
semifinais das Olimpíadas 
Escolares Brasileiras 2012, 
categoria 15 as 17, que se-
rão realizadas até amanhã, 
em Cuiabá, Mato Grosso. Já 
o time de Santa Catarina foi 
eliminado pelo Ceará.

A equipe do Colégio Es-
tadual Papa Paulo VI jogou 
com Marina Karla, Natália 
Valéria, Clemencia Louren-

ço, Amanda Sousa, Nara 
Kelly, Daniele Helena, Maria 
Camila, Geisiele Bernardo, 
Geyse Almeida, Elizandra 
Thais, tendo como técnico o 
professor Antônio Pedro.

“Foi uma partida muito 
disputada, porém não fal-
tou garra nem determina-
ção das meninas. Um fator 
que pesou muito foi o forte 
calor, já que a umidade no 
Mato Grosso é muito forte e 
dentro do ginásio fica mui-
to abafado o clima”, disse o 
técnico.

O chefe da delegação, 
José Hugo, destacou que a Pa-
raíba segue em busca da sua 
quarta medalha no evento.

PB disputa medalha de 
bronze hoje em Cuiabá 

hAnDEbOL fEMInInO

O Restaurante Popular de 
Campina Grande, administra-
do pela Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano, 
serviu 350 mil refeições, desde 
sua inauguração, em 21  de ju-
nho de 2011. Diariamente são 
servidas mil refeições  balan-
ceadas ao preço de R$ 1,00 de 
segunda a sexta-feira, das 11 
horas às 13h30.  Na obra foram 
investidos cerca de R$ 560 mil, 
numa parceria entre o Governo 
do Estado e o Ministério do De-
senvolvimento Social.

Na quinta-feira (6), o se-
cretário da Interiorização e 
Ação do Governo, Fábio Maia, 
visitou a unidade, que funciona 

na Avenida Floriano Peixoto, no 
centro da cidade, e conversou 
com ambulantes, comerciários, 
trabalhadores da indústria, pro-
fissionais liberais, aposentados, 
estudantes e desempregados 
que almoçam no restaurante.

“O Governo cumpre o seu 
papel de oferecer refeição com 
alto valor nutricional, a preços 
acessíveis, para as pessoas que 
estão em situação de insegu-
rança alimentar, promovendo 
assim a inclusão social. Neste 
mês de dezembro, de grande 
movimentação no centro, o 
restaurante ampliou o funcio-
namento em 30 minutos”, disse 
o secretário Fábio.

Restaurante Popular 
atinge 350 mil refeições

EM CAMPInA GRAnDE

Os prefeitos, principal-
mente das cidades do interior, 
devem ficar atentos no mo-
mento de contratar os serviços 
para o transporte escolar dos 
estudantes da rede pública de 
ensino, para não se tornarem 
“reféns” de cooperativas ou 
empresários inescrupulosos 
que, além de prestarem um 
péssimo atendimento, super-
faturam os gastos e formam 
cartel para elevar o preço da 
quilometragem.

“A formação de cartel e as 
deserções dos pregões causam 
um malefício tremendo às pre-
feituras e à sociedade”, disse 
a promotora de Justiça Maria 

Cristina Rocha Pimentel, do 
Ministério Público do Estado 
do Espírito Santo (MPES), on-
tem, durante o segundo dia do 
‘II Seminário Ministério Públi-
co Pela Educação – Problemas 
e Desafios da Paraíba’, realiza-
do no auditório da Procurado-
ria Geral de Justiça (PGJ), em 
João Pessoa.

Maria Cristina proferiu pa-
lestra com o tema ‘Transporte 
Escolar do Campo – pau-de-ara-
ra é pau!’, informando que mui-
tos proprietários de transporte 
escolar combinam de esvaziar 
os pregões promovidos pelas 
prefeituras como forma forçar 
e elevar o preço dos contratos.

Formação de cartel 
e pressão a prefeitos

TRAnSPORTE ESCOLAR

As imagens das câ-
meras de segurança das 
agências bancárias são 
consideradas importan-
tes para a identificação 
de assaltantes que se 
utilizam de dinamites 
para explodir terminais 
de autoatendimento. 
Ontem mais um estabe-
lecimento foi ‘visitado’ 
pelos bandidos.

Na madrugada de 
ontem os bandidos agi-
ram na cidade de Juri-
piranga quando explo-

diram uma agência do 
Bradesco e levaram um 
valor em dinheiro não 
revelado pela direção 
regional do banco.

O delegado Cristia-
no Jacques, do Grupo 
de Operações Espe-
ciais, disse ser impor-
tante a instalação de 
câmeras de segurança 
que permitem a iden-
tificação dos assaltan-
tes. “Geralmente essas 
quadrilhas são de esta-
dos vizinhos”.

Imagens ajudam a 
identificar bandidos

ASSALTOS A bAnCO
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Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063792
Responsavel.: MICHELLE DE SOUSA GUEDES
CPF/CNPJ....: 027038574-62
Titulo......: CHEQUE           R$            130,00
Apresentante: CED CENTRO DE ENSINO DECISAO LTDA
Protocolo...: 2012 - 063635
Responsavel.: MARISETE RIBEIRO ROSA ME
CPF/CNPJ....: 004467277/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            456,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063770
Responsavel.: MAPETRO COMERCIO DE CALCADOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 009370316/0002-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            533,80
Apresentante: BANCO CITIBANK-33.479.023/0001-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063910
Responsavel.: MIRTES DE SOUZA ROCHA
CPF/CNPJ....: 486137974-15
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            200,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062704
Responsavel.: MANOEL FRANCISCO MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 661526404-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063906
Responsavel.: NATAL MB NORDESTE CONSTRUCOES
CPF/CNPJ....: 009416246/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            505,70
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063556
Responsavel.: NERCI DOS SANTOS SOARES
CPF/CNPJ....: 023669814-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             40,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064076
Responsavel.: PERNANBUCO COMERCIO DE 
PNEUSM
CPF/CNPJ....: 007637768/0002-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064021
Responsavel.: PAULO DE FREITAS PONTES - ME
CPF/CNPJ....: 012618476/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064091
Responsavel.: PAULO ROBERTO FILGUEIRA MARTINS
CPF/CNPJ....: 603168964-20
Titulo......: CHEQUE           R$            833,33
Apresentante: UNIMED/JPA COOP DE TRAB MEDICO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063876
Responsavel.: ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 885106204-82
Titulo......: CHEQUE           R$            709,55
Apresentante: ADRIANA MANGUEIRA CAROCA WAN-
DERLEY
Protocolo...: 2012 - 062329
Responsavel.: RAONI FREIRE ATAIDE
CPF/CNPJ....: 884377524-34
Titulo......: CHEQUE           R$          2.149,63
Apresentante: UNIMED/JPA COOP DE TRAB MEDICO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063654
Responsavel.: SOENCO - SOCIEDADE DE ENGE-
NHARIA E
CPF/CNPJ....: 009148271/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.706,91
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064024
Responsavel.: SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 112360194-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            520,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064093
Responsavel.: SO TERRA CONSTRUCOES E PRO-
JETOS LTD
CPF/CNPJ....: 040982175/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         10.400,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063330
Responsavel.: SO TERRA CONSTRUCOES E PRO-
JETOS LTD
CPF/CNPJ....: 040982175/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.000,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063329
Responsavel.: TELMA COUTINHO DE ARAUJO 91778
CPF/CNPJ....: 013314903/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            373,32
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063856
Responsavel.: VALDECI JERONIMO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 977541294-34
Titulo......: CHEQUE           R$          1.457,50
Apresentante: CED CENTRO DE ENSINO DECISAO LTDA
Protocolo...: 2012 - 063637
Responsavel.: VERIDIANA TOMAZ
CPF/CNPJ....: 062365114-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062694
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,  08/12/2012
----------------------------------------

