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Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,076 (compra) R$ 2,077 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,999 (compra) R$ 2,130 (venda)
EURO   R$ 2,686 (compra) R$ 2,689  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil
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l IFPB faz processo seletivo para mulheres em situação de vulnerabilidade em CG

l Banda Baluarte apresenta-se na Praça Antenor Navarro na próxima quinta-feira

l Benito di Paula faz show quinta-feira na Praça do Povo do Espaço Cultural

l Sine Estadual faz seleção urgente para o cargo de Instrutores de Informática 

Ano CXIX
Número 271

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Medicina lidera concorrência do 
PSS com 131 candidatos por vaga

A Coperve divulgou on-
tem a concorrência do PSS 
2013 da UFPB. O Curso de 
Medicina continua sendo o 
mais concorrido com 131,2 
candidatos por vaga. Foram 
6.172  inscritos para 47 vagas. 
As provas da primeira etapa 
do concurso serão realizadas 
nos dias 16 e 17. PágINA 25

Cartaxo anuncia os 12 primeiros 
nomes da nova equipe da PMJP

dIPLoMAção

PágINA 17

Unicef premia 
13 cidades por 
ações em defesa 
da infância na PB

PágINA  17

Estado paga hoje 
segunda etapa 
do 13o salário do 
funcionalismo 

PágINA  4

Adeildo Vieira, Tribo Éthnos e outros artistas fazem hoje o show Berimbaobab Brasil PágINA 5

Governo autoriza no dia 14 início das obras de pavimentação da Rodovia Anel do Cariri, orçadas em R$ 100 milhões PágINA 4

FOTO: José Marques/Secom-PB

Mais de 37 mil candida-
tos vão concorrer às 3.180 
vagas do cargo de técnico 
administrativo oferecidas 
pelo Governo do Estado.  A 
prova objetiva vai ser aplicada 
no próximo dia 16 em cinco 
cidades. PágINA 4

Mais de 37 mil 
inscritos no 
concurso técnico 
administrativo

inFRaeSTRuTuRa

FOTO: Viictor Ramalho2O CadeRnO

Diário de 
Frida Kahlo 
tem edição 
relançada 
quase 20 
anos depois

Grafitagem: 
Inscrições 
do concurso
Arte & 
Energia são 
reabertas

PágINA  8PágINA  7

O Detran quer tirar de 
circulação cerca de 330 mil 
veículos com o licenciamento 
de 2012 atrasado, o que repre-
senta 37% da frota. No último 
fim de semana, as ações de 
policiamento prenderam três 
motoristas dirigindo sob efei-
to de álcool. PágINA 14

O encerramento dos 16 
dias de ativismo pela não 
violência contra a mulher 
será realizado hoje, em 
Queimadas. O município 
ficou conhecido nacional-
mente após estupro e mor-
te de mulheres em feverei-
ro deste ano. PágINA 13

Licenciamento 
atrasado pode 
tirar das ruas
330 mil veículos

Queimadas sedia 
últimas ações da 
campanha pela
não violência

TRânSiTO MulheReS

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

FOTOS: divulgação
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Muitas coisas estão mudando 
no Brasil – e é bom que seja assim. 
É saudável, por exemplo, que cadeia 
não seja um equipamento do Estado 
destinado apenas a receber pobres e 
pretos. Engravatados de colarinhos 
brancos também devem frequentá-la, 
desde que cometam delitos e sejam 
julgados pelos competentes tribunais. 
É bom sinal de mudança também que 
os mais necessitados disponham de 
mecanismos para protestar quando 
são maltratados pelos serviços pú-
blicos de saúde e educação. E, prin-
cipalmente, quando são vítimas de 
preconceitos e discriminações. Enfim, 
quando são atendidos ou não, depen-
dendo de eventuais extratos bancá-
rios.

No caso da Paraíba, situado numa 
das mais pobres regiões do país, vem 
ocorrendo uma mudança que é mais 
sutil e que, por vezes, deixa de ser 
bem percebida e avaliada pela socie-
dade. Estamos nos referindo ao Or-
çamento Democrático Estadual, que 
em 2013 entrará no seu terceiro ano, 
inaugurado que foi pelo atual Gover-
no do Estado. 

As mais recentes informações 
oficiais dão conta de que no próximo 
exercício administrativo o orçamento 
da Paraíba contemplará pelo menos 
30 por cento das ações e projetos que 
foram demandadas, discutidas e ela-
boradas pela população em sucessi-
vas reuniões plenárias. Em números, 
isto quer dizer que algo em torno de 
dois bilhões de reais serão aplicados 

em investimentos que se destinam a 
atender as prioridades definidas por 
cidadãos anônimos, contribuintes e 
representantes dos 223 municípios 
paraibanos.

O poder de decisão chega final-
mente às mãos do povo. Parece frase 
de efeito, retórica de demagogo, mas 
no nosso caso, há dois anos esta é uma 
verdade cristalina. Como diz um dos 
dirigentes de sindicato rural, baseado 
em Mamanguape, “construímos nos-
sas prioridades. A comunidade decre-
ta, o governo faz e assim a expectativa 
de vida é de mudanças”. 

Sobre a importância do orçamen-
to democrático, registre-se também 
a declaração do governador Ricardo 
Coutinho: “Uma intervenção que con-
segue democratizar e dar vez e voz à 
população é algo que tem um poder 
transformador muito forte”. Falava ele 
sobre a necessidade de se construir 
uma consciência regional. “A maioria 
das pessoas sabe o que é essencial, o 
que é prioridade”.

sSob qualquer aspecto que se 
examine, o orçamento participativo 
representa uma forma de exercício 
da democracia, pois permite que os 
cidadãos participem de forma ativa 
do processo de elaboração da pro-
posta orçamentária, discutindo, deli-
berando, aprovando ou reprovando, 
juntamente com os governantes, as 
propostas de aplicação do dinheiro 
público, ou seja, as despesas relativas 
a obras, serviços e investimentos em 
prol da comunidade. 

Foram seus projetos políticos que pro-
vocaram a execução de Rymundo Asfora. 
O tribuno da plebe pretendia renunciar à 
vice-governadoria, para a qual fora recen-
temente eleito, e candidatar-se a prefeito 
de Campina, dois anos depois. A prefeitura 
da Rainha da Borborema lhe garantiria 
a candidatura para governador da Paraí-
ba, mais dois anos após. Aí os sonhos de 
Asfora transformavam-se em pesadelos 
para outros pretendentes e concorrentes 
que tinham as mesmas ideias. Era o seu 
projeto mais ambicioso. Sim, era um pro-
jeto ambicioso, mas não era o único dentre 
as ambições dos políticos da serra. Outros 
também desejavam o poder, os cargos, as 
honrarias que ensandecem os homens do 
palanque.

Asfora era do palanque; era o maior 
orador da Paraíba, quiçá do Brasil, mas não 
era o único. Havia mais quem extasiasse 
também as multidões. Era sem igual, mas 
tinha rival. É só consultar a memória ou 
as emoções esquecidas. Porque mataram 
Asfora? Porque a Paraíba, já pequenina, 
não comportava duas ambições iguais e na-
turais, oriundas do mesmo espaço político.

Como vice-governador, Asfora que-
ria abrir uma devassa na administração 
estadual anterior, exumando as contas 
da agenda do governo no pagamento de 
obras supostamente superfaturadas, onde 
políticos e empreiteiras teriam sido bene-
ficiados. Eis o seu projeto mais perigoso, 
pois abalava o poder viciado que distribuía 
e superfaturava licitações entre amigos. A 
soma desses dois projetos foi mais do que 
bastante para o assassinato do vice-gover-
nador eleito, a nove dias de sua posse.

Para que mataram Asfora?
Para que a verdade não emergisse 

das águas turvas em que se escondem os 
piratas da lama. A devassa, a comissão de 

inquérito fora prometida na tribuna dos 
palanques, para todos ouvirem, e o tribuno 
não iria faltar com sua palavra de ouro. E 
a solução desesperada de seus inimigos 
foi matá-lo antes que ascendesse ao poder. 
Os que perderam o pleito não se mataram; 
havia, pois, de matar o que ganhou o pleito, 
antes que se agigantasse mais ainda com 
os degraus do poder.

A morte de um gestor, ou de um vice, 
não é caso inédito, mas é raro no Brasil.
José Amaro Machado (ascendente colateral 
do fotógrafo, cineasta, jornalista  e escri-
tor Jureni Machado Bitencourt) foi eleito 
presidente da província do Piauí, mas não 
chegou a assumir o governo. Em 27 de fe-
vereiro de 1872, dia de sua posse, Machado 
foi envenenado com uma xícara de chá, 
passando nove dias agonizante. Sua esposa 
e sua filha, que tomaram café, tiveram mor-
te instantânea.

Depois, Getúlio Vargas apareceu 
suicidado com uma bala nunca encontrada 
– como a do caso Asfora – e João Pessoa foi 
justiçado por João Dantas. Ambos, perso-
nagens de 1930, um vice do outro. 

Esses foram os gestores brasileiros 
que tiveram morte trágica: um presidente, 
dois governadores e um vice – sem contar 
os prefeitos sacrificados na política primá-
ria da democracia brasileira.

O assassinato de Raymundo Asfora 
ainda não se consumou: é um crime em exe-
cução, perpetrado lentamente ao longo dos 
25 anos que se seguiram à sua morte – aos 
seis de março de 1987, em Campina Grande. 
Pois faz parte da trágica farsa a imputação 
de suicídio à vítima, covardemente imolada, 
para mascarar os culpados. No dia 13 deste 
dezembro, em Campina Grande, terá lugar 
o segundo júri da morte do tribuno. Asfora 
participará do julgamento em silêncio, por 
sorte dos réus e dos secretos culpados.

Sou um homem que me acostumei 
a sempre me colocar no lugar do ou-
tro. Seria isso compaixão? Talvez sim. 
Afinal somos irmãos, queiramos ou não 
queiramos. E, consoante a lição de Jesus, 
temos a obrigação de amá-los, isto é, de 
compreendê-los. 

Mas vamos à crônica de hoje. Há 
dias que venho pensando em Felipão, o 
novo técnico da Seleção Brasileira, que 
daqui a um ano e meio, estará sedian-
do a Copa do Mundo, aqui no Brasil, o 
que não deixa de ser uma honra para 
o nosso país, cognominado o “País das 
Chuteiras”. O Brasil é tão das chuteiras, 
que, outro dia, conforme foi anunciado, a 
Academia Brasileira de Letras, a Casa de 
Machado de Assis, acaba de conferir uma 
medalha ao jogador Ronaldinho Gaúcho, 
que, se não é um homem de letras, já fez 
muitos gols de letras...

Retornando ao técnico Felipão, cuja 
foto está em todos os jornais, com um 
prestígio que nem o ministro Joaquim 
Barbosa chega perto. 

E o curioso é que Felipão sorria. 
Sorria diante de um grande problema, 
que é fazer o Brasil campeão dessa Copa. 
Se fosse eu, sim, se fosse eu, não dormi-
ria mais, não comeria mais, não sorriria 

mais. Porque, aqui para nós, se o Brasil 
perder o título, em sua própria casa, 
como aconteceu na Copa de 50, o que 
será de Felipão?

Mas, ao que vi nos jornais, ele está 
um homem feliz da vida, com a obriga-
ção de dar mais um título ao nosso país. 
Se ele ainda está dormindo, a mesma 
coisa está acontecendo com o povo. Nin-
guém está pensando em derrota. Afinal, 
ninguém esqueceu que já perdemos uma 
final de Copa, com o Uruguai, em pleno 
Maracanã lotado e vibrante. Um fato que 
até hoje é considerado a maior tragédia 
da história do futebol brasileiro. E eu 
nem me lembro quem era o técnico. 

Mas Felipão está sorrindo no jornal, 
como se tivesse tirado na Mega Sena. 
Sorrindo à toa. E eu me colocando no 
lugar dele, fico pensando: só em aceitar 
ser técnico da Seleção mostrou que é um 
homem de peito. Agora é dizer para ele, 
num cochicho: se o Brasil estiver perden-
do, já nos minutos finais, não se esqueça 
de dizer consigo mesmo: ”pernas pra 
que te quero? ” E corra, meu amigo, corra 
que uma multidão desvairada estará cor-
rendo atrás de si... Por isso, como bem 
intitulei bem a crônica, estou com pena 
de Felipão...

Editorial

Um
Porque mataram Asfora

 O orçamento é de todos

Pena de Felipão

Academia de Letras e 
Artes do Nordeste – Nú-
cleo da Paraíba, empossa 
amanhã, a nova diretoria 
encabeçada por Ricardo 
Bezerra, presidente,  às 17 
horas,  no Auditório Juarez 
da Gama Batista – Centro 
Cultural Joacil de Brito Pe-
reira, na Praça Dom Adau-
to, nº 13, Centro, João 
Pessoa-PB. 

Em Itabaiana, a população não es-
perou pela posse do prefeito eleito 
-  Antônio Carlos(PMDB) – e colo-
cou a mão na massa para melhorar 
o visual da cidade. Um mutirão 
promoveu a limpeza das principais 
ruas, abandonadas quanto ao reco-
lhimento do lixo. 

Para a galera applemanía-
ca,  de olho no iPhone 5, a 
“geringonça”  será lançada 
no Shopping Recife na ma-
drugada do dia 14. O custo 
que depende do plano con-
tratado, começa a  partir de 
R$ 1.449.

Novas previsões indicam que a 
seca que massacra  o Nordeste 
vai invadir 2013 e nada de boas 
chuvas por enquanto. A Hidroe-
létrica de Sobradinho já opera 
com 28% da capacidade arma-
zenada, segundo o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico.

Depois do périplo pela área afetada pela seca, o deputado Ricardo Marcelo vai envi-
dar esforços no sentido de reunir os presidentes de  Assembleia do Nordeste em 
um fórum permanente para debater a questão. Esses encontros, independente 
de estar ocorrendo ou não a estiagem, discutirão medidas e servirão como instru-
mento de pressão junto ao Governo Federal visando ações duradouras que mini-
mizem os efeitos de estiagem sobre população, o rebanho e a economia da região.
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A suplente de deputado Iraê 
Lucena está a um passo de 
retornar à Assembleia Legis-
lativa do Estado, na condição 
titular.
Ele deve ocupar a vaga de  Gui-
lherme Almeida, que deve se 
afastar para ocupar uma Se-
cretaria em Campina Grande, 
na gestão do prefeito eleito 
de Campina Grande  Romero 
Rodrigues, a quem apoiou  no 
segundo turno.
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EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo, Marcos Lima e Marcos Pereira

 Sitonio Pinto - sitoniopinto@gmail.com Carlos Romero - contato@carlosromero.com.br

H
um

or
In

fo
rm

e
G

eo
va

ld
o 

Ca
rv

al
ho

D
om

in
go

s 
Sá

vi
o 

- 
sa

vi
o_

fe
l@

ho
tm

ai
l.c

om

Porque, aqui para nós, se o Brasil perder o título, em sua própria 
casa, como aconteceu na Copa de 50, o que será de Felipão?”

 

Para preocupação de pre-
feitos e governadores, a 
burocracia vem emperrando 
a regulamentação da  MP 
589/2012 – que dispõe so-
bre o parcelamento de débi-
tos relativos às contribuições 
previdenciárias dos Estados 
e dos Municípios.
O receio é pelo fato de que  
o final do ano está bastante 
próximo, e o mandato de di-
versos gestores em fase de 
encerramento. Assim, o re-
curso comprometido  no FPM, 
em razão do pagamento do 
parcelamento previdenciário, 
é de extrema importância 
para que os prefeitos fechem 
suas contas. Daí a necessida-
de da urgência da liberação 
do regulamento da MP.

REGULAMENTAÇÃO



Gleide Costa
Técnica de futebol feminino

Pedro Alves
pedroalvesjp@yahoo.com.br

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 11 de dezembro de 2012

EXCLUSIVO

leide Costa Nascimento é uma mulher que dedica boa 
parte da vida a um esporte que é mais popular entre os 
homens. Com 36 anos de idade, Gleide, ou Tia Gleide, como 
é carinhosamente chamada por suas e seus atletas, tem 
uma história vasta em defesa do futebol feminino, que a 
cada dia cresce mais no país. Educadora física por formação, 
é uma das referências na modalidade no Estado. Oriunda, 
inicialmente, do voleibol, Gleide fez sua carreira como atleta 
no futsal, mas é no futebol de campo que hoje em dia 
ela é reconhecida como a principal treinadora da Paraíba. 
Acostumada a fazer diversas atividades nos esportes com 
bola nos pés, Gleide ainda acumula a função de presidente 
do Clube Atlético Miramangue, agremiação amadora de 
João Pessoa. Em conversa com o Jornal A União, a técnica 
campeã paraibana de futebol deste ano pelo Kashima, falou 
de diversos momentos de sua longa carreira.

 G

Como foi a sua saída e a do 
time, do Botafogo-PB?

Em 2012, sentamos com a 
diretoria. O Botafogo-PB passava 
por um período de transição e isso 
eu até entendo. Mas mostrei o pro-
jeto, o que tínhamos feito até ago-
ra, e a diretoria não achou que isso 
era prioridade. Mas a Federação 
Paraibana de Futebol veio infor-
mar que a vaga da Copa do Brasil 
seria nossa por causa das nossas 
campanhas, já que não tinha acon-
tecido o Estadual. E voltou ao que 
já tinha acontecido, fiquei angus-
tiada, porque teríamos pouco tem-
po. Só que aceitei, porque minha 
base estava no América de Natal, 
se eu deixasse que elas continuas-
sem lá seria mais difícil elas volta-
rem. Aí montamos a equipe pelo 
Botafogo-PB novamente e fiquei 
só de treinadora, quem foi orga-
nizar mesmo as coisas foi o Daniel 
César, da diretoria do clube. E aí 
para minha surpresa, no primeiro 
jogo, para nossa tristeza, cheguei 
ao vestiário, nem água tinha para 
gente. Foi aí que o time morreu, 
digamos assim, víamos que a pers-
pectiva de continuidade não exis-
tia mais. Foi dessa forma que fize-
mos o primeiro jogo. Saímos com 
duas atletas machucadas, uma foi 
com um torcedor, a outra eu fui 
dormir com ela no Trauminha de 
duas horas da madrugada, sem 
assistência de ninguém do clube. 
Aí não passamos do América-RN. 
Depois levamos novamente o pro-
jeto para o Botafogo-PB, eles fica-
ram de analisar, ficaram calados, e 
fomos colocando isso para outras 
pessoas.

É aí que surge o Kashima?
Sim. A ida do Kashima foi sim-

ples, eu era a treinadora do Sub-17 
do Kashima, porque eu fiz uma pa-
receria entre Miramangue e Kashi-

ma. Levei vários jogadores para lá. 
E numa conversa informal com o 
presidente do clube, Marcos Lima, 
perguntei se ele aceitava enfrentar 
o desafio, remontar um time no 
Kashima e irmos juntos atrás de 
captação de recursos. Perguntei 
se ele cobria “tanto” e eu ia atrás 
de “tanto”. Juntando esses “tan-
tos” deu tudo certo. Até porque o 
grupo não aguentava mais as men-
tiras que se falavam, aí a gente re-
solveu ir para o Kashima e vimos 
que apostamos certo, até porque a 
gente pode trabalhar como querí-
amos. Coisas que a gente não fazia 
num clube grande, nós consegui-
mos em um clube amador. E no 
Kashima nós somos prioridades.