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.: AGAPE CONST. E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 007990965/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            787,44
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063980
Responsavel.: ALISSON ROBERTO FERREIRA LEITE
CPF/CNPJ....: 093211414-80
Titulo......: CHEQUE           R$            250,00
Apresentante: CED CENTRO DE ENSINO DECISAO LTDA
Protocolo...: 2012 - 063645
Responsavel.: AG COMERCIO DIST DE PROD EM GERAL
CPF/CNPJ....: 011821032/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            229,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062855
Responsavel.: ALTEC CONST E INCORP LTDA
CPF/CNPJ....: 011705521/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            968,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063865
Responsavel.: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 021752784-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             57,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063689
Responsavel.: ANA LUCIA ARAUJO RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 020706144-09
Titulo......: CHEQUE           R$          1.000,00
Apresentante: CED CENTRO DE ENSINO DECISAO LTDA
Protocolo...: 2012 - 063636
Responsavel.: CONSTRUTORA COSTA DO SOL 
LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 001945326/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.620,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064086
Responsavel.: D E J PANIFICADORA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 011617779/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.232,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063824
Responsavel.: D E J PANIFICADORA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 011617779/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.232,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063825
Responsavel.: ELINA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 025339674-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064085
Responsavel.: FRANCISCO XAVIER DE LIMA ME
CPF/CNPJ....: 012886945/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            349,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063414
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA 
SERVICOS
CPF/CNPJ....: 003740244/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            860,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063471
Responsavel.: GERLANE FELIX DA SILVA
CPF/CNPJ....: 044767704-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063951
Responsavel.: GALDI SANTANA DE MELO
CPF/CNPJ....: 760639844-53
Titulo......: CHEQUE           R$            800,00
Apresentante: CED CENTRO DE ENSINO DECISAO LTDA
Protocolo...: 2012 - 063647
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SIVA SERV
CPF/CNPJ....: 003740244/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063281
Responsavel.: HOSPITAL  LAR SERVICO DE SAUDE 
LTDA
CPF/CNPJ....: 008985082/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            358,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063759
Responsavel.: HOSPITAL  LAR SERVICO DE SAUDE 
LTDA
CPF/CNPJ....: 008985082/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            246,87
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063738
Responsavel.: JOAO BATISTA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 010942456/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            242,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063736
Responsavel.: JJR EMPREENDIMENTOS
CPF/CNPJ....: 009629977/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063269
Responsavel.: JOSE PEREIRA FILHO TRANSPORTES
CPF/CNPJ....: 012770061/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            319,79
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063754
Responsavel.: JANAINA DA SILVA VENTURA
CPF/CNPJ....: 015000082/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.062,42
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063106
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 - 064220
Responsavel.: KELCO SUL ARTEFATOS DE COURO 
LTDA
CPF/CNPJ....: 089064885/0005-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.940,88
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063606
Responsavel.: LUCIO MARIO HENRIQUE GUEDES
CPF/CNPJ....: 007402734-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            589,08
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA 

SEÇÃO JUDICIARIA DA PARAÍBA
FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

2o VARA
EDITAL DE CITAÇÃO No 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 cen-
tavos), 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

JD CONSTRUTORA LTDA – CNPJ/CPF NO 14.858.785/0001-42 Torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação para a atividade de: 
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR. Na - RUA SEM DENOMINAÇÃO - LOT. VILLAGE 
DA COLINA - PLANALTO DA BOA ESPERANÇA - Município: JOAO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-007693/TEC/LO – 4007.

MOREIRA E RUFFO’S LTDA – CNPJ/CPF No 03.288.490/0001-61 Torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia para a atividade de: 
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR. Na – AVENIDA MANOEL CAVALCANTI DE SOUZA 
- CABO BRANCO - Município: JOAO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-008551/TEC/LP – 1325.

FPS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA ME - CNPJ/CPF No 13.766.141/0001-61. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4656/2012 em João Pessoa, 30 de novembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edifica-
ção Multifamiliar com 09 (nove) unidades habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário 
(fossa séptica e sumidouro). Na(o) – Rua Luiz Arnaldo Ferreira Alves, ST 45, QD 83, LT 0360 – Jd. 
Cidade Universitária Município: João Pessoa - UF: PB. PROCESSO: 2012-007803/TEC/LO-4049.

BRASTEX S/A, CNPJ/CPF NO 09.258.807/0001-01, torna público que requereu à SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação, para a 
atividade de: FAB. DE FIOS CARDADOS, PENTEADOS, OPEN-END, COM PROCESSO TENDO 
COMO MATÉRIA-PRIMA ALGODÃO EM PLUMA, situado à BR 230 – KM 25 – CRISTO Município: 
João Pessoa/PB. Processo: 2012-008582/TEC/LO-4287.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro

ADESÃO NO 013/2012, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 005/2012
EXTRATO DO CONTRATO
Extrato de Contrato de Adesão nº 013/2012, a Ata de Registro de Preços Nº 005/2012, cujo OB-

JETO: Aquisição de Combustíveis para a manutenção da frota do Fundo Municipal de Educação do 
Município de Monteiro – PB, na cidade de João Pessoa – PB. FUNDAMENTO LEGAL: em cumprimento 
aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e fundamentada no 
Art. 8º do Decreto Federal nº 3.931/2001 – Processo Licitatório nO 046/2012 - FMS, Processo de 
Adesão nO 013/2012 - FMS. DOTAÇÃO: 11.000.11.001.12.361.4009.3012.2035 – 33.90.30.00 / 11.000.
11.001.12.361.4009.3012.2038 – 33.90.30.00 / 11.000.11.001.12.361.4009.3012.2033 – 33.90.30.00. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro/Ednacé Alves 
Silvestre Henrique e: CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 06.974.840/0001-31 – 23/11/2012 – CT Nº 134/2012/CSL - VALOR DO CONTRATO: R$ 
15.195,00 (Quinze mil cento e noventa e cinco reais). 

Monteiro - PB, 23 de Novembro de 2012. 

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do FME.

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

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            309,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062578
Responsavel.: MARISETE RIBEIRO ROSA ME
CPF/CNPJ....: 004467277/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            816,33
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063465
Responsavel.: NUNES & SOUZA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 012964484/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            925,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063617
Responsavel.: RAFAEL LUNA DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 060246524-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063387
Responsavel.: RONALDO OLIVEIRA CUNHA REGO
CPF/CNPJ....: 759610324-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.666,67
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063540
Responsavel.: ROSANGELA DA ROCHA PEDRO 
6180112770
CPF/CNPJ....: 013662164/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            810,55
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063464
Responsavel.: ROSANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 012338915/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            627,40
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063779
Responsavel.: ROSANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 012338915/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.266,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063807
Responsavel.: SEBASTIAO FRANCISCO GADELHA 
BRITO
CPF/CNPJ....: 011714234/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            209,07
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064420
Responsavel.: SO TERRA CONST E PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ....: 040982175/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            142,32
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062962
Responsavel.: SO TERRA CONST E PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ....: 040982175/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            165,65
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062567
Responsavel.: SO TERRA CONST.   E PROJETOS L
CPF/CNPJ....: 040982175/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            325,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062968
Responsavel.: SO TERRA CONST E PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ....: 040982175/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            351,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062970
Responsavel.: SO TERRA CONST  E PROJETOS
CPF/CNPJ....: 040982175/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.560,03
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063242
Responsavel.: WASHINGTON BEZERRA FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 011127137/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063741
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
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     PRO-
TESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  08/12/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ANA GLORIA PEREIRA DE ARAUJO - ME
CPF/CNPJ....: 014144640/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062761
Responsavel.: ANTONIO FABIO MALAQUIAS
CPF/CNPJ....: 027344724-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            207,96
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063333
Responsavel.: ARQUITETAR CONST. E SERVICOS L
CPF/CNPJ....: 010529805/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062565
Responsavel.: CADASTRAL GEO GEOTECNOLOGIAS 
PROJET
CPF/CNPJ....: 005346766/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.250,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060592
Responsavel.: CONFORTO COM VAR DE COLCHOES 
LTDA
CPF/CNPJ....: 008665012/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            952,17
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062398
Responsavel.: DAVID RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 057964784-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064245
Responsavel.: ERISON SERRANO FERREIRA
CPF/CNPJ....: 035428051/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063405
Responsavel.: ESPINHARAS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 002584463/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063324
Responsavel.: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA
CPF/CNPJ....: 060681754-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            199,81
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063331
Responsavel.: GILVAN FELISMINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 014715835/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            348,70
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063358
Responsavel.: INDUSTRIA PROJETO 20 DE PRE-
MOLDADOS
CPF/CNPJ....: 012880133/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             66,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063166
Responsavel.: JANYELLE NUNES BARBOSA
CPF/CNPJ....: 082160094-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             15,25
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063607
Responsavel.: JOMARKYS SOARES DO VALE
CPF/CNPJ....: 084673534-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            388,94
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063274
Responsavel.: MAGNALIA SILVA GOVEIA
CPF/CNPJ....: 798651514-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            350,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063083
Responsavel.: MANOEL DA SILVA FARIAS
CPF/CNPJ....: 953804774-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.291,50
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063495
Responsavel.: MARCELO ALFREDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 692114424-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ADESÃO NO 013/2012, A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 005/2012
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Com base nas informações constantes do Processo referente à Adesão a ATA de Registro 
de Preços vinculada ao Pregão Nº. 005/2012, assinada pela Prefeitura Municipal de Monteiro e 
de acordo com o relatório emitido pela Comissão Setorial de Licitação e em cumprimento aos 

termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO, 
RATIFICO e ADJUDICO o objeto, em favor da empresa: CAVALCANTI COMERCIO DE COM-

BUSTIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ N. º 06.974.840/0001-31, que tem por objeto a Aquisição 
de Combustíveis para a manutenção da frota do Fundo Municipal de Educação do Município 

de Monteiro – PB, na cidade de João Pessoa – PB, no valor global de R$ 15.195,00 (Quinze mil 
cento e noventa e cinco reais), fundamentada no Art. 8º do Decreto Federal nº 3.931/2001 e 

em conseqüência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos 
termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.  

Monteiro - PB, 23 de Novembro de 2012. 

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do FME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro

ADESÃO NO 008/2012, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 005/2012
EXTRATO DO CONTRATO

Extrato de Contrato de Adesão nº 008/2012, a Ata de Registro de Preços Nº 005/2012, cujo 
OBJETO: Aquisição de Combustíveis para a manutenção da frota do Fundo Municipal de Saúde do 
Município de Monteiro – PB, na cidade de João Pessoa – PB. FUNDAMENTO LEGAL: em cumprimento 
aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e fundamentada 
no Art. 8º do Decreto Federal nº 3.931/2001 – Processo Licitatório nO 061/2012 - FMS, Processo 
de Adesão nO 008/2012 - FMS. DOTAÇÃO: 12.000.12.001.10.301.4012.3015.2055 – 33.90.30.00 
/ 12.000.12.001.10.302.4012.3016.2068 – 33.90.30.00 / 12.000.12.001.10.302.4012.3016.206
0 – 33.90.30.00 / 12.000.12.001.10.302.4012.3016.2070 – 33.90.30.00 / 12.000.12.001.10.302.
4012.3016.2071 – 33.90.30.00 / 12.000.12.001.10.301.4012.3015.2059 – 33.90.30.00. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre 
Henrique e: CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
06.974.840/0001-31 – 13/11/2012 – CT Nº 071/2012/CSL - VALOR DO CONTRATO: R$ 15.195,00 
(Quinze mil cento e noventa e cinco reais). 

Monteiro - PB, 13 de Novembro de 2012. 

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADESÃO NO 008/2012, A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 005/2012
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Com base nas informações constantes do Processo referente à Adesão a ATA de Registro de 
Preços vinculada ao Pregão Nº. 005/2012, assinada pela Prefeitura Municipal de Monteiro e de 
acordo com o relatório emitido pela Comissão Setorial de Licitação e em cumprimento aos termos 
do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO, RATIFICO 
e ADJUDICO o objeto, em favor da empresa: CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 
inscrita no CNPJ N. º 06.974.840/0001-31, que tem por objeto a Aquisição de Combustíveis para 
a manutenção da frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro – PB, na cidade 
de João Pessoa – PB, no valor global de R$ 15.195,00 (Quinze mil cento e noventa e cinco reais), 
fundamentada no Art. 8º do Decreto Federal nº 3.931/2001 e em conseqüência, fica convocado 
o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado 
diploma legal, sob as penalidades da lei.  

Monteiro - PB, 12 de Novembro de 2012. 

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO NO 063/2012
OBJETO: Aquisição de 134 óculos de grau (lentes + armação) para alunos da Rede Municipal e 

Estadual de Ensino, incluídos no Programa Saúde na Escola – PSE, no Município de Água Branca/PB. 
TIPO: Menor Preço por item
DATA DA ABERTURA: 19/12/2012- HORÁRIO: 10:00hs
LEGISLAÇÃO APLICAVEL: Lei Nº 10.520, Lei 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Água Branca/PB, 

através de sua comissão de licitação na Rua Sargento Florentino Leite, s/n, centro, Água Branca/
PB, ou através do e-mail: licitacao.aguabrancapb@hotmail.com.

ÁGUA BRANCA-PB, 07 de dezembro de 2012.

DANILA FIRMINO DE LIMA
Pregoeira Oficial/PMAB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO NO 064/2012
OBJETO: Aquisição de Ambulância para a secretaria de saúde do Município de Água Branca/PB. 
TIPO: Menor Preço por item
DATA DA ABERTURA: 19/12/2012- HORÁRIO: 11:00hs
LEGISLAÇÃO APLICAVEL: Lei Nº 10.520, Lei 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Água Branca/PB, 

através de sua comissão de licitação na Rua Sargento Florentino Leite, s/n, centro, Água Branca/
PB, ou através do e-mail: licitacao.aguabrancapb@hotmail.com.

ÁGUA BRANCA-PB, 07 de dezembro de 2012.

DANILA FIRMINO DE LIMA
Pregoeira Oficial/PMAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

Data:26.11.2012
PROCESSO                       No 033/2012
DISPENSA DE LICITAÇÃO No 001/2012
INSTRUMENTO: Contratação Direta de 01 (uma) Empresa no ramo Pertinente ao objeto solici-

tado, para execução Serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL 
IDELFONSO DO NASCIMENTO, DO SITIO PINGA, NESTE MUNICIPIO. 

PARTES: Prefeitura Municipal de MONTE HOREBE.
    CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA.. .
 OBJETO: Contratação Direta de 01 (uma) Empresa no ramo Pertinente ao objeto solicitado, para 

execução Serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL IDELFONSO 
DO NASCIMENTO, DO SITIO PINGA, NESTE MUNICIPIO, subordinado a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)., 
correndo a despesa à seguinte Função Programática – 4.4.90.51 – Obras e instalações.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31.12.2012.
SIGNATÁRIOS:
ERIVAN  DIAS GUARITA                                   - Pela Prefeitura Municipal de MONTE HOREBE.
FRANCISCO LUAN BORGES CASSIANO        - Pela Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
(HOMOLOGAÇÃO) RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais 
e com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e

 Considerando Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarada em atendimento a 
Comissão de Licitação, para opinar sobre o Processo n.º 033/2012;

Considerando o pronunciamento da Comissão de Licitação, através de Relatório, que resultou 
na DISPENSA DE LICITAÇÃO, e o mais que dos autos constam,

RESOLVE:
HOMOLOGAR / RATIFICAR O PROCESSO No 033/2012
Ante o exposto, e o mais que constam dos autos, esta Comissão após parecer da Procuradoria 

Jurídica do Município, recomenda a RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do processo em apreço e a 
lavratura do Contrato em favor da Firma CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA., portadora da 
documentação, CNPJ(MF) Nº 13.448.255/0001-63 e INSC. EST. n° 16.181.316-0., para executar os 
Serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL IDELFONSO DO NASCI-
MENTO, DO SITIO PINGA, NESTE MUNICIPIO,  ao Valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Empenhe-se a respectiva despesa,
Publique-se (art. 26. da Lei Federal 8.666/93)

Gabinete dO PREFEITO Municipal de MONTE HOREBE, Estado da Paraíba, em 26 de no-
vembro de2012.