Restou alguma mágoa do 
Botafogo-PB?

A torcida do Botafogo-PB é 
uma coisa que tem que amar sem-
pre, falei isso na preleção do jogo, 
quem faz o clube são pessoas, mas 
o clube em si é um patrimônio da 
cidade de João Pessoa, de muitas 
pessoas, nem de A nem de B nem 
de C. E tudo é passageiro. Não era 
pra criar raiva de uma situação. O 
João Batista, diretor que era do es-
porte amador, se emocionou com a 
gente, na nossa saída, falando que 
nunca viu se doarem tanto como 
as meninas fizeram. Mas a gente 
sabe quem fez mal. O Botafogo-PB 
está no coração da gente, do meu 
não vai sair nunca. Mas hoje eu sou 
Kashima e vamos honrar essa ca-
misa.

O que você acha da organi-
zação do futebol feminino no 
Estado?

A gente tem que ajeitar esse 
calendário da Federação do fute-
bol feminino. Eu entendo que fazer 
o Paraibano mais perto da Copa 
do Brasil, que agora é no primeiro 

semestre, faz com que deixe uma 
só preparação para as duas coisas, 
para o vencedor. Mas no ponto de 
vista de buscar parceiros, compli-
ca. Se o Estadual vem um pouqui-
nho antes aí sim dá para fazer um 
trabalho de captação de recursos. 
Mas eu entendo que dessa forma 
que é, faz com que os clubes te-
nham um custo menor. Mas esta-
mos firmes para a próxima Copa 
do Brasil, mesmo sabendo que ain-
da não é um campeonato que traz 
retorno financeiro. O time tem que 
bancar muita coisa. E temos esse 
apoio do Kashima. Esperamos en-
contrar mais patrocinadores e 
quero contar com a ajuda do poder 
público, nós representamos o Es-
tado e tenho certeza que a Secreta-
ria de Juventude, Esporte e Lazer 
vai nos ajudar, já que ela sempre 
nos atendeu.

Um dos motivos que o Bota-
fogo-PB alegou para sua saída é 
que você não fazia renovação e 
mantinha sempre o mesmo gru-
po, o que você acha de seu tra-
balho no aspecto de renovar?

Sempre a gente fez “penei-
rões”. Quando digo que temos o 
mesmo grupo é, porque temos 
muitas jogadoras boas que ren-
dem até hoje. Mas se você pegar a 
relação da final do Paraibano tem 
Danila, quem conhecia Danila? Al-
guém já ouviu falar de Dalas? Ela 
está comigo há apenas um ano, da 
época do Botafogo-PB. É um gran-
de valor. Estamos pleiteando para 
que ela tenha chance de fazer tes-
te na Seleção. É uma menina nova, 
alta, forte, tem 20 anos. É desta-
que no futsal e no futebol. Agora 
eu não posso desmontar um time 
campeão, vou desmontar um time 
campeão por quê? A gente tem que 
ter inteligência para não queimar 
as atletas.

Como começou sua história 
no esporte?

Tudo começou em 1989 
quando conheci um time chamado 
Monte Castelo, do Castelo Branco 
onde sempre morei. Como muitas 
das meninas daquela época, era 
doida para jogar futebol, futsal, 
voleibol. A propósito comecei no 
voleibol, muita gente me conhece 
só do futebol, mas comecei mes-
mo no vôlei, mas meu tamanho 
me fez parar. Quase ninguém sabe 
dessa minha história. Mas voltan-
do ao futebol, com o Monte Caste-
lo começamos na perspectiva de 
treinar, no entanto era uma coisa 
muito amadora, e eu sempre vis-
lumbrei o futebol de uma forma 
profissional. Em 1995 comecei a 
estourar no futsal, que foi através 
de um campeonato que eu joguei 
num selecionado do Geisel e o pro-
fessor Gama e professor Givaldo 
me levaram para jogar o primei-
ro campeonato universitário. A 
partir dali me dediquei ao futsal e 
venci diversos títulos com Gama, 
com quem aprendi muito no fut-
sal. Depois com o professor Paulo 
Mendonça fui campeã brasileira 
e aí veio indicações para equipes 
de outros estados, convocações e 
prêmios. A gente treinava muito. 
Joguei ainda em duas equipes no 
Ceará, e era coisa de louco, porque 
eu treinava as crianças do Colégio 
Menino de Jesus na semana toda, 
e  na sexta-feira ia pra lá treinar e 
voltava na segunda para o traba-
lhar novamente. Eu compreendo 
que meu último momento de atle-
ta foi na minha última participa-
ção na Taça Brasil em 2002. Aí vol-
tei para João Pessoa, as lesões no 
joelho também me atrapalharam, 
mas decidi voltar para investir em 
ser treinadora.

E no futebol?
Comecei no futebol de campo 

em 2009, foi o ano da Portuguesa. 
Estavam montando os times de 
futebol feminino em João Pessoa 
e eu toda arrebentada, prometi 
para mim mesma que nunca mais 
ia jogar futebol. Aí o Auto Espor-
te quis montar um time e eu cedi 
minhas atletas para o clube. Mas 
eles começaram a querer botar 

elas no futsal eu não gostei.  Decidi 
que ia fazer um time de campo fo-
mos para a Portuguesa. Inclusive 
fui jogar. Aquela história virou um 
desafio e eu disse: “Então vamos 
ganhar o campeonato agora”. Nós 
nos organizamos. Naquele tempo 
tinha um time muito bem monta-
do que era o Treze, então começa-
mos a bolar estratégias para ven-
cer os jogos. Começamos a levar a 
sério mesmo. 

Como surgiu a oportunidade 
no Botafogo-PB?

Em 2009 estou na Federação 
resolvendo coisas do Miramangue 
e Valter Ataíde veio me dizer que 
eu era a treinadora do Botafogo-PB 
na Copa do Brasil. Eu perguntei: 
como assim? Ele falou que tinha 
que confirmar a vaga da Paraíba 
na Copa do Brasil. Aí falei: homem 
vá devagar. Mas sentamos depois 
e aceitamos, pois o futebol femi-
nino começava a crescer. Iríamos 
participar para chamar atenção do 
clube, do público. E aí fomos, pega-
mos o Sport, perdemos, mas vimos 
que ali existiam potencialidades, 
faltava treinamento. No outro ano, 
sentamos com o clube e falamos 
que queríamos organizar o futebol 
feminino. Mas isso só veio mesmo 
depois de muitas vitórias aqui no 
Estado, que foi quando a diretoria 
do Botafogo-PB viu que deveria 
investir. Aí vem 2010, vem a Copa 
do Brasil, fizemos um grande cam-
peonato, ficamos em nono lugar, 
perdemos de ir para semifinal por 
detalhes no jogo de volta contra o 
São Francisco do Conde. Em 2011 
permanecemos no Botafogo-PB e 
falei que tinha o interesse de co-
ordenar essa área do clube. E foi 
um ano que vivemos muito bem 
dentro do Botafogo-PB, diga-se 
de passagem, fomos campeãs do 
Campeonato Paraibano, consegui-
mos alguns patrocinadores que 
andam comigo até hoje, começa-
mos com essa perspectiva de aju-
da de custo para as atletas, não era 
muito, mas era algo. E aí passa-
mos da primeira fase novamente 
e enfrentamos novamente o São 
Francisco-BA e fomos eliminadas, 
apesar de termos feitos um grande 
jogo no jogo da Bahia.

Futebol feminino 
ganha espaço na Paraíba
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Em cima da hora

Concurso inscreve mais de 37 mil
técnico administrativo 

Os candidatos concorrem 
às 3.180 vagas oferecidas 
pelo Governo do Estado

Mais de 37 mil candi-
datos vão concorrer às 3.180 
vagas do cargo de técnico ad-
ministrativo oferecidas pelo 
Governo do Estado. A prova 
objetiva do concurso vai ser 
aplicada no domingo (16), a 
partir das 15h10, com térmi-
no às 18h40 (horário local), 
nas cidades de Cajazeiras, 
Campina Grande, João Pes-
soa, Patos e Sousa.

Segundo a Secretaria de 
Estado da Administração e a 
Fundação Professor Carlos 
Augusto Bittencourt (Fun-
cab) – entidade responsável 
pela realização do concurso 
– se inscreveram para o con-
curso público para o cargo 
de técnico administrativo 
37.162 candidatos, sendo 
244 pessoas com deficiência 
física. Para a 1ª região geoad-
ministrativa do Estado se 
inscreveram 20.437 candi-
datos. A concorrência nessa 
região é de 10,2 candidatos 
para uma vaga.

Os locais de realização 
e horários da prova objetiva  
já podem ser conferidos pe-
los candidatos no site www.
funcab.org.br. Para ter aces-
so às informações o candida-
to deve digitar o número do 
seu CPF e data de nascimen-
to (dia/mês/ano) e clicar no 
link Comunicado Oficial de 
Convocação para Prova.

A prova objetiva terá ca-
ráter eliminatório e classifi-
catório e será constituída de 
questões de múltipla esco-
lha. A divulgação do gabarito 
está prevista para acontecer 
no dia 17 de dezembro.

No site da Funcab o can-
didato também tem acesso 
ao número de inscritos por 
região geoadministrativa do 
Estado da Paraíba e ao status 
de sua inscrição. O  comunica-
do oficial de convocação para 
prova e o status da inscrição 
devem ser impressos. Inclu-
sive, o comunicado oficial re-
ferente à prova objetiva deve 

ser apresentado aos fiscais do 
concurso junto com um docu-
mento oficial de identificação, 
com fotografia.

Detran 
O período de inscrições 

para o concurso do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
da Paraíba (Detran/PB), que 
começou dia 19 de novem-
bro, segue até o dia 6 de ja-
neiro de 2013. O concurso 
visa ao preenchimento de 
108 vagas, sendo 18 para 
cargos de Ensino Superior 
e 90 para cargos de Ensino 
Médio.

As inscrições devem ser 
feitas no portal da Funcab. 
O valor é R$ 70 para os car-
gos de Ensino Superior e R$ 
60 para os cargos de Ensino 
Médio.

O concurso será com-
posto por avaliação objetiva, 
prática, discursiva e de títu-
los de acordo com o cargo 
escolhido. As provas objetiva 
e discursiva estão previstas 
para acontecer no dia 3 de 
fevereiro de 2013.

Codata 
Já as inscrições do con-

curso da Companhia de Pro-
cessamento de Dados da Pa-
raíba (Codata) seguem até o 
dia 2 de janeiro de 2013. O 
certame visa ao provimento 
de vagas para o Ensino Mé-
dio (ou técnico equivalente) 
e Superior. O valor da ins-
crição é de R$ 60 e de R$ 70, 
respectivamente.

A prova objetiva acon-
tece no dia 3 de março de 
2013 e será aplicada nas ci-
dades de Cajazeiras, Campi-
na Grande, João Pessoa, Pa-
tos e Sousa.

Cargos de Nível Supe-
rior: Analista de Informá-
tica; Técnico de Adminis-
tração/Finanças. Cargos de 
Ensino Médio ou Técnico 
equivalente: Assistente de 
Informática/Programador; 
Auxiliar de Informática/
Apoio ao Usuário; Assisten-
te de Administração e Finan-
ças; Auxiliar de Administra-
ção e Finanças.

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria da Administração, efe-
tua hoje o pagamento da segunda 
parcela do 13º salário dos servidores 
estaduais. A folha da administração 
direta e indireta totaliza recursos na 
ordem de R$ 109.507.203,00.

A folha do mês de dezembro será 
paga nos dias 27 e 28 próximos. De 
acordo com dados da Secretaria de Es-
tado da Administração, as três folhas 
(novembro, já paga), 13º e o mês de 

dezembro estarão injetando na eco-
nomia do Estado cerca de R$ 700 mi-
lhões em apenas um mês. 

Na semana passada, o governador 
Ricardo Coutinho falou sobre o impac-
to positivo do pagamento das folhas 
para o Estado. “Esse recurso colocado 
na economia do Estado é importante 
para a indústria, para o comércio e, 
principalmente, para os servidores em 
um momento de dificuldades econômi-
cas no Brasil e no mundo”, destacou.

Governo do Estado paga 
a segunda parcela hoje

13º salário

Folhas e 13º estão injetando na economia do Estado cerca de R$ 700 milhões em um mês

FOTO: Divulgação
Ricardo anuncia 
início das obras 
da Rodovia
Anel do Cariri

O governador Ricardo 
Coutinho assina, nesta sexta-
feira (14), as Ordens de Serviço 
de pavimentação da Rodovia 
Anel do Cariri, que terá uma 
extensão de 204 km. A maior 
obra viária do Programa Cami-
nhos da Paraíba custará quase   
R$ 100 milhões e vai tirar do 
isolamento mais cinco municí-
pios do Cariri paraibano.  

As autorizações para iní-
cio das obras de pavimenta-
ção da Rodovia Anel do Cariri 
acontecerão em solenidades 
nos municípios de Camalaú, 
às 10h; no Congo, às 12h, e em 
Cabaceiras, às 16h. Durante o 
programa Fala Governador 
de ontem, transmitido pela 
rede Tabajara SAT, Ricardo 
anunciou os municípios que 
deixarão para trás o barro e a 
poeira: São Sebastião do Um-
buzeiro, São João do Tigre, 
Camalaú, Caraúbas e São Do-
mingos do Cariri.

“Uma cidade cuja entrada 
e a saída são feitas no barro 
está fadada ao esquecimento, 
sem produção, comércio e para 
o nosso governo é fundamen-
tal tirar isso do nosso mapa. 
Estamos resgatando o desen-
volvimento, respeito e fazendo 
justiça para 120 mil caririzei-
ros”, destacou Ricardo.      

Trechos 
A estrada ligará com as-

falto todo o Cariri: Zabelê/São 
Sebastião do Umbuzeiro (13 
km), São Sebastião do Umbu-
zeiro/São João do Tigre (20,4 
km),  São João do Tigre/Cama-
laú (23,7 km), Camalaú/Congo 
(16,1 km), Congo/Caraúbas 
(20,8 Km), Caraúbas/São Do-
mingos do Cariri (14 Km), São 
Domingos do Cariri/Cabacei-
ras (27 km), além da restaura-
ção de Cabaceiras/Boqueirão/
Queimadas (53 km) e Congo/
Divisa PB-PE (16,1 km).

A Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária está de-
senvolvendo projeto de moni-
toramento e fiscalizações dos 
bares e restaurantes do Lito-
ral paraibano, especialmente 
nos lugares de maior fluxo de 
pessoas, durante os meses de 
dezembro e janeiro. A deter-
minação, de acordo com o di-
retor geral da Agevisa/PB, Jail-
son Vilberto, é de que sejam 
inspecionados todos os esta-
belecimentos que fornecem 
alimentos nas áreas litorâneas 
do Estado com o objetivo de 
garantir maior segurança ali-
mentar aos clientes nativos e 
turistas que normalmente lo-
tam as praias paraibanas du-
rante o período de verão.

Coordenados pela Gerên-
cia Técnica de Integração e Ar-
ticulação e de Inspeção e Con-
trole de Alimentos, Águas para 
Consumo Humano e Toxicolo-
gia da Agevisa/PB, os trabalhos 
estão sendo desenvolvidos em 
paralelo às ações desenvolvi-
das pela Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur), que cons-

tituiu Comissão encarregada 
de propor e acompanhar as 
ações dos vários setores do 
Governo do Estado relaciona-
das ao Verão 2013.

As visitas sanitárias foram 
iniciadas na semana passada 
nos bares e restaurantes da 
Praia do Jacaré, localizada no 
município de Cabedelo. Con-
forme observa a gerente de Ali-
mentos da autarquia estadual, 
Raquel Lima, as ações terão 
sequência nas praias do Litoral 
Sul, dentre as quais Jacumã, Co-
queirinho, Tabatinga. Os resul-
tados das inspeções, segundo 
ela, constarão de relatórios pe-
riódicos que serão encaminha-
dos ao Ministério Público e ao 
Procon Estadual.

Nos lugares onde forem 
constatadas irregularidades, 
os inspetores da Agevisa/PB 
notificarão os responsáveis 
pelos estabelecimentos para 
que os mesmos tomem as pro-
vidências necessárias visando 
à adequação dos serviços às 
exigências e determinações da 
legislação sanitária.

Agevisa/PB monitora 
os bares e restaurantes

sEgurança alimEntar

Todos os anos, pais alunos 
e responsáveis se preparam 
para o reajuste das mensalida-
des escolares, compra do mate-
rial escolar, fardamento e tam-
bém o transporte escolar. Para 
isto existe o orçamento que 
deve ser preparado para a oca-
sião, que geralmente começa 
em janeiro com as matrículas.

Já é do conhecimento que 
o reajuste escolar para 2013 
está oscilando entre 7% e 15% 
em João Pessoa nas princi-
pais instituições de ensino. Os 
proprietários justificam que 
o aumento está atrelado ao 
pagamento de salários de pro-
fessores e demais funcionários 
dos educandários.

O presidente do Sindica-
to das Escolas Particulares da 
Paraíba (Sinep-PB), professor 
Odésio Medeiros, o reajuste 
das mensalidades se faz ne-
cessário antes de todo ano le-
tivo em decorrência dos custos 
cada vez mais elevados de ma-
nutenção de um colégio.

O professor Odésio Me-

deiros esclareceu que são con-
siderados a inflação e os salá-
rios que sempre aumentam na 
data-base, além do aumento 
da água, energia, do telefone 
e outros encargos, inclusive a 
planilha.

O Procon de João Pessoa 
notificou as faculdades particu-
lares para combater o aumento 
ilegal das mensalidades para 
2013. O órgão determinou 
que as instituições cumpram 
a Lei Federal Nº 9870/99, di-
vulgando as planilhas de custo 
e proposta contratual em 45 
dias antes do término das ma-
trículas. Se as instituições não 
atenderem às determinações, 
não deverão reajustar a anui-
dade e poderão ser obrigados 
a ressarcir os consumidores 
prejudicados.

De acordo com o coorde-
nador do Procon-JP, Marcos 
André Araújo, a maior parte 
das faculdades foi notificada 
na quinta-feira (6) e as demais 
na sexta (7), totalizando as 22 
que atuam na cidade. Na pró-
xima semana, o trabalho será 
feito com as escolas particu-
lares de Ensino Básico. Se não 

seguirem as regras, as insti-
tuições poderão ser autuadas 
e multadas com base no Códi-
go de Defesa do Consumidor 
(CDC), que prevê multas de R$ 
400 a R$ 6 milhões.