ERIVAN  DIAS GUARITA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção, no uso de suas atribuições legais e com base no relatório apresentado 
pelo Pregoeiro, resolve Homologar os resultados da apuração da proposta apresentada na Licitação, 
o qual aponta os vencedores na modalidade:  Pregão Presencial Nº 036/2012, objeto: contratação 
de uma pessoa jurídica pra prestar o serviço na confecção e fornecimento de próteses dentárias 
para tender as pessoas do município conforme projeto básico, portarias e termo de referência . 
Vencedor: Helder de Lima Viana CNPJ: 12.791.800/0001-57 com o valor total de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais). Referente aos Itens: de 01 a 04. 

Publique-se e cumpra-se.

Assunção - PB, 05 de dezembro de 2012.

Luiz Waldvogel de Oliveira Santos
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 053/2011. PARTES: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE MONTEIRO e a empresa CELECILENO ALVES BISPO. OBJETO CONTRATUAL: 
Aquisição de Material de Construção, de forma parcelada, para atender as necessidades desta 
municipalidade. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: a prorrogação 
do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 053/2011, até 31 de Dezembro de 2012, a partir 
da assinatura do presente. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Décima 
Primeira do Contato Inicial e em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita - Monteiro – PB, 
09 de Novembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2011. PARTES: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE MONTEIRO e a empresa MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME. OBJETO CONTRATUAL: 
Aquisição de Material de Construção, de forma parcelada, para atender as necessidades desta 
municipalidade. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: a prorrogação 
do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 055/2011, até 31 de Dezembro de 2012, a partir 
da assinatura do presente. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Décima 
Primeira do Contato Inicial e em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita - Monteiro – PB, 
09 de Novembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2011. PARTES: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE MONTEIRO e a empresa MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME. OBJETO CONTRATUAL: 
Aquisição de Material de Construção, de forma parcelada, para atender as necessidades desta 
municipalidade. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: Acréscimo ao 
Contrato Primitivo no valor de R$ 20.407,10 (Vinte mil quatrocentos e sete reais e dez centavos), 
ficando o referido contrato com o valor total de R$ 166.842,60 (Cento e sessenta e seis mil oitocentos 
e quarenta e dois reais e sessenta centavos). FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base 
na Cláusula Terceira do Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1° da Lei 8.666/93, tal 
como se encontra em vigor. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita - Monteiro – PB, 
10 de Outubro de 2012.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2011. PARTES: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE MONTEIRO e a empresa MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME. OBJETO CONTRATUAL: 
Aquisição de Material de Construção, de forma parcelada, para atender as necessidades desta 
municipalidade. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: Acréscimo ao 
Contrato Primitivo no valor de R$ 7.400,00 (Sete mil e quatrocentos reais), ficando o referido contrato 
com o valor total de R$ 146.435,50 (Cento e quarenta e seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais 
e cinqüenta centavos). FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Terceira do 
Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1° da Lei 8.666/93, tal como se encontra em 
vigor. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita - Monteiro – PB, 01 de Setembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2011. PARTES: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE MONTEIRO e a empresa SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO 
CONTRATUAL: Locação de Caçambas e Caminhões par a Retirada de Entulhos e Galhos de 
Árvores, de forma parcelada, para atender as necessidades desta municipalidade. OBJETO DO 
ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: Acréscimo ao Contrato Primitivo no valor de 
R$ 47.160,00 (Quarenta e sete mil cento e sessenta reais). FUNDAMENTAÇÃO: Parágrafo Úni-
co – Que em virtude dos acréscimos as partes contratantes fazem este Termo Aditivo, com base 
na Cláusula Quarta do Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1° da Lei 8.666/93, tal 
como se encontra em vigor. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita - Monteiro – PB, 
01 de Novembro de 2012.

INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2011. PARTES: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE MONTEIRO e a empresa SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO 
CONTRATUAL: Locação de Caçambas e Caminhões par a Retirada de Entulhos e Galhos de 
Árvores, de forma parcelada, para atender as necessidades desta municipalidade. OBJETO DO 
ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: a prorrogação do prazo de vigência do Con-
trato Administrativo nº 052/2011, até 31 de Dezembro de 2012, a partir da assinatura do presente. 
FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Décima Primeira do Contato Inicial e 
em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita - Monteiro – PB, 14 de Novembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO FINAL FASE HABILITAÇÃO

APÓS ANÁLISE DE RECURSO - CONCORRÊNCIA No 001/12
OBJETO: Execução dos serviços de construção de duas unidades de educação infantil, neste 

Município. EMPRESA HABILITADA: Consbrasil Construtora Brasil Ltda. - EPP; Construtora e Serviços 
de Limpeza CRC Ltda. - ME; Construtora Ferreira Ltda. - ME; Construtora Reunidas Ltda. - EPP; 
Construtora Terra Brasil Ltda. - EPP; Ibiúna Empreendimentos e Construções Ltda.; MCG Constru-
ções Ltda. - EPP; Seta Construções Ltda. - ME; e Soconstroi Construções e Comércio Ltda. - EPP. 
EMPRESAS INABILITADAS: Ágape Construções e Serviços Ltda.; Bandeirantes Construção e 
Urbanismo Ltda.; Barbosa Construções e Serviços Ltda.; Cofem Construções, Serviços e Tecnologia 
Ltda. - ME; Construtora Costa e Silva Ltda. - EPP; Cosimar Construtora Sincera Ltda. - ME; Estruc-
tural Engenharia Ltda. - ME; JE Construtora, Serviços e Limpeza Ltda. - EPP; Medeiros Marques 
Engenharia Ltda.; Muralha Construtora Ltda.; PB Construções e Serviços Ltda. - EPP; Santa Fé 
Construções e Serviços Ltda. - EPP; Serra Construções e Serviços Ltda. - ME.; Roma Construção e 
Manutenção Ltda. - ME; e Terracon Terraplanagem e Construções Ltda. - EPP. A CPL comunica que 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 12.12.12, 
às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações e vistas ao processo, 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Praça Antenor 
Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 07 de dezembro de 2012.

MARIA RENILDA SANTOS DE ARAÚJO
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO NO 062/2012
OBJETO: Aquisição de material permanente destinado para o Ensino Infantil no Município de 

Água Branca/PB. 
TIPO: Menor Preço por item
DATA DA ABERTURA: 19/12/2012- HORÁRIO: 09:00hs
LEGISLAÇÃO APLICAVEL: Lei Nº 10.520, Lei 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Água Branca/PB, 

através de sua comissão de licitação na Rua Sargento Florentino Leite, s/n,centro – Água Branca 
– PB, ou através do e-mail: licitacao.aguabrancapb@hotmail.com.

ÁGUA BRANCA-PB, 07 de dezembro de 2012.

DANILA FIRMINO DE LIMA
Pregoeira Oficial/PMAB

PLANC ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ No 04.517.640/0001-24 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia de  nº 
4669/2012 em João Pessoa, 30 de novembro de 2012 - Prazo: 180 dias para a atividade de: Duas 
edificações comerciais: quatro subsolos, pavimento térreo r trinta pavimentos. Na Rua Clóvis Rolim, 
S/N, Bairro dos Ipês, Município: João Pessoa - UF: PB. Processo: 2012-004560/TEC/LP-0964.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 38/2012
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificantes, 

destinados a manutenção dos veículos pertencentes ao município de Bernardino Batista, Data e 
Local 20/12/2012, às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 
30 – Centro - Bernardino Batista – PB. 

Bernardino Batista - PB, 07 de Dezembro de 2012. 

Jarimarques Gomes Ferreira.
Pregoeiro.



 ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
TRIGÉSIMA QUINTA 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 20 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 (20/12/2012) 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 20/12/2012) 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 20 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 SAÚDE:
 
ASISTENTE SOCIAL

   POSIÇÃO                NOME       NO DA INSCRIÇÃO 
     
      19          FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES            2202233 
     
      08          ALDO DA SILVA PINHEIRO             2200126 
     
      22          JACIARA PEREIRA MOURA             2203116 
     
      10          TATIANA RIBEIRO COSTA             2206924 
     
      16          GILGLESSIA CONCEIÇÃO DA SILVA            2202618 
     
 
ENFERMEIRA CLASSE II - PLANTONISTA

   POSIÇÃO               NOME       NO DA INSCRIÇÃO 
     
      23          GISISLANE LEANDRO DA SILVA             2202595 
     
 
FISIOTERAPEUTA

   POSIÇÃO               NOME        NO DA INSCRIÇÃO 
     
      24          TATYANE CAVALCANTE C. DE SOUSA            2206926 

 
19Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012007925-3, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
08Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012004405-9, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
22Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012004252-5, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
10Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012004619-5, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
16Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012007074-0, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
23Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012005185-6, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
24Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012005664-0, 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 07 de dezembro de 2012 a 20 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 quinta chamada deverão ser concluídos até 
o dia 20 de dezembro de 2012.

 
Patos – PB, 07 de dezembro de 2012

 
José Corsino Peixoto Neto
Secretário de Administração

Estado da Paraiba
Prefeitura Municipal de Patos 

CONCURSOPÚBLICO No 001/2011
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SEXTA CONVOCAÇÃO
 
A Prefeitura Municipal de Patos, através da Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições 

legais e respeitando os ditames do Item XI – Da Nomeação do Edital de Abertura de Concurso Público no 
001/2011, bem como observando o Termo de Homologação assinado pelo Prefeito Constitucional e publicado 
no Diário Oficial do Município em 12 de março de 2012, RESOLVE convocar os candidatos abaixo relacionados, 
aprovados e classificados no respectivo concurso público, para entregar até o dia 20 de dezembro de 2012 
os seguintes exames e documentos necessários para a conseqüente investidura no cargo:

 
I – DA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES DE SAÚDE
1.1. Conforme preconiza o Subitem 2.1.3 do Item II – Das Inscrições e Requisitos Para Participar do Edital 

de Abertura do Concurso Público no 001/2011, o candidato deverá apresentar aptidão física e mental para 
exercer quaisquer dos cargos ofertados no certame. Assim sendo, até a data estabelecida alhures (20/12/2012) 
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 – localizado à rua Horácio Nóbrega, s/n, bairro Belo Horizonte, 
nesta cidade de Patos/PB, CEP 58704-000) os seguintes exames de saúde: 

1.1.1. Raios-X do Tórax;
1.1.2. Eletrocardiograma;
1.1.3. Tipo Sanguíneo;
1.1.4. Parasitológico de Fezes;
1.1.5. Hemograma Completo;
1.1.6. Parecer do Exame Clínico de até 08 (oito) dias de um Médico do Trabalho.
 
1.2. O candidato que não entregar qualquer dos exames solicitados perderá o direito a investidura no cargo.
 
II – DA APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL
2.1. De acordo com as especificações do Edital de Abertura do Concurso Público n.º 001/2011, o candi-

dato no mesmo local e prazo estabelecido acima (20/12/2012) deverá apresentar os seguintes documentos 
autenticados:

2.1.1. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
2.1.2. Cópia do Título de Eleitor, com o comprovante de votação na ultima Eleição (2º turno) ou Certidão 

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

masculino;
2.1.4. Cópia da Cédula de Identidade ou Outro Documento de Identidade Civil;
2.1.5. Cópia da ultima Declaração de Imposto de Renda apresentada a Receita Federal do Brasil, com as 

devidas atualizações e/ou complementações ou, no caso do candidato ser dispensado da apresentação da 
citada declaração, deve, apresentar Declaração firmada por ele próprio, nos termos da Lei n.º 8.429/1992, 
caso tenha feito tal declaração;

2.1.6. Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
2.1.7. Cópia do documento de inscrição PIS, PASEP ou NIT, caso possua;
2.1.8. 02 (duas) fotos 3x4 recente, colorida (fundo branco);
2.1.9. 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;

2.1.10. Declaração, com firma reconhecida, de não haver sofrido, no exercício da atividade pública, 
penalidade por atos incompatíveis com Serviço Público;

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

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

regulamentadas, de acordo com a legislação específica;
2.1.15. Cópia dos documentos que comprovem os demais pré-requisitos constantes no Item II – Das 

Inscrições e Requisitos Para Participar do Edital de Abertura, respeitando as particularidades de cada cargo.
 
2.2. O candidato que não entregar qualquer dos documentos solicitados perderá o direito a investidura 

no referido cargo.
 
III – DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS
3.1. 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 (Centro Administrativo Municipal Dr. Aderbal Martins – localizado à rua Horácio Nóbrega, 
s/n, bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos/PB, CEP 58704-000), até o dia 20 de dezembro de 2012 
no horário das 08h00min às 12h00min, portando todos os exames e documentos descritos nos Itens I e II 
do presente ato convocatório.

 
3.2. Ficam convocados os seguintes candidatos:

P05 – PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
(Secretaria de Educação) 
   
COLOCAÇÃO     NÚM DE INSC.  NOME 
     
      09             87  KAIO CESAR ARAÚJO DA NÓBREGA 
     
A05 – GUARDA MUNICIPAL 
(Secretaria de Administração) 
   
COLOCAÇÃO     NÚM DE INSC.  NOME 
     
     11             81  HÉLIO PEREIRA ALVES 
     
     12             18  ALUÍZIO HILÁRIO DE SOUSA JUNIOR 
 
3.3. Os candidatos aprovados e classificados não convocados nesta listagem devem aguardar nova 

convocação.
 
IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
4.1. Conforme dispõe o Subitem 12.9 do Item XII - Da Nomeação do Edital de Abertura, o candidato que 

não preencher os requisitos legais exigidos para a posse, será preterido em favor de outro, cuja classificação 
lhe seja imediatamente inferior.

 
4.2. 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 website www.patos.pb.gov.br.

 
4.3. O Protocolo Especial que receberá a documentação dos candidatos convocados funcionará do dia 07 

de dezembro de 2012 a 20 de dezembro de 2012 (termo final), das 08h00min às 12h00min. Não serão recebidos 
documentos e exames médicos fora do horário e data estabelecidos sob nenhuma condição ou justificativa.

4.3.1. O Candidato convocado para a entrega dos documentos deverá atentar aos feriados nacionais, 
estaduais e municipais e/ou ponto facultativo decretados pelo Município de Patos (PB).

 
4.4. 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).
 
4.5. Não serão aceitos documentos enviados por e-mail, fax e outros. Só serão tidos como válidos os 

documentos protocolados no referido Protocolo Especial da Secretaria de Administração.
 
4.6. Após analise dos documentos e instrução do processo de admissão funcional será agendada a 

assinatura do Termo de Posse do convocado.
 
4.7. 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.

 
4.8. Todos os processos de admissão deverão ser concluídos até o dia 20 de dezembro de 2012.

Patos (PB), 07 dezembro de 2012.
 

José Corsino Peixoto Neto
Secretário de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANDEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
PROCESSO/ 003/2012 – TOMADA DE PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção da Academia de Telefone:
Vencedora: PB CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 11.209.767/0001-

41, com sede : Av João Machado,  477- sala 02 – CEP: 58013.520 – JOÃO PESSOA – PB , Valor 
R$ 165.288,07(Cento e Sessenta e Cinco Mil Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Sete Centavos)

Bananeiras - PB, 26 de Novembro de 2012

José Francisco de Assis da Silva Barbosa
 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande – CNPJ Nº 08.753.204/0001-05. Torna público que 
a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença prévia nº 
4161/2012 em João Pessoa, 19 de outubro de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Dre-
nagem pluvial e pavimentação na Rua Francisco Lins, Distrito de Zumbi, Zona Rural do Município 
de Alagoa Grande/PB. Processo: 2012-005956/TEC/LP-1071. 

Alagoa Grande, 03 de dezembro de 2012.

JOÃO BOSCO CARNEIRO JÚNIOR
Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
DECRETO NO 023/2012.