Conforme Araújo, o CDC 
preza pela transparência e har-
monia nas relações de consu-
mo, e a informação é um direi-
to básico do consumidor. O que 
o vincula à relação contratual é 
o conhecimento prévio do con-
trato, com seu conteúdo bem 
exposto, de modo que sua com-
preensão seja clara. Por isso, o 
Procon vai garantir que a obri-
gatoriedade da divulgação das 
planilhas seja cumprida nessa 
época de matrículas. “Caso 
contrário, os reajustes serão 
considerados ilegais, devendo 
haver o ressarcimento dos con-
sumidores que tenham pago a 
quantia indevida ”, destacou.

Desde outubro passado, 
o Procon-JP dialoga com a ca-
tegoria para disciplinar a con-
duta das faculdades e escolas 
e garantir que o consumidor 
tenha acesso às informações 
de maneira clara. Em reunião 
com as instituições e o sindica-

to que representa a categoria 
(Sinepe-PB), o órgão ofereceu 
a página da prefeitura da ca-
pital na internet para publicar 
as planilhas e ainda propôs um 
termo de ajustamento de con-
duta (TAC), mas as instituições 
se negaram a assinar.

“Fizemos nossa parte e 
buscamos um acordo, mas as 
escolas se recusaram a assinar 
um TAC que defende apenas 
mais transparência, cumprindo 
o que está na lei”, acrescentou 
Araújo. Ele disse ainda que o 
objetivo do Procon não é punir 
quem eleva os valores das men-
salidades, mas que esse aumen-
to só ocorra se houver justifi-
cativa – ou seja, se a instituição 
teve aumento de gastos, se fez 
investimentos ou se elevou cus-
tos com folha de pessoal.

A proposta do órgão em 
disponibilizar as planilhas 
de custo na internet foi apre-
sentada em reunião da Asso-
ciação Nacional dos Procons 
no mês passado, em Brasília. 
Na ocasião, os representan-
tes dos órgãos de defesa do 
consumidor se posicionaram 
favoráveis à ideia. 

Escolas reajustam as mensalidades
gastos com Educação

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com



Concurso Arte e Energia 
vai premiar grafiteiros  
da Paraíba 

O Diário de Frida Kahlo 
é reeditado no Brasil 
após 18 anos

PÁGINA 7 PÁGINA 8
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Uma ponte musical
Adeildo Vieira, Tribo Éthnos e outros artistas paraibanos se 
apresentam hoje no show Berimbaobab Brasil na Usina Cultural 

FOTO: Victor Ramalho
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Funesc vai lançar livros  
de autores paraibanos 
na sexta-feira
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Peace Orchestra para participar de uma 
turnê. Em um mês e meio, fizeram sete 
shows, em que passaram até pela Gâm-
bia, com 18 artistas em palco, entre mú-
sicos e dançarinos. Em contrapartida, a 
expectativa é recebê-los no final de 2013.

Para tanto, Adeildo e a Tribo Ethnos 
começaram no começo de janeiro o pro-
jeto ‘Berimbaobab Brasil’ e convidaram 
músicos paraibanos para participarem 
juntos do espetáculo.

“Nosso objetivo com o Berim-
baobab Brasil é patrocinar a mesma 
experiência aqui que tivemos com eles 
lá. Promover um intercâmbio cultural, 
oficinas de música, de dança, de vivên-
cia. Então, este show agora servirá para 
montar o nosso espetáculo para que, 
quando eles vierem, integrarem o es-
petáculo deles ao nosso e percorremos 
diversas cidades”, disse Adeildo Vieira, 
na ocasião.

O show estreou em Patos, em meados 
deste ano, mas só veio a ficar completo 
em novembro, quando ingressaram 

Os artistas paraibanos 
Erivan Araújo, o coleti-
vo Tribo Éthnos, Soraia 
Bandeira, Gláucia Lima 
e Adeildo Vieira vão re-
apresentar o show Be-
rimbaobab Brasil hoje, na 
Usina Cultural Energisa, 

às 20 horas. Será a terceira vez que se 
apresentam com o espetáculo (a pri-
meira foi no começo de novembro) e o 
objetivo é estarem com uma estrutura 
pronta para receberem os artistas se-
negaleses Samuel Demoliens e Patrice 
Gomis como convidados para uma turnê 
em conjunto pela região. Os ingressos 
custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Em janeiro deste ano, o cantor Adeil-
do Vieira e os músicos integrantes do 
coletivo Tribo Éthnos participaram em 
Senegal de um intercâmbio cultural com 
Samuel e Patrice, que juntou sua banda 

Horácio Roque
hroque.repórter@gmail.com

todos os artistas, inclusive dançarinos.
“ Tem sido boa a aceitação. Em Patos, 

não pudemos levar o pessoal da dança, 
já o segundo na Estação, levamos os 
dançarinos, acrescentamos as coreogra-
fias e ficou um resultado muito bom. É 
um show muito gostoso, em que traba-
lhamos ritmos brasileiros com ritmos 
africanos”, disse Vant Vaz, integrante da 
tribo Ethnos.

Esta última apresentação, que foi 
na Estação Cabo Branco, foi o pontapé 
definitivo para o projeto, que deve ter 
diversas apresentações no próximo 
ano, entre elas a do Festival Saint Louis 
de Jazz, em Senegal, em julho. Para lá, a 
Tribo Ethnos será acompanhada pela 
cantora Soraia Bandeira.

A ideia inicial era promover o inter-
câmbio cultural com os senegaleses Sa-
muel e Patrice agora em dezembro, mas 
por falta de apoio, a vinda deles teve que 
ser adiada para o final do ano que vem. 
Com mais tempo para trabalhar o show, 
a agenda e a viabilização de tudo isso.

“Essa troca de experiências aconte-
cerá em várias frentes. Uma no audiovi-
sual, outra na música, outra na dança. 
Vamos passar 15 a 20 dias juntos, con-
vivendo. Vamos tocar juntos. Eles vão 
dar palestras, workshops. Será uma boa 
oportunidade”, disse Vant Vaz.

Adeildo Vieira e a Tribo 
Éthnos visitaram o Senegal e 
a Zâmbia no ano passado

O show estreou
na cidade de 
Patos, em meados 
deste ano, mas 
só ficou completo 
em novembro, 
quando ingressaram 
todos os artistas, 
inclusive dançarinos
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Vivências

Anunciam os jornais que uma comissão de 
deputados paraibanos percorre o Curimataú, Cariri 
e Sertão para anotar o que se passa nessas regiões 
e sentirem as carências de cada uma. Pelos infor-
mes que nos chegam essas visitas valem muito pelo 
apoio moral.  O que falta às populações já sabemos: 
é água de beber. O Semiárido transformou-se num 
deserto pela ação de fatores climáticos e huma-
nos, o que concorre, também,  para a ausência dos 
invernos.

Anuncia o patriarca da transferência de águas 
para o Eixo Norte e Leste, o dinâmico deputado 
Francisco de Assis Quintans, que pretende solici-
tar do Exército Brasileiro assumir o ato heróico da 
translação de águas do São Francisco, desde que 
os trechos bem acabados estão consignados aos 
militares.

Quando escasseava o inverno na Paraíba o 
1º Grupamento de Engenharia tomava sob sua 
responsabilidade, o trabalho específico relacio-
nado com estradas, açudes e outras construções.  
A serventia dos carros-pipa ia às zonas mais 
carentes.

Os comandantes da Guarnição ciosos do inte-
resse de José Américo sobre o assunto relevante, 
iam levar-lhe a agenda de suas realizações, o que 
o animava a crer cada vez mais na ação dos en-
genheiros dessa Instituição quanto às obras e o 
socorro hídrico.

No momento tão esperado para a transposi-
ção das águas, Fernando Henrique Cardoso, em 
5.6.2001, assinou o documento “Compromisso 
pela Vida do São Francisco” propondo a revita-
lização da caudal e a construção de canais no 
Eixo Norte, Leste, Sertão e Remanso e outras 
providências.  Esses projetos previam ainda o 
deslocamento  da bacia do Tocantins para o rio 
da Integração Nacional, por uma fenda tectônica 
existente entre os dois. Tais projetos não foram 
adiante, mas durante seu governo foram cria-
dos o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco-CBHSF e o Projeto de Conservação e 

Revitalização da Bacia Hidrográfica do São Fran-
cisco-Pcrbhse, Em A Paraíba e seus Problemas 
(1922), livro de Sociologia Regional, de autoria 
de José Américo de Almeida, sugere essa prová-
vel união.

Em sua campanha o presidente Lula, em João 
Pessoa, no Parque Solon de Lucena, num discurso, 
asseverou que faria o traslado do “velho Chico” 
para o Nordeste sedento. Luiz Inácio Lula da Silva 
fora reeleito (29.10.2006) para o segundo man-
dato com 58 milhões de votos, porém, envolvido 
em denúncias de corrupção e sem a maioria no 
Senado, na próxima legislatura, fora forçado a se 
compor com partidos da oposição, para garantir 
sustentabilidade a sua administração. A inusita-
da situação procrastinou o plano de salvação do 
Semiárido.

O projeto orçado em R$ 6,8 bilhões de reais 
teve início, porém, as longas interrupções em seu 
andamento, geram prejuízos, em especial, às vias 
de cimento que, desprovidas do líquido que as 
umedecem, racham e  têm, quase sempre de serem 
refeitas, o que encarece a obra.

A sociedade deve se unir a esses valorosos 
deputados estaduais para estimulá-los a fazer o 
que deve ser feito.  É preciso, também, que as Ins-
tituições mostrem do que são capazes para salvar 
uma coletividade humana e animal que morre de 
sede.

Andar pelo Estado é preciso, porém mais 
imperioso é ir a Brasília e pressionar o Congresso 
para que a ideia da redenção  regional não mor-
ra sem vela... Mais importante ainda é falar com 
Dilma Rousseff, pois como presidente da Nação 
não deve alhear-se da angústia de milhares de 
brasileiros que votaram nela, e confiam em sua 
ação.

Os deputados Ricardo Marcelo, Assis Quintans, 
Janduy Carneiro, Frei Anastácio, Branco Mendes, 
Trocólli Júnior e os demais estão ai, à espera da co-
roa que Santo Ambrosio, bispo e prefeito de Roma  
prometeu para quem trabalhasse pelo povo.

Teatro, do grego, é uma 
forma de arte em que  um ator ou 
um conjunto de atores interpreta  
uma história  ou atividades para 
o público  em um palco.

Convidada para comparecer 
a inauguração do Teatro da Facisa 
a minha primeira reação foi não 
ir... Pensei e aceitei o honroso 
convite.

O que 
assisti foi um 
fato realmen-
te histórico 
na vida só-
ciocultural 
de Campina 
Grande e que  
tal realização 
somente vem 
engrandecer 
cada vez mais 
a nossa cidade 
colocando-a 
e consolidan-
do-a nos elevados patamares 
dos grandes centros culturais e 
intelectuais brasileiros. E até por 
que a cultura teatral é um acon-
tecimento  milenar em relação a 
sua gênese, tendo passado por 
várias etapas até chegar ao dia 
de hoje, sempre se renovando, se 

surpreendendo e até servindo de 
espelho e exemplo aos aconteci-
mentos do cotidiano de nossas 
vidas.

Quem sabe verdadeiramen-
te reconhecer a importância  do 
teatro nos seus mais diversos 
modos de interargir na vida dos 
seres humanos, com efeito, bem 

sabe do que estou aqui me 
referindo! Posto que ao 
zelar pela vida e fatos só-
ciosculturais sempre estar 
a estimular a renovação 
na qualidade de vida das 
pessoas enquanto seres 
humanos providos de inte-
ligência e de sentimentos e 
emoções!

O médico Dalton Ga-
delha presidente-proprie-
tário da Facisa, falando a 
imprensa afirmou”:teatro 
e universidade formarão 
um conjunto importante 

para a sociedade. “Nós acredi-
tamos que tanto a faculdade 
quanto o teatro tem uma vo-
cação de andarem unidos. Um 
completa o outro. Vivemos em 
uma região muito rica de talen-
tos  e precisamos  estimular es-
tes talentos. São atores músicos, 

dançarinos cantores, artistas 
que precisam ser estimulados 
e o teatro é um instrumento 
fantástico para isso.”

Na ocasião várias persona-
lidades do mundo cultural fo-
ram  agraciadas com a comenda 
“Paulo Freire”, entre as quais a 
dramaturga Lourdes Ramalho e a 
secretária de Cultura de Campina 
Grande, Eneida Agra Maracajá... 
O Teatro da Facisa veio fortalecer 
a nossa cultura já  que Campina 
Grande é um berço cultural muito 
forte.

O médico presidente da 
Facisa, Dalton Gadelha afirmou 
ainda,   que o empreendimento 
contribuirá com a educação e a 
cultura de Campina Grande de 
forma definitiva.

Para a noite de abertura a 
dupla gaúcha Hique Gomez e 
Nico Nicolaiewsk apresentaram o 
espetáculo Tangos e Tragédias.  O  
musical criado em Porto Alegre 
em 1984, já passou por teatros  
do exterior e foi escolhido pelo 
público  de Portugal como o me-
lhor espetáculo durante o Fes-
tival Internacional de Teatro de 
Alameda em 2003 e espetáculo 
de Honra em 2004.

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Salário menor para doméstica
Esta notícia interessa a patrões e patroas 

cujas empregadas domésticas trabalham em 
jornada reduzida. O TST acolheu recurso de um 
casal de empregadores condenados numa de-
manda com uma empregada doméstica contra-
tada para trabalhar em jornada reduzida. A 8ª 
Turma aplicou a Orientação Jurisprudencial n° 
358 da SDI-1 para excluir a condenação, pois é 
lícito o pagamento do piso salarial ou do salário 
mínimo proporcional ao tempo trabalhado, no 
caso de jornada inferior à previsão constitucional 
de oito horas diárias ou 44 semanais.

A empregada foi contratada para jornada 
inferior a oito horas - em média quatro horas por 
dia - recebendo salário (R$ 300) proporcional 
ao tempo trabalhado. Na inicial ela afirmou ter 
sido contratada por um salário mínimo, indepen-
dentemente do tempo trabalhado. Queria, assim, 
receber as diferenças entre o prometido e o efe-
tivamente recebido, mas a sentença não acolheu 
sua pretensão. Ao julgar o recurso ordinário da 
doméstica, o TRT-15 (Campinas/SP) deferiu as 
diferenças salariais, com base no artigo 7º, inciso 
IV, da Constituição Federal, que garante a todos os 
trabalhadores salário não inferior ao mínimo.

Os empregadores recorreram ao TST, afir-
mando que a garantia constitucional ao salário 
mínimo é aplicável aos trabalhadores em jornada 
de oito horas diárias e 44 semanais, o que não 
era o caso. O ministro relator reformou a decisão 
para excluir o pagamento das diferenças salariais: 
“para ter direito ao salário mínimo, o trabalhador 
deve submeter-se à jornada prescrita no inciso 
XIII do artigo 7º da CF – ou seja, de oito horas diá-
rias ou 44 semanais”. E completou:  “Se a jornada 
for inferior à estipulada constitucionalmente, o 
salário poderá ser pago proporcionalmente”.

Foro do consumidor
A Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou 
recentemente, em caráter conclusivo, o Projeto 
de Lei nº 2988/08, do deputado Chico Lopes 
(PCdoB-CE), que estabelece o domicílio do consu-
midor como o foro para ações envolvendo relação 
de consumo. A proposta ainda prevê que, caso o 
consumidor seja o autor da ação, ficará a seu cri-
tério a escolha do foro. E também altera a Lei nº 
9.099/95, que define a competência dos juizados 
especiais cíveis e criminais.

Atualmente, a lei prevê que o foro é o de do-
micílio do réu (empresa ou prestador de serviço) 
ou do local onde ele exerça suas atividades ou 
mantenha filial, agência, sucursal ou escritório; 
do local onde a obrigação deve ser satisfeita ou do 
domicílio do autor da ação, nos casos de repara-
ção de dano. O relator da proposta lembrou que 
o STJ tem decidido em favor dos consumidores 
quando o foro é questionado, pois o Código de 
Defesa do Consumidor permite que, nesses casos, 
a ação seja feita de forma a tornar a Justiça o mais 
acessível possível. 

Lições de Filosofia do Direito
Autoria de Gabriel Valle e Sofia Valle, foi 

lançada uma interessante obra para os estudiosos 
da Filosofia e do dDireito, Lições de Filosofia do 
Direito (Forense Universitária, 424 páginas. R$ 
86,00). A obra tem a pretensão de transmitir o 
que, de fato, o jurista precisa saber da Filosofia, 
principalmente devido ao que é cobrado em con-
cursos públicos. Os autores fazem uma análise da 
evolução do Direito desde o Direito Romano até 
os dias atuais, sempre fazendo sua relação com a 
Filosofia.

Gabriel Valle - Graduou-se e Pós-Graduou-se 
em várias áreas de Ciências Humanas nas univer-
sidades de Bonn e Munique (Alemanha), Liver-
pool (Inglaterra), Bali (Indonésia) e Nemi (Itália). 
Sofia Valle - Graduação em Direito (PUC- Minas) e 
Licenciatura em História (UFMG), dedicou-se ao 
Mestrado em História (UFMG).

Fernando
VasconcelosA seca do Nordeste
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Teatro da Facisa

O  musical criado 
em Porto Alegre já 
passou por teatros  
do exterior e foi 
escolhido pelo
público de Portugal 
como o melhor 
espetáculo do 
Festival de Alameda
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Roteiro

Que o grafite deixou de 
ser visto como vandalismo 
e passou a ser reconhecido 
como uma genuína expres-
são artística do homem não 
é mais segredo. Entretan-
to, para que essa ideia seja 
disseminada, cada vez mais 
são investidos em eventos 
na área, como é o caso do 
Concurso Arte & Energia, 
uma parceria entre a Ener-
gisa e a Central Única de Fa-
velas da Paraíba (Cufa-PB). 
Apesar de já ter sido inicia-
do no dia 1º deste mês, as 
inscrições foram reaber-
tas e quem perdeu o prazo 
pode fazê-la até a próxima 
segunda-feira, através do site 
www.arteenergia.com.br.

Os trabalhos inscritos 
serão avaliados pela Comis-
são de Seleção de acordo 
com os seguintes critérios: 
criatividade no tema, com-
provação da técnica de gra-
fitagem a partir da apresen-
tação de currículo artístico 
e portfólio e a qualidade e 
originalidade da proposta. 
O primeiro lugar recebe R$ 
8 mil, o segundo R$ 4 mil 
e o terceiro R$ 3 mil, além 
de três prêmios técnicos no 
valor de R$ 1 mil cada. Qua-
tro prêmios também estão 
reservados na categoria 
Originalidade, no valor de 
R$ 500 cada. 