DECRETA A INSTALAÇÃO DA COMISSÃO DE TRANSIÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE COREMAS, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município, em observação a Resolução Normativa TC nO 09/2012 
(Tribunal de Contas do Estado da Paraíba);

Considerando a ausência de expediente oriundo do Prefeito Eleito no pleito eleitoral de 07 de 
Outubro de 2012, solicitando a instalação da Comissão de Transição;

Considerando que a mora na instalação da Comissão de Transição poderá acarretar prejuízos 
na solução de continuidade administrativa e, ainda;

Considerando ser necessária a instalação imediata da referida comissão;
D E C R E T A:
Artigo 1O - Ficam nomeados para fazer parte da comissão de Transição de Gestão no Município 

de Coremas os Srs. Aderaldo Serafim de Souza (Contador Geral), Weliton Cardoso Oliveira (Pro-
curador Geral do Município) e José Soares Vieira (Secretário de Administração);

Artigo 2O - Fica esta comissão compelida a apresentar as informações e os documentos 
constantes na Resolução RN TC nº 09/2012, assim que estas informações estiverem disponíveis;

Artigo 3O - Fica a comissão, nomeada neste ato, autorizada a fornecer os documentos/
informações exigidas na resolução no horário de 9:00 às 12:00, durante os dias úteis do mês de 
dezembro de 2012.

Artigo 4O - Para fins de cumprimento da Resolução RN TC NO 09/2012, os documentos e informa-
ções só poderão ser fornecidos por pelo menos um membro da Comissão de Transição, nomeada 
neste Decreto, mediante a emissão de recibo por parte do Prefeito Eleito;

Artigo 5O - Fica terminantemente proibida a cessão de informações e/ou documentos da Admi-
nistração Municipal por qualquer servidor que não faça parte da comissão de transição, por mais 
qualificado que seja;

Artigo 6O - Não será considerada válida as informações prestadas por terceiros ou servidores 
municipais que não façam parte da comissão de transição.

Artigo 7O - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Coremas/PB, 03 de dezembro de 2012.

Edilson Pereira de Oliveira
Prefeito

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

PADARIA PÃO DE MEL LTDA - CNPJ/CPF Nº 24.216.756/0001-30 Torna público que a SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2613/2012 em João Pessoa, 15 de agosto de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Indústria 
de Panificação e Lanchonete Na (o) AV. D. PEDRO II, 338 - CENTRO Município: GUARABIRA - UF: 
PB. Processo: 2012-003311/TEC/LO-3112
 
DU TRIGO LTDA - CNPJ/CPF Nº 08.684.252/0001-99 Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4280/2012 
em João Pessoa, 5 de novembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de 
massas alimentícias Na (o) - DISTRITO INDUSTRIAL LT. 08 QD. 03 Município: GUARABIRA - UF: 
PB. Processo: 2012-005097/TEC/LO-3468. 

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N395/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidia-
riamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial 
na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria 
- Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 21/12/2012 às 14:30 horas para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos nas formas sólidas e se mi sólidas, destinado 
aos Diversos órgãos da Rede Publica Estadual, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02145-2
João pessoa, 07 de dezembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N399/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 04/01/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de suplemento alimentar, destinado a Secretaria de Estado 
da Saúde - SES, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02214-4
João pessoa, 07 de dezembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N414/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 03/01/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de matérias permanente, geladeiras, incubadoras, embaladora, mesa e outros, des-
tinado a Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas – EMPASA/SEDAP, conforme 
anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02228-6
João pessoa, 07 de dezembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N440/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 03/01/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de leite, queijo e bebida láctea, destinado ao Hospital Re-
gional de Emergência e Trauma de Campina Grande/PB - HRETCG, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02174-1
João pessoa, 07 de dezembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N447/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 04/01/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de veiculo tipo caminhoneta 4X4, destinado a Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente – SECTMA/SUDEMA conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02201-0
João pessoa, 07 de dezembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N456/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 07/01/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de material permanente freezer vertical, destinado a Empresa Estadual de Pesquisa 
Agropecuária da Paraíba - EMEPA, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02216-0                                                                                                      
                                                                                    João pessoa, 07 de dezembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AG SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 15.112.096/0001-
57, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 4748/2012 em João Pessoa, 7 de dezembro de 2012 – Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: Loteamento na Zona Urbana do município de Imaculada – PB, dotado de 14 
quadras e 255 lotes. Na(o) – Loteamento Cidade Nova, Projetado Município: IMACULADA – UF: 
PB. Processo: 2012-008513/TEC/LI-1816.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 
DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA 
– CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna 
público que a SUDEMA Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação Nº 4715/2012 em João 
Pessoa, 06 de Dezembro de 2012 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Sinalização 
Luminosa da pista de Pouso e Pista de 
Rolamento do Aeródromo de Cajazeiras. 
Na(o) – BR 230 – AERÓDROMO –  Município: 
CAJAZEIRAS – UF: PB. Processo: 2012-
008257/TEC/LI-1781.  

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 
DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA 
– CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna 
público que a SUDEMA Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença Prévia Nº 4695/2012 em João 
Pessoa, 06 de Dezembro de 2012 – Prazo: 
180 dias. Para a atividade de: Pavimentação 
asfáltica da rodovia Anel do Cariri, composta 
dos seguintes trechos: PB-264: Zabelê/São 
Sebastião do Umbuzeiro com extensão de 13 
km; PB-240: São Sebastião do Umbuzeiro/
São João do Tigre com extensão de 20,4 km; 
PB-224: São João do Tigre/Camalaú com ex-
tensão de 23,7 km; PB-196: Camalaú/Congo 
com 16,1 km; PB-196: Congo/Caraúbas com 
extensão de 20,8 km; PB-186: Caraúbas/São 
Domingos do Cariri com extensão de 14 km; 
PB-214: Congo/Divisa PB-PE com extensão 
de 16,1 km. Na(o) – RODOVIA ANEL DO 
CARIRI Município: – UF: PB. Processo: 
2012-006986/TEC/LP-1179.  
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CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N464/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 09/01/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de material para uso dos educadores do projeto universitário, (apagador de  quadro 
branco, caderno universitário, caneta marca texto, etc, destinado a Secretaria de Estado da Edu-
cação - SEE, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02242-5
João pessoa, 07 de dezembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2012
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 042/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia. 
Data de abertura: 19/12/2012 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de 
Abril, S/N, centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 07 de dezembro de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2012 - SRP
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 043/2012 – SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Data de abertura: 21/12/2012 às 09h00min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor 
de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 07 de dezembro de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva – Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2012
OBJETO: Contratação de profissionais artísticos, som, palco, iluminação, banheiro, camarote e 

gerador para apresentação musical, durante as festividades do Réivellon no Canto no município de 
Aparecida. Data e Local: 19 de Dezembro de 2012 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 07 de Dezembro de 2012
FILIZARDO DA SILVA NETO 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2012
O Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes, através de sua Comissão Permanente de Lici-

tação, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2012,  do tipo menor preço global, para recebimento do lixo urbano 
em aterro sanitário instalado em nossa região a uma distancia de 40 km da sede do município de 
Santana dos  Garrotes, cuja abertura será no dia 24.12.2012 às 09:00 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado na Rua Dr. Arnaldo Leite, 15, Centro – Santana dos Garrotes - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 
3485-1226.

Santana dos Garrotes - PB,  06 de Dezembro de 2012.
Gualba Geane Lopes Bido

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Dezembro de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de equipamentos e 
material permanente para os Postos de Saúde (PSF’S) e para o CAPS AD do Município de Belém. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.