Em uma espécie de 
maratona de grafitagem, os 
inscritos poderão executar 
sua arte por algumas das 
subestações da Energisa, 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Novo filme do Quarteto Fantástico 
começa a ser produzido em 2013

O reboot do Quarteto Fantástico ganhou data de es-
treia: 6 de março de 2015. O novato Jeremy Slater atual-
mente roteiriza. Josh Trank, cujo primeiro trabalho é Poder 
Sem Limites, será o diretor. A Fox ficou impressionada 
com o trabalho do cineasta no filme de super-heróis que 
segue a linha de Cloverfield. A produção começa na segun-
da metade de 2013, após Wolverine 2 e X-Men: Primeira 
Classe 2 estarem concluídos. O título oficial da produção é 
Fantastic Four Reborn. O produtor Akiva Goldsman foi con-
tratado para dar nova vida à adaptação. Adrien Brody segue 
como preferido para viver Reed Richards, o Sr. Fantástico, 
e Alice Eve devem viver Susan Storm, a Mulher Invisível. 
Kevin Pennington é o preferido para viver Johnny Storm, o 
Tocha Humana. Stephen Moyer está em negociações para 
viver Victor Von Doom, o Dr. Destino.

Fanzines como 
suporte à reflexão

Os fanzines, essas pequenas publicações independentes, 
produzidas por aficionados por alguma expressão artística, 
cada vez mais são objeto de estudos acadêmicos, como Traba-
lhos de Conclusão de Curso (TCC) de Comunicação Social, de 
Artes ou domínios afins. Não raro, recebo solicitações de alu-
nos não só de Graduação, bem como de Pós-Graduação, que 
buscam complementar suas pesquisas e tirar dúvidas sobre os 
fazeres e conceitos dos fanzines.

Um desses pedidos partiu de Guadalupe Pescinelli, aluna 
do oitavo semestre da Universidade Metodista de São Paulo, 
cujo TCC é a elaboração de um livro-reportagem sobre fan-
zines, explorando a relação do fanzinato com a internet. Sem-
pre com entusiasmo, respondo aos questionários procurando 
esclarecer as dúvidas dos jovens pesquisadores, que têm vivo 
interesse numa mídia tão diversa quanto fascinante. 

Uma das questões levantadas é se o fanzine ainda pode ser 
visto como uma forma de divulgação cultural. Claro que essa 
questão parte da constatação de que as mídias digitais vão se 
sobrepondo de forma avassaladora sobre as outras mídias, em 
particular à impressa, que sedimentou a experiência editorial 
dos fanzines. 

Sem dúvida, o fanzine ainda pode ser um veículo para a di-
vulgação cultural, mas ele se presta mais à reflexão, já que hoje 
há outros meios mais eficazes de se chegar ao público, como 
os blogs, o correio eletrônico e as redes sociais. Uma coisa é a 
divulgação, outra é a investigação sobre um sujeito artístico. Os 
fanzines tendem a se concentrar mais nessa segunda categoria. 
A velocidade dos acontecimentos não espera pelo processo va-
garoso de edição do fanzine. 

Devemos lembrar que o fanzine, em sua maioria, tem o 
modo de produção artesanal. A circulação também é proble-
mática e custosa, quando feita pelos Correios. Isso impossibili-
ta que o fanzine seja atual, no sentido noticioso. Contudo, ele é 
um excelente veículo para a difusão de ideias.

É justamente aí que está sua força, a de fomentar a dis-
cussão sobre os meandros de uma arte, a experimentação de 
linguagem, a inovação gráfica e a provocação que abre espaço 
para as vanguardas artísticas e conceituais. Enquanto houver 
artistas com novas ideias haverá fanzine. Se será impresso ou 
virtual, essa é uma questão a matutar.

Henrique Magalhães
Jornalista e professor do Curso de Comunicação em Mídias Digitais da UFPB
henriquemais@gmail.com
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 A 30ª edição da Bienal 
de São Paulo, que fechou 
suas portas ao público no 
último domingo, recebeu 
um total de 520 mil visitan-
tes, frente aos 535 mil da 
edição de 2010, informa-
ram nessa segunda-feira 
os organizadores. Sob o 
título de “A iminência das 
poéticas”, a Bienal recebeu 
menos público em termos 
absolutos, mas registrou um 
total de 308 mil visitantes 
espontâneos, dado que 
representa um aumento de 
24% com relação à edição 
de dois anos atrás, segundo 
comunicado. As outras 212 
mil pessoas correspondem 
às visitas promovidas pelo 
setor educativo, que repre-
senta um importante pilar 
da Bienal. 

Bienal de São Paulo 
encerra com público 
inferior a 2010

Alice no País das Mar-
avilhas, de Tim Burton, vai 
ganhar continuação. Se-
gundo a Variety, a roteiris-
ta Linda Woolverton foi 
contratada para roteirizar 
a sequência. Foi ela quem 
escreveu o primeiro filme.
Mesmo com a pressão do 
presidente Rich Ross, da 
Disney, Tim Burton revelou 
que não pretende dirigir 
a sequência de Alice no 
País das Maravilhas. “O 
final não deixou espaço 
para uma sequência. O que 
aconteceu é que, como 
nos sonhos, tudo fica em 
aberto, como deveria, para 
interpretações”, revelou ao 
Worst Previews.  O filme 
arrecadou US$ 1,04 bilhão 
mundialmente.

Alice no País das 
Maravilhas vai ganhar 
continuação

 

Mídias em destaque

Drops & notas

com a temática da sustenta-
bilidade. “Nós procuramos 
fazer a conscientização so-
bre o uso responsável da 
energia elétrica, reciclagem 
e tecnologias que auxiliem 
na preservação do planeta 
através da arte da grafita-
gem”, afirmou a coorde-
nadora geral da Cufa-PB, 
Kalyne Lima. A Central 
Única de Favelas foi procu-
rada pela Energisa, que re-
aliza o concurso de escala 
nacional com o propósito 
de atender também uma 
das demandas da Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel), o Programa de 
Eficiência Energética, que 
desenvolve uma série de 
atividades.

A coordenadora da 

Cufa percebe essa inicia-
tiva muito positiva para o 
cenário da cultura grafitei-
ra do Estado. “Eu percebo 
que em João Pessoa, há 
uma visão diferente a res-
peito do grafite. Por aqui, 
eu percebo ele presente 
nos meios de comunicação 
e até mesmo empresas de 
iniciativa privada, como a 
Energisa, promovem ações 
que disseminam a cultura 
do grafite”, afirmou Kalyne, 
consciente de que, em ní-
vel de Brasil, muitos ainda 
consideram o grafite algo 
marginalizado, mas des-
taca alguns indícios que 
apontam mudanças. “Nós 
temos iniciativas do Gover-
no Federal, como o Mais 
Educação, que utilizam o 

grafite como uma ferra-
menta de educação, isso 
é muito bom”, completou 
Kalyne Lima.

Já tendo passado pelas 
Subestações João Pessoa, 
na Torre, a próxima para-
da é na Subestação Cruz 
do Peixe, atrás da Usina 
Cultural Energisa, nos 
dias 16 e 17 deste mês, a 
partir das 8h. Ainda serão 
contempladas as Subesta-
ções de Cabedelo, Paratibe 
e Campina Grande, totali-
zando 540 metros de área 
grafitada até o mês de fe-
vereiro de 2013. Ainda foi 
revelado que, nesta segun-
da temporada, a cidade de 
Guarabira será incluída no 
roteiro das maratonas de 
Graffiti.

André Luiz Maia
Especial para A União

O concurso continua com inscrições abertas e vai premiar os melhores trabalhos

Em cartaz

Quatro 
Amigas e um 
Casamento

As amigas serão madrinhas de casamento de Becky

Amigas desde o colégio, Re-
gan, Gena e Katie estão reunidas 
novamente, porque a gordinha 
Becky recebeu o incrível pedido de 
casamento de Dale. Elas se unem 
para cumprir o papel de perfeitas 
madrinhas. O problema é que, as 
três tinham certeza que se ca-
sariam antes da Becky aprontam 
muito na véspera do casamento

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 Bru-
ce 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

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 Lautner. Após um parto 
quase fatal, Bella é finalmente transformada por 
Edward e se torna imortal. O bebê, que é uma me-
nina chamada Renesmee, irá desencadear 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. 
Direção: Breno Silveira, com Adelio Lima, Cham-
binho 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 tam-
bém 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.

Arte e Energia reabre inscrições 
e novo prazo termina no dia 17



Quase duas décadas se pas-
saram para que O Diário de 
Frida Khalo – Um Autorre-
trato Íntimo (José Olympio, 
280 páginas, R$ 99), que 
relata os dez últimos anos 
da vida da artista plástica 
mexicana, ganhasse uma 

reedição no Brasil. O livro chega com uma 
nova capa e uma introdução assinada por 
Frederico Morais. 

A obra é a reprodução fiel do diário 
escrito nos dez últimos anos em que 
viveu a pintora mexicana. Durante os 
anos de 1944 a 1954, ela documentou, 
com pinceladas tensas e coloridas, o 
seu processo criativo, a sua luta política, 
as reflexões de sua vida trágica e con-
turbada, bem como o amor possessivo 
pelo muralista Diego Rivera. O Diário de 
Frida Khalo revela muito do espírito e do 
sofrimento da pintora, e ajuda a decifrar 
os enigmas de sua arte. 

Sempre visceral, Frida se expres-
sava“com franqueza e sem reservas, 
empregando muito humor, intensidade 
e calor humano”, como observou a his-
toriadora Martha Zamora. Este diário 
revela muito do espírito e do sofrimento 
da pintora, conduzindo o leitor a decifrar 
os enigmas de sua arte.

Frida Kahlo nasceu em 1907, em 
Coyoacán, nos arredores da Cidade do 
México. Aos seis anos, contraiu polio-
mielite. Sua perna direita ficou atrofia-
da. Frida passou a escondê-la sob calças 
e depois longas saias, que se tornaram 
uma de suas marcas pessoais. Aos 18 
anos, em 1925, Frida Kahlo sofreu um 
grave acidente que mudou completa-
mente sua vida. O ônibus no qual era 
transportada chocou-se com um bonde. 
O corrimão de um dos veículos per-
furou-lhe as costas e saiu pela vagina. 
Frida ficou muitos meses entre a vida e 
a morte no hospital. Ninguém acredita-
va que a moça conseguiria sobreviver 
a essa tragédia. Frida sobreviveu, mas 

Diário de Frida Kahlo, que registra seus dez 
últimos anos de vida, é relançado no Brasil

Autorretrato de uma artista
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Literatura

FotoS: Divulgação

A pintora mexicana registrou em seu diário suas reflexões o amor obsessivo por Diego Rivera e também sua luta política

Após 16 anos sem lançar títulos 
com selo próprio, A Funesc retoma 
o trabalho de apoio à literatura 
paraibana com a publicação de oito 
livros inéditos. São obras de escri-
tores já consagrados, e também de 
novos autores contemplados com o 
Prêmio Literário José Lins do Rêgo. 
o lançamento será na sexta-feira, 
às 19h, no subsolo (área interna) do 
teatro de Arena do Espaço Cultural. 
Na ocasião, a presidente da Funesc, 
Lu Maia, anunciará quatro editais 
para o próximo ano.

As pulicações nos gêneros ro-
mance, poesia, infanto-juvenil, con-
to e crônica de autores como Astier 
Basílio, Saulo Mendonça, Gustavo 
Limeira, Marinésio Gonçalves, Paulo 
Vieira, Roberto Menezes, Jackson 
Franco e José Camilo Lelis. oito 
diferentes estilos de escrita, que 
tornam a Coleção 2012 das Edições 
Funesc um convite à leitura.

o lançamento compreende seis 
selos editoriais para definir as suas 
publicações por gênero literário. 
Cada um deles com nomes em home-
nagem ao escritor José Lins do Rêgo, 
patrono da Funesc. A coleção “Ria-
cho Doce” é destinada a romances 
ou novelas; Coleção “Pureza”, para 

poesia; Coleção “Gordos e Magros”, 
para contos ou crônicas; Coleção 
“Velha totônia” contemplará litera-
tura infanto-juvenil; Coleção “Papa
-Rabo”, para obras em dramaturgia 
e “Coleção Usina” para ensaios. As 
denominações desses conjuntos não 
implicam em definição de temas para 
as obras a serem publicadas.

o concurso que selecionou as 
obras foi realizado em 2011, com 
participação de autores nascidos ou 
radicados na Paraíba, rigor imposto 
para preservar o objetivo das Edições 
Funesc, que é o de incentivar a produ-
ção literária do estado e aproximá-la 
da população. Para alcançar o deseja-
do, além de publicar as obras, exem-
plares dos livros são disponibilizados 
em bibliotecas e também levados às 
escolas municipais e estaduais.

Editais
Para a área de artes visuais, 

será lançado o terceiro edital de 
ocupação da Galeria Archidy Picado. 
o setor de audiovisual será contem-
plado com o “Curtas PB na tela”; 
literatura terá o “Edições Funesc – 
Prêmio Literário Augusto dos Anjos”. 
Para música, haverá o edital “Music 
From Parahyba”.

sempre teve a saúde frágil e sentiu do-
res terríveis pela vida toda.

Durante a sua longa convalescença, 
Frida começou a pintar, usando a caixa 
de tintas de seu pai e um cavalete adap-
tado à cama. Em 1928, entrou no Partido 
Comunista mexicano e conheceu o mu-
ralista Diego Rivera com quem se casou 

no ano seguinte. O casamento sempre 
foi motivo de alegria e dor. Enfrentou 
traições, traiu e se casou mais uma vez 
com o mesmo marido. Frida morreu em 
1954, de embolia pulmonar, e em seu 
diário a última frase causa ambiguidade: 
“Espero alegremente a saída – e espero 
nunca mais voltar – Frida”. 

 A vida da artista mexicana chegou 
às telas em 2002 pelas mãos da diretora 
norte-americaba Julie Taymor. O longa-
metragem com por Salma Hayeck como 
a personagem principal e Alfred Molina 
no papel de Diego Rivera. O filme rece-
beu dois Oscar por melhor maquiagem 
e trilha sonora.

A presidente da 
Funesc, Lu Maia, 
vai anunciar editais 
que vão contemplar 
diversas áreas

Foto: Marcos Russo
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Brasil é o primeiro da lista 
em ganho de bem-estar 
para a população
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Capital tem mais de 30 mil animais abandonados

O abandono de animais 
é um fato que tem preocupa-
do as autoridades em todo o 
país, mais especialmente as 
associações de proteção ani-
mal, já que a maioria delas 
não encontra, nos poderes 
públicos, apoio necessário 
para reverter essa situação. 
Estima-se que existam mais 
de 30 mil animais abando-
nados em João Pessoa e, em 
média, 150 cães chegam ou 
são retirados das ruas pelos 
técnicos do Centro de Vigi-
lância Ambiental e Zoonoses, 
por mês.

Uma das responsabili-
dades do Centro de Zoono-
ses é o controle de doenças 
animais, o órgão, no entan-
to, acaba recebendo muitos 
animais abandonados. “Tem 
gente que chega e diz que vai 
deixar o animal no Centro de 
Zoonoses, porque não queria 
abandonar na rua”, disse a 
veterinária Sayonara Alves. 
No mês de novembro foram 
retirados das ruas 172 cães, 
e já nos meses de outubro e 
setembro foram 146 e 187 
cães, respectivamente, reco-
lhidos pelos técnicos do Cen-
tro de Zoonoses. 

De janeiro a junho deste 
ano, o Centro de Zoonoses 
registrou a entrada de 666 
cães retirados das ruas de 
João Pessoa, um número que 
preocupa muito já que es-
ses animais podem adquirir 
doenças transmissíveis aos 
homens. “Atualmente existe 
o controle da zoonose, não 
temos casos de raiva huma-
na, por exemplo, há muitos 
anos e as campanhas de vaci-
nação contra a raiva ajudam 
no controle da doença”, disse 
Sayonara. 

As principais zoonoses, 
ou seja, doenças de animais 
transmissíveis ao homem 
são a raiva e a leishmaniose, 
essa última mais conhecida 
por calazar. De acordo com 
Sayonara Alves, a vacina con-
tra a leishmaniose não é ofe-
recida pela rede pública, mas 
os donos de animais podem 
fazer a vacinação da rede 
particular e prevenir a proli-
feração da doença. “O custo 
ainda é alto para oferecer a 
população. Nas clínicas parti-
culares a vacina é comercia-
lizada, em média, por R$60 a 
R$90”, informou.

Uma das primeiras 
providências que os donos 
de animais devem adotar é 
quanto a aplicação de vaci-
nas. “Levar a um veterinário 
é o básico, para que ele possa 
avaliar o peso a idade e identi-
ficar algum problema. Depois 
é submeter o animal à pri-
meira vacinação que previne 
cerca de 10 doenças, como a 
leptospirose que é transmis-
sível ao homem, a parvoviro-
se e a cinomose. O veterinário 
vai orientar o período no qual 
cada vacina deverá ser aplica-
da até que o animal possa se 
submeter à vacina anti-rrábica 
e a de leishmaniose”, indicou 
Sayonara. Segundo informa, 
ainda, a veterinária, ainda 
não existe uma política de 
controle de natalidade ani-
mal em João Pessoa, e o único 
trabalho que o Centro de Zoo-
noses faz junto a população é 
de orientar quanto a impor-
tância da castração. 

FOTO: Divulgação

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

A falta de controle de natalida-
de faz com que o número de animais 
nas ruas seja bem maior. O número 
de gato, por exemplo, é bem maior 
que o de cães, principalmente, por-
que a gestação dos felinos é mais 
rápida. Os motivos que levam as pes-
soas a abandonar o animal de esti-
mação, geralmente, são infundados 
e irresponsáveis. Alguns atribuem 
a uma doença, a falta de condições 
financeiras para o tratamento, uma 
mudança da casa para um aparta-
mento, ou mesmo uma viagem.

Quando a pessoa se propõe a 
cuidar de um animal precisa ter a 
consciência de que esta é uma res-
ponsabilidade para o resto da vida. 
“O animal quer tão pouco de seu 
dono e abandonar é um ato muito 
covarde”, disse Maribel Amengual, 
presidente da Associação de Prote-
ção Animal Amigo Bicho (Apaab).

A associação existe há 6 anos e 
conta com ajuda de mais de 50 só-
cios, que colaboram com a doação 
em dinheiro, medicação ou mesmo 
ração. “Somos 8 diretores e apesar 
das pessoas confundirem, não temos 
abrigo para animais abandonados. 
Quando resgatamos um cão ou um 

gato, acabamos levando para nossas 
casas, tratando eles e encaminhando 
para adoção”, disse Maribel.

Para se ter uma ideia, Maribel 
tem 48 gatos e 8 cães em casa, que 
foram acolhidos e serão encami-
nhados para adoção. “Infelizmente 
a prefeitura não oferece um abrigo 
para esses animais e para que eles 
não sofram maus-tratos, acabamos 
submetendo nossas vidas ao aco-
lhimento desses animais. Mas não 
temos abrigo”, enfatizou Maribel 
Amengual.

Oferecer assistência a esses ani-
mais tem um custo elevado. Para se 
ter uma ideia, em média, o tratamen-
to básico para doenças como sarna 
custa em torno de R$300 a R$ 600. 
“São gastos com consulta, interna-
ção e medicação que se não fossem 
os voluntários seria impossível man-
ter a Apaab”, disse Maribel. Depois 
de tratados, os animais são encami-
nhados para adoção em feiras pro-
movidas pela Apaab, mensalmente. 
A última deste ano aconteceu no dia 
1º de dezembro, na Praça da Paz, nos 
Bancários, onde dos 22 cães, 13 fo-
ram adotados e dos 58 gatos, apenas 
8 foram recolhidos por novos donos.

“Abandonar é ato covarde”
Uma das soluções 

apontadas pela Apaab é a 
criação de um hospital ani-
mal e um abrigo para que 
os bichinhos tenham aces-
sos a tratamento e medica-
ção gratuitos. “Só com uma 
ação de política pública é 
que vamos conseguir levar 
uma qualidade de vida me-
lhor a esses animais, além 
do controle de natalidade e 
a identificação dos donos, 
para que sejam responsa-
bilizados por qualquer des-
cuido, como o abandono”, 
disse Maribel.

Para discutir ações 
voltadas para os animais, 
será realizada hoje uma au-
diência pública na Câmara 
Municipal de João Pessoa a 
partir das 15h. A proposta 
foi do vereador Sérgio da 
Sac, presidente do Partido 
Socialista Liberal (PSL).

Segundo ele a discus-
são será de grande impor-
tância para dar as diretrizes 
na solução destes proble-
mas. “Todos os dias vemos 
animais abandonados nas 
ruas e, um dia, eu fiquei co-
movido com uma senhora 

que não tinha condições de 
levar o animal de estimação 
dela para um veterinário 
24h. Ela me pedia ajuda aos 
prantos”, disse ele.

Segundo o vereador, 
foram convidados para 
essa audiência pública re-
presentantes de ONGs de 
proteção animal, Centro 
de Zoonoses, Conselho Re-
gional de Medicina Veteri-
nária, entre outros. “Eu já 
tenho um projeto para a 
construção de um hospital 
que atenda às necessida-
des da população, no aten-
dimento e tratamento dos 
animais”, afirmou ele.

Para debater o assun-
to, Maribel Amengual, dis-
se que a bióloga Renata 
Coelho vai apresentar uma 
palestra sobre as doenças 
animais e sobre os felinos. 
“Estamos mobilizando a 
população para participar 
e cobrar soluções. Além de 
um hospital e abrigo, tam-
bém queremos propor a 
implantação de microchips 
para que cada animal seja 
identificado, assim como o 
seu dono”, disse Maribel.

Câmara discute solução

Em Patos, o Hospital Ve-
terinário (HV), por intermé-
dio da Universidade Federal 
da Campina Grande (UFCG), 
foi inaugurado em três de 
maio de 1983 e, desde então, 
desempenha importante pa-
pel junto à comunidade da 
região do Sertão paraibano e 
dos estados de Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Cea-
rá, atendendo a produtores 
rurais de mais de 40 muni-

cípios dos referidos estados. 
O atendimento é reali-

zado em diversas especiali-
dades, como: cirurgia, clínica 
médica, obstetrícia, gineco-
logia, andrologia, radiologia 
e ultrassonografia, análise 
laboratorial, anatomia pato-
lógica e imunohistoquímica. 
No HV são realizados atendi-
mentos em diversas espécies 
animais, tais como bovinos, 
caprinos, ovinos, equinos, 

asininos, caninos, felinos, 
suínos e eventualmente ani-
mais silvestres. 

Além de exercer ativida-
des de extensão à comunida-
de, o Hospital Veterinário de 
Patos ainda desenvolve im-
portante papel na formação 
profissional dos acadêmicos 
da Graduação de Medicina 
Veterinária da UFCG. Atu-
ando como hospital-escola, 
serve também de apoio aos 

Cursos de Pós-Graduação 
como a Residência Médica 
Veterinária e os de Mestra-
do e Doutorado em Medicina 
Veterinária. 

A administração do HV 
é constituída pelo Conselho 
Hospitalar, formado por do-
centes da Unidade Acadêmi-
ca de Medicina Veterinária/
UFCG, além de um represen-
tante dos funcionários e um 
discente.

Patos oferece hospital veterinário da UFCG 
Associação de Proteção 
Animal Amigo Bicho (APAAB) 

     3042-0045

Centro de Zoonoses 
3218-9357

Hospital Veterinário de Patos 
3423-9523

Contatos úteis

172 cachorros foram retirados das ruas de João Pessoa em novembro passado e 666 cães já foram recolhidos em seis meses deste ano pelo Centro de Zoonoses
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Consumidor não terá devolução
ERRO NA CONtA dE ENERgiA

Brasília - O Tribunal de 
Contas da União (TCU) de-
cidiu ontem que não é sua 
competência obrigar as dis-
tribuidoras de energia elé-
trica a devolver os valores 
cobrados a mais na conta de 
luz entre 2002 e 2009, que 
somam R$ 7 bilhões. “Não 
é competência do tribunal 
regular a relação entre os 
consumidores e as distribui-
doras. Isso é atribuição da 
Justiça”, explicou o ministro 
revisor, Raimundo Carreiro.

O relator, ministro Val-
mir Campelo, defendeu o 
ressarcimento aos consumi-
dores nas próximas revisões 
tarifárias, mas foi vencido 
por 5 votos a 2. “É um direito 
de todos os usuários brasilei-
ros”, argumentou.

A diferença na cobrança 
ocorreu porque a metodolo-
gia de cálculo do reajuste das 
tarifas de energia elétrica 
nesse período não incluiu o 
ganho de receita gerado pelo 
crescimento de mercado.

Para Carreiro, houve uma 

TCU diz que não compete 
a ele obrigar distribuido-
ras a devolver os valores

Consumo

Escolas terão aulas 
de direitos humanos 

São Paulo – Em São Bernardo 
do Campo, no ABC Paulista, o Dia In-
ternacional dos Direitos Humanos, 
celebrado ontem, ganhou um sentido 
prático para 60 adolescentes que 
cumprem medidas socioeducativas 
no município. Mais do que ouvir adul-
tos falarem sobre seus direitos, eles 
colocaram a mão na massa e produzi-
ram uma revista em quadrinhos para 
dialogar diretamente com crianças e 
adolescentes sobre o tema. O resulta-
do do trabalho foi lançado ontem pela 
Fundação Criança, órgão municipal 
responsável pela política da infância, 
e será distribuída em todas as escolas 
públicas do município.

Pedro Silva*, de 16 anos, 
participou, junto com os colegas, de 
oficinas sobre desenho e direitos hu-
manos durante seis meses. “Já sabia 
desenhar e agora aprendi mais ainda”, 
disse. Ele está feliz pela publicação e 
espera que a cartilha possa ajudar ou-
tros adolescentes a conhecerem seus 
direitos. “Muita coisa eu só fiquei sa-
bendo na fundação. A gente passa por 
tanta coisa na rua, porque não sabe 
o direito que tem”, declarou. Dentre 
os assuntos que mais interessaram 
Pedro na construção da cartilha, ele 
cita o direito de ir e vir e o de não ser 
agredido.

O promotor de Justiça da Infân-
cia, Wilson Tafner, aponta, ao analisar 
o perfil dos adolescentes em conflito 
com a lei, que a ausência de políticas 
públicas para a infância tem relação 
direta com a incidência das infrações. 
“Cerca de 15 bairros de São Paulo, dos 
mais de 100 que o município tem, 
concentram a maior parte desses ado-
lescentes. No geral, são regiões bem 
afastadas do centro e com baixo IDH 
[Índice de Desenvolvimento Humano]. 
Extremo sul, leste e parte da zona nor-
te”, disse.

Tafner destaca que muitas ve-
zes o Estado só chega a essas famílias 
quando as infrações são cometidas 
pelos jovens. O promotor atuou no iní-
cio dos anos 2000 no enfrentamento à 
violações sofridas na antiga Fundação 
do Bem-Estar do Menor (Febem). Na 
época, até mesmo casos de tortura 
foram identificados.

Para o presidente da Fundação 
Criança, Ariel de Castro Alves, o traba-
lho por meio da arte ajuda a envolver 
os adolescentes em atividades positi-
vas. “O nosso trabalho é criar um novo 
projeto de vida para esses jovens, no 
qual eles possam estar engajados na 
cidadania”, explicou. 

Sabrina Craide 
Da Agência Brasil

Pedidos de falência 
caem em todo o país

São Paulo – O número de pedi-
dos de falência em todo o país passou 
de 152 em outubro para 136 em no-
vembro, de acordo com a empresa de 
consultoria Serasa Experian. O número 
também foi menor do que o registra-
do em novembro de 2011 (164). De 
todos os pedidos de falência em no-
vembro, 78 foram feitos por micro e 
pequenas empresas, 36 por médias e 
22 por grandes.

Também houve diminuição na 
quantidade de falências decretadas 
em novembro. Foram 38 contra as 76 
de outubro. Em novembro do ano pas-
sado foram 57. Com relação ao porte, 
foram 35 micro e pequenas empresas 
e 3 médias.

Em nota, os economistas da en-
tidade dizem que com a proximidade 
do Natal, as empresas voltadas a bens 
de consumo estão produzindo mais e 
ampliando receitas. “Com maior liqui-
dez, o momento é favorável ao resgate 
de protestos e à baixa dos pedidos de 
falência. Por sua vez, a recuperação ju-
dicial requerida cresce em decorrência 
da lenta e ainda não generalizada re-
cuperação da atividade econômica. Há 
setores com dificuldades, a exemplo 
dos exportadores e outros cujas ven-
das não são influenciadas pelo Natal”, 
diz a nota.

Brasília - O Instituto 
Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec) irá recorrer 
da decisão tomada ontem 
pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU) de não obrigar 
as distribuidoras de energia 
elétrica a devolver os valores 
cobrados a mais na conta de 
luz entre 2002 e 2009. A en-
tidade, que integra a Frente 

de Defesa dos Consumidores 
de Energia Elétrica, infor-
mou que irá pedir esclareci-
mentos ao TCU.

“Estamos todos muito 
decepcionados com o julga-
mento, principalmente por-
que o resultado contraria 
parecer técnico do próprio 
TCU”, disse a advogada do 
Idec Mariana Alves, que 

esteve presente no julga-
mento. Por 5 votos a 2, os 
ministros decidiram que 
não é competência do TCU 
obrigar as distribuidoras de 
energia elétrica a devolver 
valores cobrados a mais na 
conta de luz, que somam R$ 
7 bilhões.

O relator, ministro Val-
mir Campelo, defendeu o 

ressarcimento aos consumi-
dores nas próximas revisões 
tarifárias, mas o revisor da 
matéria, ministro Raimun-
do Carreiro, alegou que não 
é competência do tribunal 
regular a relação entre os 
consumidores e as distribui-
doras.

A diferença na cobrança 
ocorreu porque a metodolo-

gia de cálculo do reajuste das 
tarifas de energia elétrica 
nesse período não incluiu o 
ganho de receita gerado pelo 
crescimento de mercado. O 
TCU determinou à Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) que disponibilize a 
todos os consumidores a me-
todologia utilizada para esta-
belecer as tarifas.

Idec recorrerá da decisão adotada pelo TCU

“omissão regulatória” da 
Aneel na metodologia de 
cálculo. O TCU determinou à 
Aneel que disponibilize, para 
todos que solicitarem, a me-

todologia utilizada para esta-
belecer as tarifas. Com as in-
formações, os consumidores 
poderão recorrer à Justiça 
para cobrar o ressarcimento.

A Associação Brasileira 
de Distribuidores de Energia 
Elétrica (Abradee) conside-
rou a decisão do TCU uma 
vitória. Para a entidade, não 

houve ilegalidade nos pro-
cessos de reajustes tarifários 
e na aplicação da metodolo-
gia dos contratos de conces-
são.

Blecautes têm nova regra

Brasília - Uma mudança na for-
ma de cobrar o Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) que incide sobre a energia 
elétrica poderia reduzir em cerca 
de 1,2% o valor pago pela conta de 
luz. O cálculo é do Instituto Acende 
Brasil, que defende a mudança no 
critério de cobrança do imposto.

Atualmente, o ICMS que inci-
de sobre a eletricidade é calculado 
por um critério chamado tributação 
por dentro, no qual a base de inci-
dência do imposto inclui o próprio 
imposto. Isso faz com que a tributa-
ção real seja maior que a alíquota 
do imposto indicada na conta. Por 
exemplo: uma alíquota de 25% de 
ICMS representa uma tributação 
real de 33,3%.  Uma alíquota de 
30% corresponde a uma tributação 
real de 42,8%.

“Defendemos que acabe esse 
negócio de cobrar o ICMS por den-
tro. Não faz sentido que a base so-
bre a qual é cobrado o imposto leve 
em conta o próprio imposto. É uma 
falta de transparência total e é in-
correto, do nosso ponto de vista”, 
diz o presidente do instituto, Cláu-
dio Sales.

Alteração é complexa
Ele reconhece que a mudança 

é complexa porque, como o ICMS 
é um imposto estadual, qualquer 
alteração envolve a relação entre 
os estados e a União. “Mas, com 
vontade política, tudo se conse-

gue”. Segundo Sales, a redução de 
tributos sobre a energia elétrica fa-
vorece a economia, inclusive a dos 
estados, porque a redução se con-
verte em maior consumo de outros 
produtos e serviços, sobre os quais 
também incidem impostos.

Para o tributarista Ives Gan-
dra Martins, autor do livro Direito 
Tributário e Direitos Fundamen-
tais, a mudança na cobrança do 
ICMS seria o ideal, mas para isso 
deveria haver alterações no Có-
digo Tributário Nacional. “Aí a 
discussão passa a ser mais compli-
cada, porque tiraria receita dos 
estados”, argumenta. Ele lembra 
que a forma de cobrança atual do 
ICMS existe desde a criação do im-
posto, em 1967, e não só na conta 
de luz, mas em todos os produtos. 
       “É da própria sistemática do 
ICMS desde o seu lançamento. Na 
conta de luz chama mais a atenção 
por ser um imposto maior, ele re-
presenta um terço do valor da con-
ta, o que é considerável”, explica. 
Segundo Martins, a forma de co-
brança do imposto já foi questiona-
da na Justiça, mas sempre houve o 
entendimento de que ela é correta.

Segundo a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), o ICMS 
representa 21,7% do custo total da 
energia. Os outros custos são divi-
didos da seguinte forma: geração 
(32,4%), transmissão (6,4%), distri-
buição (24,1%), encargos setoriais 
(10,2%) e impostos federais (5,2%).

Mudança no ICMS pode reduzir tarifa Vinícius Soares
Da Agência Brasil

Valores cobrados a mais na conta de energia, que chegam a R$ 7 bilhões, foram pagos no período de 2002 a 2009 pelos consumidores

Brasília - As empresas 
de transmissão de energia 
elétrica de todo o país terão 
que se adequar ao Protocolo 
de Avaliação dos Sistemas 
de Proteção da Rede Bási-
ca do Sistema Interligado 
Nacional. O protocolo tem 
como objetivo estabelecer 
procedimentos, critérios e 
requisitos a serem adotados 
na avaliação dos sistemas de 
proteção, com a intenção de 
aumentar a segurança e con-
fiabilidade das operações.

O protocolo foi apresen-
tado ontem pelo ministro 
interino de Minas e Energia, 
Márcio Zimmermann, ao Co-
mitê de Monitoramento do 
Setor Elétrico (CMSE), em 
reunião extraordinária con-
vocada após o blecaute que 
atingiu o Nordeste e o Norte 
do Brasil na madrugada da 
última sexta-feira de novem-
bro. Segundo o Ministério 
de Minas e Energia, todas 
as transmissoras de energia 
elétrica aderiram ao docu-
mento.

Caberá à Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Ane-
el) disciplinar o processo de 
avaliação, e o comitê defi-
nir quais adequações serão 
prioritárias e em que prazo 
deverão ser executadas. As 
empresas deverão elaborar 
um plano de ação para sa-

nar os problemas apontados 
pelo protocolo. Na semana 
que vem, oito subestações 
da Eletrobras serão avalia-
das. Pelo menos dez equipes 
de técnicos do governo visi-
tarão as principais instala-
ções do sistema brasileiro 
de transmissão de energia, a 
partir de segunda-feira, para 
rever procedimentos de se-
gurança.

O blecaute, que atingiu 
quase 100% do Nordeste e 
77% do Pará e do Tocantins, 
ocorreu porque a proteção 
das linhas de transmissão 
estava inativa, concluíram in-
vestigações sobre o caso, que 
apontaram falha da empresa 
Taesa. Uma semana antes da 
ocorrência, a chave tinha sido 
desligada para manutenção e 
não foi ligada novamente. De 
acordo com o ministro inte-
rino, a proteção teria evitado 
a queda de energia se esti-
vesse operante.

FoTo: Divulgação

Protocolo fixa 
procedimen-
tos, critérios e 
os requisitos a 
serem adotados 
na avaliação do 
sistema de pro-
teção do setor
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Qualidade de vida
Brasil é o primeiro na lista de ganho de bem estar

Entre 150 países, o Brasil é 
o que apresentou o maior ganho 
de bem-estar nos últimos cinco 
anos, revela pesquisa com base 
em 51 indicadores econômicos e 
sociais. Segundo o levantamento 
da empresa internacional de con-
sultoria Boston Consulting Group 
(BCG), o país foi o que melhor 
utilizou o crescimento econômi-
co, entre 2006 e 2011, para au-
mentar a qualidade e o padrão de 
vida e o bem-estar da população.

O Brasil lidera o índice com 
a pontuação máxima, 100 pontos. 
Em seguida está Angola, com 98; 
Albânia, com 97,9; Camboja, com 
97,5; e Uruguai, com 96,9. A Ar-
gentina ficou na 26ª colocação, 
com 80,4 pontos. O Chile ocupa a 
48º posição, e México, a 127ª.

 O documento aponta o de-
sempenho brasileiro como re-
sultado da distribuição de ren-
da, principalmente por meio de 
programas como o Bolsa Família, 
que contribuiu para redução da 
extrema pobreza pela metade na 
última década. 

“Por isso, é importante dis-
tribuir renda. A queda da extre-
ma pobreza não se dá apenas 
pelo crescimento econômico. A 
taxa de extrema pobreza de hoje 
seria pelo menos um terço maior, 
não fosse a transferência de ren-
da do Bolsa Família. Dependendo 
do intervalo de ano observado, 
o programa responde por 15% a 
20% da redução da desigualda-
de”, afirma o secretário nacional 
de Renda de Cidadania do Minis-
tério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome (MDS), Luís 
Henrique Paiva. 

No período de 2006 a 2011, o 
Produto Interno Bruto (PIB) bra-
sileiro cresceu a um ritmo médio 
anual de 5,1%. E o ganho social 
brasileiro, apresentado pela pes-
quisa da BCG, é equivalente ao de 
um país que tivesse registrado 
expansão anual de 13% da eco-
nomia. “Quando temos a conjun-
ção, ou seja, o crescimento eco-
nômico moderado, aliado a um 
processo de distribuição de ren-
da, é possível atingir bons resul-

tados, porque o dinheiro não está 
vinculado apenas ao crescimento 
econômico”, diz o secretário.

De acordo com levantamen-
to do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), o valor 
aplicado no Bolsa Família produz 
resultados crescentes no PIB. 
Segundo Paiva, o programa de 
transferência de renda acaba ten-
do um custo muito baixo, de me-
nos de 0,5% do PIB. E cada real 
investido gera, por meio de um 
efeito multiplicador, impacto no 
PIB brasileiro de R$ 1,44. “Dessa 
forma, além de contribuir para 
a economia local, o programa é 
significativamente contributivo 
para a economia brasileira”.