Telefone: (083) 3261-2425.
Belém - PB, 07 de Dezembro de 2012

LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro Oficial

AVISO DE HABILITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 16/2012

REGISTRO Nº 12-01925-4
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECUPERAÇÃO R REFORMA DE DIVERSAS 

ESCOLAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. Após análise das documentações a comissão 
chegou ao seguinte resultado por lotes: LOTE 01 - Firmas habilitadas: EJS CONSTRUÇÕES LTDA;   
LINK  ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;  CONSTRUTORA  ECON  EMPREENDI-
MENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA;    CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 
LTDA e Firmas Inabilitadas: CUNHA ENGENHARIA LTDA pelo descumprimento do subitem 12.4.4, 
CONSTRUTORA TORREÃO VILLARIM  LTDA pelo descumprimento letra “c” do subitem 12.3.1, 
LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA pelo descumprimento letra “c” dos subitens 
12.3.1 e 12.4.4.  LOTE 02 - Firmas habilitadas: LINK  ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA; LIDER CONSTRUÇÕES LTDA; ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI – EPP;  CONS-
TRUTORA IRMÃO DANTAS LTDA; CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 
LTDA e GASA ENGENHARIA LTDA e Firmas Inabilitadas: INSTEC – INSTALAÇÕES TÉCNICAS 
LTDA pelo descumprimento do subitem 12.4.4, JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA 
pelo descumprimento do subitem 12.4.4, TECCEL TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E 
ELÉTRICA LTDA pelo descumprimento do subitem 12.4.4, CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA 
pelo descumprimento do subitem 12.4.4,  CUNHA ENGENHARIA LTDA pelo descumprimento do 
subitem 12.4.4, conforme razões expressas no relatório de julgamento da fase de habilitação. Na 
hipótese de não haver interposição de recursos fica, desde já, designado o dia 15 de dezembro de 
2012 às 09h30, para abertura das propostas de preços.

João Pessoa, 07 de dezembro de 2012.
Simone Medeiros Beserra

Presidenta da C.P.L

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 15/2012

REGISTRO Nº 12.02249-2
Objeto: CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DO GINÁSIO DA E.E.E.F.M. 

PLÍNIO LEMOS EM PUXINANÃ/PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: 
Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, 326, no bairro de Jaguaribe, João 
Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5275: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 
09 de janeiro de 2013 às 14h30.

João Pessoa, 07 de dezembro de 2012.
Simone Medeiros Beserra

Presidenta da C.P.L

INSTITUTO DE TERRAS E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA - INTERPA
Registro CGE: 12-02144-4

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 004/2012 - INTERPA

PROCESSO Nº 124/2012
O Instituto de Terra e Planejamento Agrícola do Estado da Paraíba – INTERPA, através da 

Comissão Permanente de Licitação e do Pregoeiro nomeado, torna público para conhecimento 
dos interessados, que foi adiado o certame licitatório  cujo objetivo é a contratação de prestação 
de serviços de empresa especializada com vistas à execução de serviços de Cadastro e Geor-
referenciamento para Regularização Fundiária e Certificação junto ao INCRA nos Municípios de 
Lagoa Seca - PB e Remigio - PB, de acordo com a Lei 10.267, de 28 de agosto de 2001, marcada 
anteriormente para o dia 10 de dezembro de 2012, ficando adiada para o dia 18 de dezembro de 
2012, em razão da demanda de procedimentos licitatórios a serem finalizados no presente exercício. 
As demais informações publicadas no Diário Oficial nº 15.101 Pg. 21, de dia 29 de novembro de 
2012 permanecem inalteradas.

Maiores informações e cópia completa do EDITAL poderão ser obtidas através do nosso site: 
WWW.interpa.pb.gov.br e contatos pelos telefones: (83) 3214-9289 e fax (83) 3214-9290. 

Cabedelo 06 de dezembro de 2012.
Aluisio Linhares de Aragão

Pregoeiro INTERPA 
Mat. 326-3 - INTERPA-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/12

Registro CGE Nº. 12-02233-4
OBJETO: Contratação de empresa especializada em pesquisa de campo para  identificar e 

levantar informações sobre as unidades fabris/operacionais das indústrias consumidoras de gás 
natural e/ou outros energéticos, tais como: óleo combustível, GLP, diesel, coque, biomassa, energia 
elétrica e carvão, localizadas na área de concessão da PBGÁS, distribuidora de gás natural  do 
Estado da Paraíba, em conformidade com o Anexo Q4 – Memorial Descritivo.

RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interes-
sados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min 
e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 19/12/2012, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Pregoeira

EMANUEL PINHEIRO DE MELO - CNPJ/CPF Nº 168.166.924-20. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 4698/2012 em 
João Pessoa, 6 de dezembro de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Projeto de carcini-
cultura localizado na Fazenda São Severino. Na(o) – FAZENDA SÃO SEVERINO – ZONA RURAL 
Município: Pilar - UF: PB. PROCESSO: 2012-007671/TEC/LP-1246.

F J DA MATTA ALBUQUERQUE MINERAÇÃO – CNPJ/CPF Nº 07.737.423/0001-38, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4706/2012 em João Pessoa, 6 de dezembro de 2012 – Prazo: 352 dias. Para a 
atividade de: Lavra de areia do Rio Paraíba, com utilização de duas dragas de sucção. Processo 
DNPM nº 846.240/2005. Na(o) – Fazenda Água Viva – Zona Rural Município: PILAR – UF: PB. 
Processo: 2012-001979/TEC/LO-048.

CONSTRUTORA TROPICAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.984.077/0001-02, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 4696/2012 em João Pessoa, 6 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação multifamiliar (32 unidades). Na(o) – Rua Ana Lucia de Sousa Santos, ST 51, QD 223, 
LT 432 – PARATIBE Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007599/TEC/LI-1719.

TERMELÉTRICA TERMOPOWER VI S/A – CNPJ/CPF Nº 10.502.707/0001-50, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
nº C9/2012 em João Pessoa, 5 de dezembro de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: 
Implantação de 02 (Duas) Termelétrica Suape IIB (200,790 MW) e Termopower VI (359,57 MW) a 
Óleo Combustível (PCB1). Na(o) – ROD. BR 230 km 48 – POPULAR Município: SANTA RITA – UF: 
PB. Processo: 2012-006754/TEC/LP-1146.

COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DINIZ LTDA – CNPJ Nº 02.457.466/0001-46, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação da Licença de Operação nº 1887/2010/PROC. Nº 2010-003344 – AC: 33,60m² - JOÃO 
PESSOA – PB. Processo: 2012-008566/TEC/LO-4282.

FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A – CNPJ/CPF Nº 92.660.406/0009-76, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4625/2010 em João Pessoa, 28 de novembro de 2012 – Prazo; 730 dias. Para a 
atividade de: Comércio e Distribuição de Peças para Refrigeração. Na(o) – BR 101 km 1,5 – Distrito 
Industrial Município: JOÃO PESSOA -  UF: PB. Processo: 2012-003960/TEC/LO-3300.

CONSTRUTORA SOUSA DANTAS LTDA – CNPJ Nº 10.249.520.0001-96, torna público que 
requereu à SEMAM – Secretaria do Meio Ambiente da PM JP, a Licença de Instalação: para o 
Edifício Monte Rey, situado a Rua: Aposentada Maria do Carmo Guedes de Lima S/N – Cidade 
dos Colibris, João Pessoa – PB.

ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA – CPF Nº 194.794.253-00, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – 
Edificação Multifamiliar com 10 Unidades Habitacionais – AC-934,77m² - Bairro Jardim Primavera 
II – CAJAZEIRAS – PB.
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Governo entrega adutora à população
EM SALGADINHO

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou ontem, 
no município de Salgadinho, 
mais uma etapa do Sistema 
Integrado Adutor  Patos-
-Assunção, que  está levando 
água tratada para 3 mil habi-
tantes do município. Ricardo 
fez a ligação simbólica da 
água acompanhado pela pre-
feita Débora Cristine.   

O sistema Integrado Adu-
tor Patos-Assunção represen-
ta um investimento da ordem 
de  R$ 12,7 milhões, com re-
cursos provenientes da Caixa 
Econômica Federal (CEF) e 
do Governo do Estado.  Des-
de ontem a população de Sal-
gadinho passou a ter água de 
qualidade vinda do açude de 
Coremas e tratada na estação 
do Jatobá, em Patos. 

O governador  Ricardo 
Coutinho  falou que estava 
satisfeito em concluir mais 
esta etapa da adutora de Pa-
tos-Assunção que será con-
cluída até junho benefician-
do mais de 12 mil habitantes.  
“Além de Salgadinho, Pas-
sagem, Areia de Baraúnas, 
Cacimba de Areia e Quixa-
ba agora será a vez de levar 
água para Assunção. Porque 
isso é uma questão de respei-
to à população”, enfatizou.