 
Crescimento inclusivo
Para quem vive na extrema 

pobreza, o acesso à renda é fun-
damental, pois permite o acesso 
da população a bens de consumo. 
Transferir renda, porém, não é 
suficiente e por isso o ministério 
conta com outros programas de 
assistência social, de capacitação 
profissional, e de acompanha-
mento na escola e saúde.

De acordo com o secretário 
nacional de Avaliação e Gestão da 
Informação do MDS, Paulo Jannu-
zzi, o Brasil está sendo reconhe-
cido pelo esforço dos últimos dez 
anos e os resultados da pesqui-
sa do BCG são a prova de que o 
governo brasileiro está no cami-
nho certo. “O país conseguiu esse 
avanço com uma taxa de cres-
cimento econômico de 5%. Isso 
mostra que a estratégia de cres-
cimento inclusivo garante que, 
além do crescimento econômico, 
tenhamos avanços nos indicado-
res das políticas sociais.”

Na avaliação de Jannuzzi, o 
relatório mostra que o conjunto 
de políticas sociais - nas áreas de 
educação e saúde e outras ações 
do governo, aliados à redução 
da pobreza por meio da transfe-
rência de renda e da garantia de 
acesso a serviços públicos à po-
pulação vulnerável - traz resul-
tados na melhoria de vida para a 
população como um todo.

 Pesquisa
A consultoria BCG fez a pes-

quisa baseada em diversas fon-
tes, como Banco Mundial, Fundo 
Monetário Internacional (FMI), 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) e Organização para Coo-
peração e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE). 

Os dados dessas instituições 
permitiram traçar um panorama 
em dez áreas: renda, estabilidade 
econômica, emprego, distribui-
ção de renda, sociedade civil, go-
vernança (estabilidade política, 
liberdade de expressão, direito 
de propriedade, baixo nível de 
corrupção, entre outros itens), 
educação, saúde, ambiente e in-
fraestrutura.

 O Programa Bolsa Família 
é um programa de transferência 
direta de renda que beneficia fa-
mílias em situação de pobreza e 
de extrema pobreza em todo o 
país. O programa integra o Plano 
Brasil Sem Miséria, que tem como 
foco de atuação os 16 milhões de 
brasileiros com renda familiar 
per capita inferior a R$ 70 men-
sais, e está baseado na garantia 
de renda, inclusão produtiva e no 
acesso aos serviços públicos.

A gestão do Bolsa Família é 
descentralizada e compartilhada 
entre a União, Estados, Distrito 
Federal e municípios. Os entes fe-
derados trabalham em conjunto 
para aperfeiçoar, ampliar e fisca-
lizar a execução do programa.

A seleção das famílias para 
o Bolsa Família é feita com base 
nas informações registradas pelo 
município no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Gover-
no Federal, instrumento de coleta 
de dados que tem como objetivo 
identificar todas as famílias de 
baixa renda existentes no Brasil.

Com base nesses dados, o 
Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome sele-
ciona, de forma automatizada, as 
famílias que serão incluídas no 
programa. No entanto, o cadas-
tramento não implica a entrada 
imediata das famílias no progra-
ma e o recebimento do benefício.
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Indicadores

Programa amplia acesso à saúde em municípios pobres
Saiba mais

Os benefícios da ação Brasil Carinhoso, que 
começam a ser pagos a partir de junho, vão reduzir 
em 40%, de imediato, a população em extrema 
pobreza do país. A informação foi dada pela minis-
tra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
Tereza Campello, durante a divulgação do balanço 
do plano Brasil sem Miséria, que completa um ano 
no próximo dia 2 de junho.
“O impacto acontece em todas as faixas etárias, 
mas principalmente na primeira infância: 2,7 
milhões de crianças extremamente pobres de 0 
a 6 anos sairão da miséria”, disse a ministra, ao 
apresentar os dados, ao lado do ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, e do ministro da Integração 
Nacional, Fernando Bezerra, entre outros represen-
tantes do governo.
A Ação Brasil Carinhoso ampliou os recursos do Bol-
sa Família para as famílias extremamente pobres 
com filhos de até 6 anos, garantindo uma renda 
mensal de pelo menos R$ 70 mensais por pessoa. 
Os recursos serão pagos no cartão do Bolsa Família.
O balanço do Brasil Sem Miséria mostrou, entre os 
resultados obtidos, que 687 mil famílias foram 
incluídas neste primeiro ano, superando em 47 mil 
famílias a meta de atendimentos do Bolsa Família. 
Para 2013, a meta do governo é de que o Bolsa 
Família amplie o atendimento para 800 mil famílias. 
De acordo com perfil traçado com base no cadastro 
único, 75% das famílias beneficiadas moram em 
centros urbanos, sendo que quase 40% estão em 
municípios com mais de 100 mil habitantes.

O ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha, apresentou, no 
último dia de novembro, um ba-
lanço das ações da área dentro 
do Plano Brasil Sem Miséria, que 
em junho completa um ano. Lan-
çado em julho do ano passado 
pela presidente Dilma Rousseff, 
o plano tem o objetivo de com-
bater, até 2014, a pobreza extre-
ma nos municípios mais carentes 
do Brasil.

Padilha destacou o fato do 
Sistema Único de Saúde (SUS) ter 
que se reorganizar para atender 
a população que vive na faixa de 
extrema pobreza e citou como 
exemplo o Brasil Sorridente. “Em 
2010, distribuímos 170 mil próte-
ses dentárias no país. De 2011 até 
os primeiros meses de 2012 já são 
342 mil próteses. Temos dados 
que expressam a integração de 
ações e políticas públicas, como 
a redução de 21% na mortalida-
de materna em 2011 em relação 
2010”, destacou. O ministro res-
saltou, ainda, o início da distri-
buição de medicamentos para 
asma na rede própria e unidades 
privadas que integram o progra-
ma Farmácia Popular, a partir da 
próxima segunda-feira (4); a ex-
pansão do Programa Saúde na 

Escola para creches e pré-esco-
las; e a ampliação do programa 
de distribuição de suplementos 
nutricionais: dose de vitamina 
A para crianças de seis meses a 
cinco anos de idade; e de sulfato 
ferroso para crianças de seis a 18 
meses em todas as Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) do país.

Acesso à saúde
Desde o lançamento do pla-

no, o ministério promove ações 
para a melhoria do acesso da 
população aos serviços de saúde. 
Entre as ações propostas está a 
reforma e a construção de Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS). 
Apenas no ano passado, foram 
habilitados 5.247 postos de saú-
de em todo país para reforma, 
além da habilitação de 2.077 
propostas para a construção de 
novas UBS.

Para qualificar o atendimen-
to da população, foram contrata-
dos 3.328 novos agentes comuni-
tários, em 2011, e quase 900 nos 
primeiros três meses de 2012. Os 
profissionais se juntarão aos mais 
de 250 mil existentes nas cinco 
regiões do Brasil.

Com as melhorias previstas 
no Brasil Sem Miséria, a popula-

ção passará a ter mais motivos 
para sorrir. Com o programa Bra-
sil Sorridente, o ministério vem 
reduzindo, progressivamente, o 
número de brasileiros com falhas 
na arcada dentária ou sem den-
tes, sobretudo nas regiões e mu-
nicípios de extrema pobreza, que 
integram o Brasil Sem Miséria.

O programa já distribuiu 342 
mil próteses dentárias de 2011 
até os três primeiros meses deste 
ano e pretende investir R$ 121,5 
milhões para implantação de 1.2 
milhão de próteses dentárias no 
país. Só neste, já foram constru-
ídos nove Centros de Especia-
lidades Odontológicas (CEO) e 
entregues 100 Unidades Odon-
tológicas Móveis (UOM).

 
População de rua
Para atender a população 

miserável das grandes e médias 
cidades, a pasta conta hoje com 
62 consultórios nas ruas em 21 
estados e no Distrito Federal. 
As unidades itinerantes são de 
extrema importância por serem 
responsáveis pelo primeiro con-
tato com uma parcela dos cida-
dãos que muitas vezes não pro-
cura o Sistema Único de Saúde 
(SUS) quando necessita. A meta é 

que até o final do ano o número 
de viaturas nas ruas dobre, che-
gando a 134 unidades. Até 2014 
serão investidos R$ 152,4 milhões 
para a implantação de outros 308 
consultórios na rua em todo país. 
Em 2011, o ministério definiu 
novos mecanismos para auxiliar 
estados e municípios a aumen-
tar o número de cirurgias eleti-
vas, melhorar o atendimento à 
população e reduzir o tempo de 
espera no SUS. Estados e Distrito 
Federal receberam adicional de 
R$ 550 milhões para a realização 
desses procedimentos até o fim 
de 2012. Os recursos estão sendo 
aplicados nas especialidades de 
maior demanda e naquelas esco-
lhidas pelos gestores locais con-
forme a realidade de sua região.

O Brasil Sem Miséria foi es-
truturado em três eixos: garantia 
de renda, para alívio imediato 
da situação de extrema pobreza; 
acesso a serviços, para melhorar 
as condições de educação, saúde, 
assistência e cidadania das fa-
mílias que compõem o público-
-alvo; e inclusão produtiva para 
aumento das capacidades e as 
oportunidades de ocupação e 
geração de renda entre as famí-
lias extremamente pobres.

Desempenho do Bolsa Família reduziu a extrema pobreza no Brasil
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Marcha nupcial
CASAMENTO BONITO  foi o de Ana Beatriz Dantas 

e Aércio Pereira, celebrado pelo Padre Washington na 
Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, que 
recebeu linda decoração de André Luiz, com cerimonial 
de Érica Gurgel e música do maestro Carlos Anísio.

Os convidados foram recepcionados no Paço 
dos Leões que estava magnífico com projeto de 
ambientação da mãe da noiva, a arquiteta Graziela 
Dantas em parceria com Carmelita Chang, que tam-
bém caprichou no buffet composto de coquetel, 
mesa de frios e jantar, além do maravilhoso bolo 
de Maria Helena Moura.

Para receber os convivas, um repertório assinado 
pelo DJ Nando do B, seguido da banda Patusco e da 
Orquestra Veneza que levou muitos a ficarem até as 
primeiras horas do dia seguinte.

Uma grande noite, sem dúvida!

Edda Fontes com o filho Leonardo Fontes Silva e a nora Roxana 
Roque Fontes, ela prima da noiva

Momento feliz dos recém-casados Aércio Pereira e Ana Beatriz Dantas

As irmãs Peixoto Ana Adelaide, Claude, Ana Isabel e a prima Adete
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Social

Ele disse Ela disse
“Os solteiros ricos de-
veriam pagar o dobro de 
impostos. Não é justo que 
alguns homens sejam mais 
felizes do que os outros”

“Tem gente que acha careta, 
tem gente que acha um luxo. 
A verdade é que ninguém é 
indiferente a uma cerimônia 
realizada na igreja”

OSCAR WILDE CLARISSA GUERRA DE MEDEIROS

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   A Gincana do Unipê para 
a campanha "Natal pela Vida" 
faz a entrega hoje de 3 tone-
ladas ao Comitê de Entidades 
no Combate à Fome e pela 
Vida e ao Sistema Correio de 
Comunicação, organizadores 
da campanha.
  Este ano, a campanha 
vai atender principalmente as 
famílias vítimas da seca na 
Paraíba.

Zum Zum Zum
   Cel. Hélio Oliveira e Jane vão curtir o réveillon da Pousada Aruanã, no 
Conde,  no Litoral Sul.

 

BACANA o artista 
plástico Flávio Tavares 
ter sido eleito para a  
APL na vaga do poeta 
Ronaldo Cunha Lima. O 
referido pintor é figura 
das mais importantes 
para as artes paraiba-
nas, um nome interna-
cional e que tem publica-
ções de alto nível sobre 
suas obras e os 50 anos 
de  trajetória profissio-
nal, sempre engrande-
cendo a Paraíba.

Flávio Tavares

Médicos Jader Sobral e 
Angelina Vinagre, corretor 
de imóveis André Esteves, 
veterinário José Saraiva 
Neves, cel. Marcílio Pio, 
dentista Ana Tereza Be-
nevides, jornalistas Sony 
Lacerda e Mana Sousa, 
humorista Marcelo Pian-
có, assistentes sociais 
Solange Costa e Edna 
Wanderley

FOTO: Osmar Santos

FOTO: Goretti Zenaide

Lançamentos literários
AS EDIÇÕES FUNESC retomam o trabalho de apoio à 

literatura paraibana e anuncia a publicação de oito livros 
inéditos, de escritores já consagrados e novos, contem-
plados com o Prêmio Literário José Lins do Rêgo.

Serão lançados na próxima sexta-feira Versorragia, 
de Gustavo Limeira, Impróprio para Consumo, de Marinésio 
Gonçalves, Varadouro, Varadouro, de Astier Basílio, Face 
Oblíqua, de Saulo Mendonça, O Vôo da Borboleta Negra, de 
Paulo Vieira, Palavras que devoram lágrimas, de Roberto 
Menezes, O Mundo Alado e o Mundo Florido, de José Camilo 
Lélis e Verdinha, a Pequena Cana-de-Açúcar, de Jackson 
Franco. 

Concerto
A SOPRANO 

paraibana, da cidade 
de Esperança, Isabel 
Barbosa, vai se apre-
sentar, no próximo sá-
bado, na Evangelische 
Thomaskirche, igreja 
evangélica em Dus-
seldorf, na Alemanha. 
O concerto terá ou-
tros artistas e Isabel 
irá interpretar árias 
operísticas de Antonin 
Dvorak e Edvard Grieg.

FOTO Goretti Zenaide

Daniel Guerreiro, Walquíria Velloso Borges Pereira de LIma, Graziela e Sálvio Galvão Dantas

Posse
ESTÁ MARCADA 

para esta quinta-feira 
a posse do poeta Ri-
cardo Bezerra na pre-
sidência da Academia 
de Letras e Artes do 
Nordeste na Paraíba. 

Será às 17h no au-
ditório “Juarez da Gama 
Batista”, localizado no 
Centro Cultural “Joacil 
de Brito Pereira”, na 
Praça Dom Adauto.

Título de cidadão
A ASSEMBLEIA Legislativa da Paraíba conce-

deu, ontem, o título de cidadão paraibano ao diretor 
da DATER, do Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio, Argileu Martins da Silva pelos serviços presta-
dos ao setor agrário do Estado. 

A propositura foi do ex-deputado Biu Fernan-
des e solicitada pelo deputado Assis Quintans.

1968, o ano que vivemos
PARA OS AMANTES da música das décadas de 60 e 

70, a pedida será a festa “1968, o ano que vivemos” que 
vai acontecer dia 29, no Panorâmico, do Clube Cabo Branco. 
O evento foi criado há 14 anos como ponto de encontro 
de amigos que não se veem há algum tempo, muitos deles 
residindo em outros estados e que na festa tem a opor-
tunidade de recordar bons momentos da juventude.

O ingresso é uma camiseta, a R$30,00, que este ano 
terá como tema o cantor Wilson Simonal. A música é com 
a banda Vitória Régia, do saudoso guitarrista Célio Marinho 
que será homenageado juntamente com o gaitista Roberto 
Lira, falecido recentemente.

Criatividade

A AGÊNCIA SIN 
conquistou o Prêmio 
Criatividade, ficando 
em primeiro lugar na 
categoria “Institucio-
nal”. Foi com o filme 
intitulado “Renascen-
ça”, produzido para a 
Secretaria de Estado 
de Comunicação Insti-
tucional. Parabéns!

Para homens

COM O CONCEITO 
de vestir homens exigen-
tes e vaidosos, a marca 
Aramis está com novos 
lançamentos da coleção 
verão e para as festas 
de final de ano. 

A loja fica no se-
gundo piso do Shopping 
Tambiá, no Centro.

Sessão conjunta

NA PASSAGEM da 
Caravana da Seca por 
Cajazeiras, o deputado 
Ricardo Marcelo comandou 
uma sessão itinerante da 
ALPB com a Câmara Mu-
nicipal daquela cidade, em 
homenagem ao ex-prefei-
to e ex-deputado federal 
Francisco Matias Rolim. 
Com a entrega da medalha 
Epitácio Pessoa e a meda-
lha João Bosco Barreto.

   No último sábado foi inaugurada a Árvore de Natal da Energisa, no 
Altiplano com 30 mil lâmpadas e 103 metros de altura. O local se transforma 
num point turístico neste período natalino.

   Será nesta sexta-feira, 14, que acontece à meia-noite no Cinespaço Mag 
Shopping, pré-estreia do filme “O Hobbit: uma jornada inesperada”.

Nova paróquia
O ARCEBISPO DA PARAÍBA,  Dom Aldo Pagotto 

instalou, na última sexta-feira, a Paróquia Imaculada 
Conceição de Bayeux, cujo administrador será o padre 
Francisco Samuel Rocha de Sousa. Ela foi desmembra-
da da Paróquia São Sebastião daquela cidade.

   O Pão de Açúcar está oferecendo um serviço de encomenda de ceias 
de Natal e Ano Novo com a assinatura do chef francês Alain Polleto.

oretti G Zenaide
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Detran tenta 
identificar 330 mil 
veículos inadimplentes
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Os 16 dias de ativismo 
serão encerrados hoje 
com ações no município

O município de Quei-
madas, situado no Agreste 
paraibano e distante 133 
km da capital, será o local 
de encerramento, hoje, dos 
16 dias de ativismo pela não 
violência contra a mulher, re-
alizado pelo Governo do Es-
tado. A escolha do local não 
foi por acaso. Queimadas 
foi cenário de um dos mais 
chocantes crimes registra-
dos na Paraíba nos últimos 
anos. A barbárie, ocorrida no 
dia 12 de fevereiro, ganhou 
repercussão nacional. Cinco 
mulheres foram estupradas 
e duas mortas durante uma 
festa de aniversário. Os dois 
principais acusados foram 
presos no velório das víti-
mas. A mobilização contra a 
violência já passou por João 
Pessoa, Campina Grande e 
Santa Rita.

Serão realizadas vá-
rias ações de rua na Praça 
Central da cidade, das 8h 
ao meio-dia, mobilizando 
a população em geral e, 
principalmente, as mulhe-
res, mostrando que elas 
devem procurar ajuda, caso 
sejam vítimas de violência 
ou ameaças. A expectativa 
é atender em torno de 300 

combate a Violência contra a mulher

Campanha chega a Queimadas

13

pessoas. Elas contarão com 
atendimento da Defensoria 
Pública, Delegacia da Mu-
lher, Centro de Referência 
de Assistência Social (Cre-
as), equipe do Instituto de 
Saúde Elpídio de Almeida 
(Isea), referência mais pró-
xima no atendimento às ví-
timas de violência sexual. 

Além disso, estarão 
presentes representantes 
da Secretaria de Estado da 
Mulher e da Diversidade 
Humana, Promotoria da 
Mulher e grupos de mulhe-
res, inclusive familiares das 
vítimas dos crimes ocor-
ridos no município. Nas 
tendas de serviços, haverá 
emissão de documentos e 
ainda ações na área de saú-
de, como teste rápido de 
HIV/Aids, trabalho preven-
tivo para doenças sexual-
mente transmissíveis, veri-
ficação das taxas de glicose 
e da pressão arterial. 

Será distribuído mate-
rial informativo, estimulan-
do as vítimas de violência 
a acionarem o Disque De-
núncia. Ao todo, 60 profis-
sionais estarão envolvidos 
na ação. As outras cidades 
que receberam os serviços 
foram João Pessoa, Campi-
na Grande, nos dias 28 e 30 
de novembro, e Santa Rita, 
no dia seis de dezembro. 

Índice alto 
As atividades realiza-

das durante os 16 dias de 

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

ativismo em Queimadas 
fazem parte da campanha 
“Violência contra a Mulher: 
Denuncie, Você não está So-
zinha”. Além dos vários ser-
viços oferecidos, o objetivo 
é mostrar que a violência 
contra a mulher é coisa sé-
ria e não foi freada naquela 
cidade, apesar de toda a re-
percussão do crime. 

“Mesmo com as mortes 
trágicas daquelas jovens, 
um outro estuprador conti-
nuava a agir”, frisou Gilber-
ta Soares, secretária execu-

tiva de Estado da Mulher e 
da Diversidade Humana.

Ela lembrou que a cida-
de faz fronteira com o Estado 
de Pernambuco e, por isso, é 
uma região que facilita a fuga 
dos agressores. “Percebemos 
que naquela região, há um 
índice muito grande de estu-
pros, especialmente na zona 
rural. O mais grave é que as 
vítimas não denunciam. Se 
entram numa delegacia, todo 
mundo já questiona a razão, 
e elas não querem se expor”, 
observou. 

É lamentável saber que 
uma vereadora, represen-
tante do povo, tem postu-
ras conservadoras, ignoran-
tes, e a capacidade de jogar 
no lixo toda uma história 
de luta, suor e sangue, 
para a garantia dos direitos 
humanos. E o pior é saber 
que essa senhora chamada 
Eliza Virgínio foi reeleita e 
passará mais quatro anos 
ganhando dinheiro públi-

co, para legislar para os 
fundamentalistas. Que re-
trocesso essa mulher repre-
senta para nossa história.

Gostaria de dizer a essa 
senhora que, como ex-se-
cretária de Políticas Públicas 
para as Mulheres e militan-
te feminista, a cidade e o Es-
tado nunca avançaram tan-
to na garantia da cidadania 
às mulheres. A senhora que 
fala tanto de vida, deve-
ria entender que quando 
a gente corre para imple-

mentar políticas de enfren-
tamento à violência contra 
a mulher, a gente está lu-
tando e garantindo a vida 
também. Quando concreti-
zamos serviços para acolher 
as mulheres, seja centros de 
referência, casa abrigo, De-
legacias da Mulher, estamos 
cuidando para que outras 
mulheres não entrem nas 
estatísticas de assassinadas, 
vítimas de uma cultura ma-
chista que mata porque não 
aceita rompimentos.

artigo

Nós não induzimos 
mulheres nenhuma a 
nada. Até porque, quan-
do uma mulher está com 
sua autoestima baixa, ela 
não consegue dar passo 
algum. Nós respeitamos o 
processo de cada mulher. 
Nossa intenção é de forta-
lecê-la, para que a mesma 
saia do ciclo de violência, 
estando ou não nas suas 
relações afetivas. A úni-
ca coisa que não abrimos 
mão e vamos até o fim, 
é o direito das mulheres 
construírem suas histórias 
de vida sem violência. E 

para garantir isso, a gente 
briga mesmo.

Vereadora, nós não so-
mos frustradas, ao contrário. 
Olhar para o mundo hoje e 
ver mais mulheres entrando 
nas universidades, em todo 
mercado de trabalho, po-
dendo decidir o tamanho 
que terá sua família e ter 
um instrumento como a Lei 
Maria da Penha nos dá um 
orgulho grande e a certeza 
de que estamos no caminho 
certo. Até para a senhora 
chegar à Câmara Municipal 
de João Pessoa foi preciso 
queimar sutiãs, ir para ruas, 

suar e derramar sangue.
A senhora que repre-

senta o povo, deve respei-
tar as suas histórias e con-
quistas. Nada foi nos dado 
de graça. Os mecanismos 
de políticas para as mu-
lheres é uma conquista de 
todo povo brasileiro, por-
que quando a gente muda 
a vida das mulheres, muda 
também a vida de todas as 
pessoas ao seu redor. Res-
peito é bom e nós gosta-
mos e lutamos por ele! 

Lamentável, vereadora Eliza

* Feminista e ex-secretária de Po-
líticas Públicas para as Mulheres

* Nézia Gomes

   o veredicto

l Eduardo Santos Pereira 

   crimes

l Duplo homicídio qualificado
l Estupro
l Formação de quadrilha
l Cárcere privado
l Porte ilegal de armas
l Julgamento – início de 2013
l Pena – pode chegar a 133 anos de prisão

   condenados e suas penas

l Luciano dos Santos Pereira - 44 anos de prisão; 
l Luan Barbosa Casimiro - 27 anos; 
l Fernando França Silva Junior - 30 anos; 
l Jacó Sousa - 30 anos; 
l José Jardel Souza Araújo - 27 anos; 
l Diego Domingos - 26 anos e seis meses. 

l crimes – estupro, formação de quadrilha, porte ilegal 
de armas e cárcere privado.

l Três adolescentes envolvidos no crime cumprem medida 
socioeducativa no Lar do Garoto, em Campina Grande.

   Serviço

l Centro de Referência da Mulher Ednalva Pessoa – 
atende moradoras de João Pessoa, Cabedelo, Bayeux, 
Santa Rita e Conde. 
l Funciona de segunda a sexta, das 7h às 19 horas.
Rua Afonso Campos, 191 – Centro
João Pessoa
0800 283 3883

l Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 
(DEAM)
Avenida Dom Pedro II, 853 - Centro
João Pessoa
3218-5316 ou 3218-5317

   Disque Denúncia

197 - Polícia Civil
180 - Governo Federal.
100 - Direitos Humanos.

Saiba mais

A secretária executiva de Estado da Mulher, Gilberta Soares, alerta para a importância da mulher denunciar os casos de agressões

O Governo da Paraíba tem 
feito um conjunto de ações 
que envolvem várias pastas, a 
exemplo da Secretaria da Mu-
lher e da Diversidade Humana 
(SEMDH), Secretaria de Estado 
da Segurança e da Defesa So-
cial (Seds), Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) e Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento 
Humano (SEDH), priorizando 
a investigação dos crimes, re-
alizando a prisão dos agresso-
res, estimulando a denúncia e 
fazendo o acolhimento e acom-
panhamento. 

“Temos ainda a Operação 
Contra Ameaça, incentivando 
as pessoas vítimas de ameaças 
a acionarem os órgãos de se-
gurança. Se a pessoa for amea-
çada e fizer a queixa, é iniciada 
uma investigação. Este trabalho 
pode ajudar a reduzir o índice 
de homicídios de forma geral 
e também é aplicado nos casos 
de violência contra a mulher”, 
explicou Gilberta Soares.

Profissionais que atuam 
na rede de atendimento às 
mulheres vítimas de violência 
também estão sendo capacita-
dos para aprender como lidar 
com estas pessoas quando elas 
buscam socorro. “No Estado 
existem apenas nove delega-
cias especializadas da mulher. 
Nos municípios que não con-
tam com este serviço, como 
Queimadas, as mulheres que 
sofrem violência familiar - do-
méstica e sexual - são obriga-
das a procurar as delegacias 
distritais. Muitas vezes, os pro-
fissionais que as recebem, em 
sua maioria homens, não estão 
preparados para atender casos 
tão delicados”, explicou. 

Desafios
Entre os desafios está a 

ampliação do atendimento na 
segurança pública em relação 
às Delegacias Especializadas 
da Mulher. A Paraíba conta 
com apenas nove - João Pessoa, 

Santa Rita, Bayeux, Cabedelo, 
Campina Grande, Guarabira, 
Cajazeiras, Patos e Sousa - nú-
mero insuficiente para atender 
a demanda do Estado; Melho-
rar o atendimento e criar abri-
go para as mulheres vítimas de 
violência que estão ligadas ao 
tráfico pois elas não podem fi-
car na Casa Abrigo. Outro desa-
fio é criar uma rede de atenção 
que funcione, de fato, no inte-
rior do Estado. 

 
entenda o caso
O estupro coletivo acon-

teceu durante a realização de 
uma festa de aniversário. Du-
rante as investigações, a Polícia 
descobriu que o crime havia 
sido planejado pelos irmãos 
Eduardo e Luciano Pereira dos 
Santos. O estupro, de acordo 
com a Polícia, seria uma espé-
cie de presente que Luciano 
estaria oferecendo ao irmão. 
Os criminosos armaram uma 
invasão na casa. Usando más-

caras, eles entraram na resi-
dência e iniciaram a tortura. 
As mortes ocorreram porque 
as vítimas reconheceram os 
agressores. 

Seis dos dez acusados do 
estupro coletivo e dos homi-
cídios de Isabela Pajuçara e 
Michele Domingos foram jul-
gados e condenados. Somadas, 
as penas chegam a 184 anos 
de prisão. O responsável por 
arquitetar os crimes, Eduardo 
Santos Pereira, 35, deve ir a 
júri popular no início de 2013. 
Ele será julgado por cinco cri-
mes, entre eles formação de 
quadrilha. Na época, em pleno 
Carnaval, o prefeito José Carlos 
de Sousa Rego cancelou a festa 
que seria realizada na cidade. 
A decisão foi em respeito e so-
lidariedade às famílias das víti-
mas. Ele é tio de um dos acusa-
dos, o estudante Diego do Rego 
Domingues, 19. Diego também 
é sobrinho do deputado esta-
dual Doda de Tião. 

Governo desenvolve ações integradas

FOTO:  Arquivo
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Detran tenta identificar 330 mil 
motoristas inadimplentes na PB

As ações de policiamen-
to do Departamento Estadu-
al de Trânsito (Detran) e do 
Batalhão de Policiamento de 
Trânsito (BPTran) tentarão 
identificar e tirar de circula-
ção cerca de 330 mil veículos 
irregulares por inadimplên-
cia referente ao licenciamen-
to 2012, o que representa 
37% da frota. Segundo o 
superintendente do Detran, 
Rodrigo Carvalho, esse tra-
balho será feito além das fis-
calizações para cumprimen-
to da chamada ‘Lei Seca’. 

De acordo com o calen-
dário elaborado pelo Detran, 
em parceria  com Secretaria 
Estadual da Receita, todos 
os 876.615 veículos da fro-
ta paraibana deveriam estar 
licenciados, de acordo com 
o cronograma que divide a 
frota pelo final da placa. O 
número zero, último do ca-
lendário, venceu o prazo em 
31 de outubro.

Desta forma, todos os 
veículos que não estejam 
licenciados em 2012 são 
considerados irregulares e 
devem ser apreendidos du-
rante as fiscalizações. De 
acordo com o Código de 
Trânsito Brasileiro, circular 
com o veículo com o licencia-
mento em atraso é infração 
gravíssima, com anotação de 
sete pontos na Carteira Na-
cional de Habilitação e multa 
de quase R$ 200.

Lei Seca
Quarenta e três condu-

tores foram flagrados diri-
gindo sob efeito do álcool e 
três foram parar na delega-
cia , durante blitz da Opera-
ção Lei Seca realizada entre a 
madrugada de sábado (8) e o 
domingo (9). A barreira po-
licial foi montada na Aveni-
da Epitácio Pessoa, próximo 
à 3ª Delegacia Distrital, no 
sentido praia-centro.

A maioria das pessoas 
flagradas durante a operação 
estava saindo da Festa de Ie-
manjá, realizada nas praias 
de Tambaú e Cabo Branco. 
Durante a fiscalização, fo-
ram abordados 221 veículos 
e todos os condutores foram 
submetidos ao teste do bafô-
metro. A operação também 
apreendeu 23 veículos dos 
quais 8 estavam com o licen-
ciamento em atraso.

As blitzen da Operação 
Lei Seca utilizam etilômetros 
e bafômetros descartáveis 
para aplicar testes de alcoo-
lemia, e viaturas equipadas 
com computadores interli-
gados ao banco de dados do 
Detran para verificar a docu-
mentação de veículos e con-
dutores.

Desde o lançamento, no 
dia 21 de setembro, a Ope-
ração Lei Seca, que integra 
as ações de policiamento de 
trânsito do Detran e do BP-
Tran, já flagrou 516 moto-
ristas paraibanos dirigindo 
embriagados. As fiscaliza-
ções realizadas pelos dois ór-
gãos desde janeiro totalizam 
1.438 flagrantes.

Os veículos irregulares 
identificados serão 
retirados de circulação

FOtO: Secom-PB

A comissão que está elabo-
rando o calendário de atividades 
alusivo às comemorações dos 120 
anos de A União reuniu-se ontem 
à tarde, na sede da empresa, no 
Distrito Industrial, para resolver 
pendências e dar início à fase de 
execução de projetos aprovados 
nos encontros anteriores. Parti-
ciparam da reunião o superin-
tendente, o diretor técnico e o 
editor-geral de A União, respecti-
vamente, Fernando Moura, Gil-
son Renato e William Costa, além 
do coordenador geral do projeto, 
Alarico Correia Neto, o coorde-

nador editorial, Ricardo Farias, o 
repórter Hilton Gouveia, a histo-
riadora Isabelle de Almeida e a 
pesquisadora Leila de Oliveira.

Entre outras diretrizes, fo-
ram definidos os perfis gráficos e 
editoriais dos livros e suplemen-
tos especiais, além da edição do 
jornal do dia 2 de fevereiro, data 
oficial de aniversário de 120 anos 
de A União. Serão expedidos con-
vites aos ex-editores, conclaman-
do-os a participarem do projeto, 
como também às personalidades 
que serão homenageadas com 
troféus, cujo modelo também fi-

cou decidido na reunião.
Os membros da comissão 

dos 120 anos se reúnem sema-
nalmente, com o objetivo de dar 
celeridade à execução do projeto, 
tendo em vista os tradicionais fe-
riados de fim de ano. “Estamos 
trabalhando para que tudo fique 
pronto até, no máximo, o início 
da segunda quinzena de janeiro, 
pois o aniversário de A União tem 
caráter não só festivo, mas essen-
cialmente histórico e cultural, daí 
o nosso zelo para com o aspec-
to qualitativo da programação”, 
afirmou o superintendente.

Comissão dos 120 anos inicia 
fase de execução de projetos

Aniversário de A União

Quarenta e três motoristas foram flagrados durante blitz da Operação Lei Seca no último final de semana em João Pessoa, onde foram utilizados testes do bafômetro

A comissão responsável pela programação alusiva aos 120 anos de A União reuniu-se ontem á tarde, na sede da empresa

FOtO: Evandro Pereira

Sedurb inicia 
cadastro de 
comerciantes 
para Fim de Ano

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP), por 
meio da Secretaria de De-
senvolvimento Urbano (Se-
durb), está inscrevendo des-
de ontem os ambulantes que 
desejam comercializar seus 
produtos durante o Concerto 
de Natal e o Réveillon, neste 
mês de dezembro, e também 
na Estação do Som, evento 
que ocorrerá em janeiro de 
2013, na capital.

 As inscrições poderão 
ser efetuadas até a próxima 
sexta-feira (14) na sede da 
Sedurb, localizada no Cen-
tro Administrativo Munici-
pal (CAM), no bairro Água 
Fria, das 9h às 11h e das 14h 
às 16h. Os comerciantes ca-
dastrados na PMJP devem 
estar quites com o Tesouro 
Nacional para trabalhar nos 
respectivos festejos, além de 
realizar o pagamento da taxa 
de uso do solo público no ato 
do registro.

 
Sorteio
Os comerciantes inte-

ressados devem comparecer 
a Sedurb com originais e có-
pias do RG e CPF, crachá do 
último Réveillon, compro-
vante de residência atuali-
zado e certidão negativa de 
tributos municipais. Após as 
inscrições, a PMJP realizará 
um sorteio, no dia 27 de de-
zembro, às 9h, para a ocupa-
ção das áreas comerciais.

 “Esperamos que todos 
os comerciantes que tra-
balharam nesses festejos o 
ano passado compareçam a 
Sedurb para garantir suas 
participações, de manei-
ra ordenada, também este 
ano. Esta é uma forma de-
mocrática adotada pela 
Prefeitura de João Pessoa 
para garantir o direito des-
sas pessoas nesses even-
tos”, disse o titular da Se-
durb, Inácio Machado.



Justiça determina a retirada de 
barracas das calçadas em Sousa
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O juiz substituto da 
Quinta Vara da Comarca de 
Sousa, Diego Fernandes Gui-
marães, decidiu na manhã 
de ontem  pela retirada ime-
diata de todas as barracas 
instaladas em calçadas da 
cidade de Sousa, ou que es-
tejam obstruindo o passeio 
público. 

A Justiça já determinou 
a notificação da Prefeitura 
Municipal de Sousa para pro-
videnciar servidores do setor 
de infraestrutura, além de 
caminhões e retroescavadei-
ras para que a decisão seja 
cumprida integralmente.

O 14o Batalhão da Polí-
cia Militar de Sousa também 
foi comunicado para que 
guarnições possam acompa-
nhar a retirada dos peque-
nos comerciantes dos espa-
ços públicos, com a devida 
autorização para evitar atos 
de desobediência.

A operação de retira-
da dos barraqueiros deverá 
acontecer hoje, com a fisca-
lização do Ministério Públi-
co Estadual, através de um 
promotor de Justiça, e mais 
dois oficiais do Poder Judi-
ciário que estarão acompa-
nhando a desobstrução das 
calçadas.

O juiz substituto da 
Quinta Vara acatou os argu-
mentos que constam em uma 
Ação Civil Pública impetrada 
pelo Ministério Público Es-
tadual que pedia a remoção 
dos pequenos comerciantes 
da área de passeio público.

Há informações de que 
mais de 300 pessoas deve-
rão perder seus pontos de 
comércio. Muitos deles insta-
laram seus barracos há mais 
de 30, 40 anos e conseguiram 
manter suas famílias com a 
complacência de sucessivos 
governos municipais.

No seu despacho o ma-
gistrado referiu-se a Ação 
Civil Pública e lembrou que o 
descumprimento irá ensejar 
multa de cinco mil reais por 
dia para a prefeitura em caso 
de desobediência.

“Cuida-se de uma Ação 
Civil Pública de Obrigação de 
Fazer com pedido de tutela 
antecipada pelo Ministério 
Público Estadual em face do 
Município de Sousa, cuja fi-
nalidade é que seja determi-
nado ao promovido a retirada 
imediata de todos os barracos 
que estejam obstruindo as 
calçadas, bem como qualquer 
outro espaço público, sob 
pena de multa diária de cinco 
mil reais”, disse.