O presidente da Cagepa, 
Deusdete Queiroga, afirmou 
que até junho do próximo 
ano, o Sistema Adutor Patos-
-Assunção estará entrando 
em funcionamento e vai aten-
der a necessidade da popu-

lação por água potável, que 
sofre com o longo período de 
estiagem. “Essa é uma grande 
adutora com 83 km que sai 
de Patos até Assunção bene-
ficiando seis municípios e um 
distrito”. 

Deusdete explicou que o 
sistema Adutor Patos-Assun-
ção consiste na implantação 
de 83.000 metros de linha 
adutora e a construção de 
quatro estações elevatórias 
de água tratada, além de seis 
tanques de amortecimento 
unidirecional. O sistema ga-
rante uma vazão de 84 mil 
litros de água por hora.

A prefeita de Salgadi-
nho, Débora Cristine,  afir-
mou que esta sexta-feira será 
um dia histórico para o mu-
nicípio que ganha a água e a 
estrada, os dois maiores pre-
sentes dos 51 anos de eman-
cipação política. “Esse é um 
sonho que o governador Ri-
cardo Coutinho realiza para 
Salgadinho e circunvizinhas. 
Uma estrada que coloca os 
municípios dentro de uma 
rota de desenvolvimento e 
a água que chega através da 
adutora trazendo vida, res-
peito e esperança para este 
povo”, declarou. 

A estudante Ana Raissa 
disse que ficou muito feliz, 
quando a água chegou em 
sua casa e depois de muito 
tempo pôde tomar banho 
de chuveiro. “Parece brinca-
deira, mas nos últimos anos 
o povo aqui convivia com 
vários dias sem água e tinha 
que armazenar água para 
tomar banho de cuia. Mas 
me surpreendi hoje em ver a 
água jorrando”, comemorou. 

Equipamento vai levar água 
tratada para os 3 mil 
habitantes do município

A Secretaria de Estado da 
Mulher e da Diversidade Huma-
na (SEMDH) divulgou nota ontem 
em repúdio às declarações feitas 
pela vereadora Eliza Virgínio, por 
entender que elas denigrem o tra-
balho que vem sendo realizado 
por gestoras e gestores profissio-
nais de diversas áreas, no sentido 
de elevar a cidadania das mulhe-
res e no acolhimento às vitimas 
de violência contra a mulher. Se-
gue abaixo, na íntegra, a nota da 
EMDH.

A Secretaria de Estado da 
Mulher e da Diversidade Huma-
na (SEMDH) vem, através desta, 
reafirmar seu compromisso com a 
execução de políticas públicas com 
objetivo de promover a equidade 
de gênero, a cidadania e os direi-
tos das mulheres e espera a retra-
tação pública da vereadora Eliza 
Virgínia sobre o trabalho de ges-
toras/es e profissionais de diversas 
áreas que, com seriedade, atuam 
para elevar a cidadania das mu-
lheres e no acolhimento às vítimas 
de violência contra a mulher.

No processo de redemocrati-
zação do Estado brasileiro, a pro-
moção da equidade de gênero e 
igualdade dos direitos das mulhe-
res alcançaram o reconhecimento 
público, levando a criação de ór-
gãos governamentais responsá-
veis pela execução das políticas 
nos governos, comprometidos 
com a justiça e a transformação 
social, para enfrentar as desigual-
dades entre mulheres e homens. 
A política governamental e os 
avanços legislativos surgiram em 
reposta às lutas históricas dos mo-
vimentos feministas e de mulheres 
contra a opressão das mulheres e 
a exclusão social e política, sendo 

o enfrentamento à violência con-
tra a mulher um dos principais ei-
xos de atuação.

As políticas públicas para 
mulheres se baseiam em diretri-
zes construídas nos processos das 
Conferências Municipais, Estadu-
ais e Nacionais de Políticas para 
as Mulheres que resultaram no I 
e o II Plano Nacional de Políticas, 
com a participação dos movimen-
tos de mulheres e feministas e de 
gestoras e gestores das três esfe-
ras de gestão e do Conselho Na-
cional dos Direitos das Mulheres. 
Em 2011, participaram mais de 
200 mil mulheres nas etapas mu-
nicipais, estaduais e nacional das 
conferências. O Pacto Nacional 
de Violência contra a Mulher é o 
instrumento que articula a políti-
ca de enfrentamento à violência 
contra a mulher nos três níveis de 
gestões. O Estado da Paraíba ade-
riu ao pacto, assim como 84 muni-
cípios até o momento, dentre eles, 
20 criaram órgãos municipais.

Lamentavelmente, as decla-
rações da vereadora Eliza Virgínia 
desqualificam as experiências his-
tóricas das lutas das mulheres e o 
acúmulo no avanço das políticas 
públicas, assim como revela o seu 
desconhecimento sobre os marcos 
legais e a luta dos movimentos de 
mulheres, inclusive, o movimento 
sufragista (1929/1932) pelo direito 
de votar e ser votada, tornando 
possível a presença de mulheres 
nos espaços do legislativo.

O Brasil é signatário de acor-
dos e tratados internacionais so-
bre os direitos das mulheres como:  
a Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Vio-
lência contra a Mulher (Convenção 
de Belém do Pará 1994), promovi-

da pela Organização dos Estados 
Americanos/OEA; Conferência 
Internacional sobre População e 
Desenvolvimento (Conferência 
do Cairo 1994) e  IV Conferência 
Mundial sobre a Mulher: Igualda-
de, Desenvolvimento e Paz (Con-
ferência de Pequim 1995; ambas 
promovidas pela Organização das 
Nações Unidas/ONU. 

Recentemente, a promulga-
ção da Lei Maria da Penha (2006) 
tipifica a violência contra a mu-
lher, determina a punição para 
os agressores, estabelece a cria-
ção de juizados especiais e define 
práticas educativas.  O fenôme-
no da violência contra a mulher 
é uma ferida aberta que deve 
ser enfrentada através de ações 
coordenadas, entre elas o aten-
dimento às mulheres, de modo 
que estas possam ser apoiadas 
para romper com os perversos 
ciclos da violência doméstica. 
Lembramos ainda que o uso do 
termo aconselhamento no aten-
dimento às vítimas de violência 
está relacionado ao acolhimen-
to, a escuta qualificada e sem jul-
gamentos e ao respeito ao prota-
gonismo e a capacidade ética das 
mulheres de tomarem decisões 
de forma responsável.

Dessa forma, se configura 
como inadmissível que a parla-
mentar não conheça o trabalho 
que vem sendo desenvolvido pela 
Rede de Atenção às Mulheres Viti-
mas de Violência contra a Mulher, 
secretarias e coordenadorias de 
políticas para mulheres no âmbi-
to dos municípios e do estado da 
Paraíba, e do trabalho de ONGs e 
grupos feministas e de mulheres, 
núcleos de estudos de gênero, se-
toriais de partidos políticos, etc.

SEMDH repudia declarações de Eliza
EM NOTA

Acontece hoje, às 19h, a 
inauguração da Árvore de Luz 
da Energisa. O espetáculo de 
acendimento das 30 mil lâm-
padas será acompanhado por 
um show pirotécnico de 15 mi-
nutos, no Altiplano. Este é o 9º 
ano consecutivo que paraiba-
nos e turistas terão o privilégio 
de admirar uma das maiores 
estruturas de luz do mundo. 

A montagem da estrutura 
de 103 metros começou dia 
2 de novembro. Equipes tra-

balharam em turnos ininter-
ruptos para montar a base de 
60 metros de circunferência 
e subir a estrutura metálica 
que sustenta cerca de 60 mil 
metros de cabos onde estão as 
lâmpadas. 

O espetáculo de luz pode 
ser visto de toda orla e é um 
dos símbolos do Natal de João 
Pessoa. A Árvore de Luz da 
Energisa ficará acesa até o dia 
6 de janeiro de 2013, domingo 
de Reis.

Árvore de Luz será 
acesa hoje na capital

ENErGISA
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