A Prefeitura de Sousa 
chegou a fechar parceria 
com o Governo do Estado 
para a construção de um 
novo Shopping Popular, com 
investimentos previstos de 
quase quatro milhões e meio 
de reais. A ordem de serviço 
chegou a ser assinada pelo 
governador Ricardo Couti-
nho (PSB) no mês de outubro 
e através de licitação realiza-
da pela prefeitura uma em-
presa foi escolhida para ini-
ciar as obras.

O prefeito Fábio Tyrone, 
do PTB, disse que as obras 
não começaram porque o 
prefeito eleito de Sousa, An-
dré Gadelha, do PMDB, dis-
cordou do projeto e tem ou-
tros planos para a estrutura 
que fica localizada no centro 
da cidade.

Com a decisão, muitos 
barraqueiros estão procu-
rando pontos para alugarem 
na área central e outros estão 
preferindo levar o comércio 
para as suas residências. 

A Procuradoria Jurídica 
da Prefeitura de Sousa mane-
jou embarcados infringentes 
junto ao Tribunal de Justiça 
do Estado para impedir a re-
tirada dos comerciantes nas 
proximidades do Natal, mas 
os referidos embargos não fo-
ram apreciados pela Corte em 
João Pessoa o que complicou 
a situação dos barraqueiros.

George Wagner
Sucursal de Sousa

Operação deve acontecer 
hoje, com a fiscalização do 
Ministério Público Estadual

Uma operação conjunta en-
tre a Polícia Rodoviária Federal e 
a Polícia Civil da Paraíba resultou 
na prisão de duas pessoas e três 
veículos roubados foram recupe-
rados. A ação ocorreu na noite da 
última sexta-feira, na cidade de 
Sumé, interior do Estado. A ação 
de combate ao roubo e furto de 
veículos foi desencadeada pelas 
Delegacias de Roubos e Furtos de 
Veículos e Cargas, 4a Delegacia 
Distrital de Polícia Civil, além da 
Polícia Rodoviária Federal. 

Os três veículos roubados 
eram “clones” de veículos sem 
qualquer tipo de restrição. Para 
identificar o crime é necessário 
uma fiscalização minuciosa para 
verificar as fraudes na numera-
ção do chassi e motor. Esse tipo 
de crime está cada vez mais co-
mum e envolve quadrilhas espe-
cializadas que atuam em vários 
estados.

Foram recuperados os veícu-
los Honda Civic, ano 2009, de pla-
cas originais EMA 4777 SP, rou-
bado em São Paulo em fevereiro 
deste ano, Fiat Strada, ano 2012, 
de placas originais PFD 6498 PE, 
roubado em Recife no último mês 
de agosto e o VW Gol, ano 2011, 
de placas originais PER 0468 PE, 
também roubado em Recife em 
outubro deste ano. Além dos car-
ros estarem adulterados, os do-
cumentos apresentados durante 
a abordagem foram roubados da 
Ciretran de Goiana/PE. 

Entenda como funciona 
Os veículos normalmente são 

roubados em outros estados e 
possuem seus sinais identificado-
res, tais como placas e numeração 
de chassi adulterados. Os carac-
teres são falsificados com base 
em um veículo com as mesmas 
características e sem ocorrência 
de roubo. Sendo assim, uma con-

Ação conjunta recupera veículos
sumé

sulta realizada apenas através da 
placa do veículo não irá verificar 
registro de roubo, o que torna o 
crime de difícil identificação. 

Dicas importantes 
A polícia orienta que proprie-

tários de veículos que estejam 
recebendo multas cometidas em 
locais que nunca trafegou pro-
curem a Delegacia de Roubos e 
Furtos de Veículos e Cargas ou a 
Polícia Rodoviária Federal, pois o 
veículo pode ter sido clonado.

A outra orientação importan-
te é que ao adquirir um veículo 
usado é necessário que a trans-
ferência de proprietário seja pro-
videnciada o mais breve possível, 
pois durante a vistoria as numera-

ções que identificam o veículo são 
verificados. Veículos com preços 
muito abaixo do valor de merca-
do e com placas de fora do Estado 
também merecem atenção espe-
cial. Levar o veículo ao mecânico 
de confiança pode auxiliar na ve-
rificação e identificação de possí-
veis fraudes. 

Prisões 
Durante a ação duas pessoas 

foram presas em flagrante delito 
por receptação de veículos rou-
bados. Foram presos F.A S. , de 39 
anos e R.F.F de 32 anos. Ambos es-
tavam de posse dos veículos adul-
terados e foram encaminhados 
para a Delegacia de Polícia Civil de 
Sumé.

A Polícia Civil e a PRF conseguiram recuperar três veículos que tinham sido roubados

FOtO: Divulgação

Um grave acidente na 
Rodovia PB-361, trecho que 
liga as cidades de Diamante 
e Ibiara, ocorreu por volta 
das 18h40min do úlitmo sá-
bado, deixando uma pessoa 
morta e duas feridas. 

De acordo com informa-
ções, três pessoas estavam 
em um Gol de cor branca 
Placa MMP-3540, quando 
se dirigiam ao município de 
Ibiara e acabaram sobrando 
em uma curva próximo ao 
Sítio Malhada, colidindo na 
lateral de um carro que faz 
parte da Operação Pipa do 
Governo Federal, pertencen-
te ao diamantense Eduardo 
de Sousa, que estava voltan-
do para casa e ligou pedindo 
o socorro.

O tio da vítima e as três 
pessoas que se encontra-

vam no Gol branco estavam 
alcoolizadas e residem no 
Sítio Lages, município de 
Ibiara. 

Francisco Nunes Perei-
ra, de 33 anos e condutor 
do veículo, morreu ainda no 
local, outras duas vítimas 
foram socorridas. Edvagner 
Nunes Pereira, irmão da 
vítima fatal, foi socorrido 
com ferimentos leves para o 
Hospital de Conceição e não 
corre risco de vida. A tercei-
ra vítima, não identificada, 
foi socorrida pela equipe do 
Samu e segundo a Polícia 
ele saiu gravemente ferido.

 A Polícia Militar isolou 
o local para apurar as reais 
causas do acidente e aguar-
da a chegada da Perícia 
juntamente do Gemol para 
fazer a remoção do corpo, 
que será levado ao IML de 
Patos e em seguida entre-
gue a família.

Acidente na rodovia 
PB-361 deixa 1 morto 

NO sERTÃO

Funcionários e fornece-
dores do Projeto Cooperar re-
alizam uma campanha de ar-
recadação de alimentos, água 
mineral, brinquedos, roupas 
e materiais de higiene pessoal 
para os agricultores prejudica-
dos com a estiagem. Intitulada 
“Natal na Seca sem Fome”, a 
iniciativa se estende até o pró-
ximo dia 21 e vai beneficiar 
trabalhadores e trabalhadoras 
rurais que moram, principal-
mente, nas regiões de Areia, 
Campina Grande, Patos, Pom-
bal e Itaporanga, onde existem 
escritórios do Cooperar.

“Esta é uma campanha de 
solidariedade, já que muitos 
paraibanos vão passar um Na-
tal de fartura, com alimentos 
e famílias reunidas, enquanto 
centenas de agricultores estão 
sofrendo. Decidimos unir for-
ças e amenizar este sofrimen-
to”, revela o gestor do Projeto 
Cooperar, Roberto Vital. 

As doações devem ser en-
tregues na sede do Cooperar, 
às margens da BR-230, entre 
João Pessoa e Cabedelo. Quem 
estiver perto de um dos escri-
tórios do projeto, no interior 
do Estado, também pode cola-
borar, deixando o material nes-
ses locais. “Algumas pessoas já 
começaram a trazer alimentos. 
Também precisamos de água, 
roupas e outros produtos que 
possam minimizar o sofrimen-
to dos agricultores”, disse Vital.

O gestor ressalta que o 
poder público está fazendo a 
sua parte, doando ração ani-
mal, construindo cisternas ou 
liberando dinheiro, por meio 
de benefícios como Garantia-
-Safra ou o Bolsa Estiagem, 
mas a sociedade também deve 
se mobilizar. “O brasileiro é 
solidário e acreditamos que 
vamos realizar um Natal dife-
rente para os trabalhadores 
do campo”, finalizou.

Agricultores atingidos 
pela seca recebem ajuda

AÇÃO DO COOPERAR

Uma operação de-
sencadeada por policiais 
militares do 4o Batalhão 
de Polícia Militar (4o 
BPM), com o apoio da 
Polícia Civil, prendeu três 
homens que estariam en-
volvidos com um duplo 
homicídio e uma tripla 
tentativa de assassinato. 
Os crimes aconteceram 
em um bar, na cidade 
Araçagi (a 109 quilôme-
tros de João Pessoa), na 
noite do último sábado. 
Com os suspeitos, a polí-
cia ainda encontrou três 
armas e munições.

Segundo o coman-
dante do 4o Batalhão, 
tenente-coronel Arilson 
Valério, logo após os as-
sassinatos, integrantes 
do setor de Inteligência 

da Rotam, Choque e Pa-
trulha Rural realizaram 
buscas e, menos de 24 
horas depois, dois ele-
mentos foram presos. 
Os irmãos José Cláudio 
Gomes da Silva, 24 anos, 
e José Gomes da Silva, 
32, que confessaram os 
crimes, teriam praticado 
os homicídios porque 
tinham uma ‘rixa’ com 
uma das vítimas.

A dupla foi presa 
em um assentamento 
em Mari (a 65 km da 
capital), na casa de Car-
los Vanderlei Pereira, 
35, que foi preso por 
dar fuga aos suspeitos. 
Não houve reação. Com 
eles, a polícia apreen-
deu um rifle 44 e dois 
revólveres calibre 38. 

Polícia prende trio 
acusado de crimes 

Em ARAÇAGI

Junior Viriato
Sucursal de Itaporanga
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Mulher ganha um novo espaço
CENTRO DE REFERÊNCIA

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Ontem, o prefeito Veneziano Vital do Rêgo esteve no 
bairro de Bodocongó, assinando o documento de cessão do 
terreno do antigo matadouro municipal à construtora Cipresa. 
Segundo o prefeito, casas populares serão construídas no local 
dentro de um prazo de quinze meses.

Terreno

Sem coleta

Várias ruas do bairro de Bodocongó, um dos maiores de 
Campina Grande, estão tomadas pelo lixo, já que há cerca de 
dez dias o caminhão coletor não passa em parte do bairro. Até 
o fechamento desta edição, sacolas de lixo se acumulavam nas 
calçadas e terrenos baldios.

Sem opção

A prefeitura não emite nenhum esclarecimento a respeito 
do motivo para a não coleta do lixo em Bodocongó. Com o 
acúmulo nas calçadas e para evitar que animais rasguem as 
sacolas, muitos moradores do bairro têm despejado o lixo em 
terrenos baldios e dentro do canal.

O Governo do Estado 
inaugura amanhã mais um 
equipamento para enfren-
tamento da violência contra 
a mulher na Paraíba. O Cen-
tro de Referência da Mulher 
“Fátima Lopes”, em Campina 
Grande, será entregue pelo 
governador Ricardo Couti-
nho às 10h e vai beneficiar 
as mulheres vítimas da vio-
lência do Compartimento da 
Borborema. 

A secretária da Mulher e 
da Diversidade Humana, Iraê 
Lucena, informou que o Cen-
tro de Referência da Mulher 
“Fátima Lopes” contará com 
uma equipe multiprofissional 
para oferecer atendimento e 
assistência à mulher vítima 
de violência. No local, serão 
oferecidos acompanhamento 
psicológico e social, acolhida, 
além de orientação jurídica às 
mulheres em situação de vio-
lência, seja sexual, patrimo-
nial, moral, física, psicilógica; 
tráfico de mulheres, assédio 
sexual; assédio moral, entre 
outros.

Iraê Lucena adiantou que 
a meta do Governo do Estado 
é implantar outros centros de 
referência da mulher nas de-
mais regiões. Segundo infor-
mou, a Secretaria da Mulher 
e da Diversidade Humana se 
reunirá com os gestores elei-
tos para incentivar a implanta-
ção desses equipamentos nos 
municípios. “Vamos propor, 
inclusive, que aqueles que não 
tenham condições para isso, 
promovam consórcios e defi-
nam as responsabilidades de 
cada um”, enfatizou.

A coordenadora do Cen-
tro da Mulher 8 de Março, Ire-
ne Marinheiro, avaliou como 
positiva a criação de mais um 
Centro de Referência da Mu-
lher na Paraíba. “Esse centro 
representa o atendimento das 
nossas reivindicações e um 
avanço nas nossas conquis-
tas”, enfatizou.

l ESPECulAçõES

O prefeito eleito Romero Rodrigues deverá anunciar no dia 
vinte o nome dos escolhidos para compor o primeiro escalão do seu 
governo. Enquanto isso, inúmeras especulações sobre os eventuais 
nomes dos secretários toma conta da cidade e agita a política entre 
aliados do tucano.

l INSCRIçõES NA uEPB

Para a seleção da turma 2013 do Mestrado Profissional em 
Ensino de Ciências e Matemática. Podem se candidatar ao processo 
seletivo, os docentes com Licenciatura ou Bacharelado em Física, 
Matemática, Química, Biologia, Ciências, Pedagogia, Ciências da 
Computação e Estatística que estejam habilitados para a atividade 
profissional docente nos segmentos fundamental, médio ou 
superior.

vagas

Serão destinadas 26 vagas para o curso, sendo 12 delas para 
a área de Educação Matemática e 14 para a área de ensino de 
Ciências, distribuídas em quatro para ensino de Biologia e 10 para 
ensino de Física. As inscrições para o processo seletivo devem ser 
efetuadas através do endereço https://edna.uepb.edu.br/scapg. O 
processo seletivo constará de provas de escrita e de proficiência em 
língua Inglesa, entrevista e análise de currículo. 

Índice

A UFCG (Universidade Feral de Campina Grande), de acordo 
com dados do Ministério da Educação, divulgou que o  IGC (Índice 
Geral de Cursos) de 2011 aponta a instituição como à melhor da 
Paraíba e a terceira do Nordeste.  A UFCG obteve conceito 4 (IGC 
contínuo 3,48), de um máximo de 5, enquanto as duas outras 
universidades públicas do Estado, UFPB e UEPB, obtiveram 3,41 
(conceito 4) e 2,80 (conceito 3), respectivamente.

Parâmetro

Ao todo, foram avaliadas 2.136 universidades, faculdades 
e centros universitários. Desse total, 50,6% tiveram conceito 3, 
considerado satisfatório. Apenas 27 faculdades e universidades 
alcançaram a avaliação máxima.

Atrasados

Apesar de já ter se passado 11 dias do mês de dezembro, 
os servidores da Secretaria de Educação do município 
de Massaranduba ainda não receberam os vencimentos 
correspondentes ao mês de novembro. Segundo os funcionários, 
o atraso no pagamento dos salários vem acontecendo após as 
eleições de outubro, quando o atual prefeito, Paulo Oliveira (PHS) 
foi derrotado nas urnas para Joana Darc (PSC).

Dinheiro na conta

A Receita Federal liberou o 7º lote multiexercício do IRPF 
(exercícios 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008). Na próxima segunda-
feira serão creditadas, simultaneamente, as restituições referentes 
ao 7º lote do exercício de 2012 (ano calendário 2011), residual de 
2011 (ano calendário 2010), residual de 2010 (ano calendário de 
2009), residual de 2009 (ano calendário de 2008) e residual de 
2008 (ano calendário de 2007), mediante depósito bancário.

Nova casa de referência 
terá equipe de atendi-
mento multiprofissional

Foto: Ilustração

O centro fica localizado à 
Rua Pedro Américo, 558, no 
bairro São José, e leva o nome 
da defensora Fátima Lopes, 
morta em janeiro de 2010 
em um acidente de trânsito 
na Avenida Epitácio Pessoa, 
em João Pessoa. O filho da de-
fensora, Davi Lopes, ressaltou 
que a família ficou orgulhosa, 
lisonjeada e feliz com a home-
nagem prestada à sua mãe e 
disse que vai estar presente 
à solenidade. “Ficamos or-
gulhosos porque isso repre-
senta o reconhecimento ao 
trabalho que ela desenvolveu 
em vida”, afirmou.

Atendimento
Na Paraíba, a Rede de 

Atendimento às Mulheres em 
Situação de Violência Domés-
tica e Familiar oferece mais 
de 20 tipos de serviços, entre 
eles o programa de atenção 
às Vítimas de Violência Sexu-
al com atendimento especial 
em hospitais e maternida-
des; Centros de Referência de 
Atendimento à Mulher; Rede 
Estadual de Atendimento às 
Mulheres, Crianças e Adoles-
centes Vítimas de Violência; 
Delegacias da Mulher, Núcleo 
de Atendimento na Defensoria 
Pública; Promotoria da Mu-
lher no Ministério Público; Jui-

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

zado Especial de atendimento 
às Mulheres em João Pessoa, 
além do Conselho Estadual 
dos Direitos das Mulheres e 
dos Conselhos Municipais. A 
rede de enfrentamento à vio-
lência contra a mulher ainda 
conta com o apoio dos Centros 
de Referência Especializada 
na Assistência Social (Creas); 
Centros de Referências de As-
sistência Social (Cras) e Cen-
tro Integrado de Operações 
Policiais (Ciop). Para estimu-
lar a independência econômi-
ca foi criada a linha de crédito 
Empreender-Mulher PB, que 
prioriza mulheres em situação 
de violência e vulnerabilidade 
atendidas pela Rede.

No ano passado, o Gover-
no do Estado, em convênio 
com a Prefeitura de João Pes-
soa, ampliou a abrangência 
do atendimento do Centro de 
Referência da Mulher Ednalva 
Bezerra, que se restringia ape-
nas à Capital. O Centro agora 
atende às mulheres vítimas da 
violência da Região Metropoli-
tana de João Pessoa e o equi-
pamento que seria instalado 
na Capital foi redirecionado 
para Campina Grande. 

O Governo do Estado, 
em parceria com as prefeitu-
ras municipais, disponibiliza 
atendimento à mulher em 
situação de violência em três 
centros de referência: 

Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) Suzane 
Alves da Silva - Cajazeiras 
Endereço:  Rua Coronel Guimarães, Nº 204 - Bairro: Centro - Re-
ferência: Funciona no mesmo prédio da Secretaria de Políticas 
Públicas para as Mulheres
Telefone:  (83)3531-4852 
 
Centro de Referência da Mulher (CRM) Ednalva Bezerra - João Pes-
soa Endereço:  Avenida Afonso Campos, nº 191- Bairro: Centro
Telefone:  (83) 3221-4273 / 0800 283 3883 
 
Centro de Referência de Atenção à Mulher (CRAM) - Santa Luzia 
Endereço:  Rua Otílio Dantas da Nóbrega, nº 308 - Bairro: São José
Telefone:  (83)3461-1489 

Endereços

A Escola Estadual de Ensino 
Médio e Profissionalizante Elpídio 
de Almeida, da cidade de Campina 
Grande, recebe hoje, a presença da 
diretoria da PBGás para uma soleni-
dade de premiação. Será a entrega 
do prêmio em dinheiro ao vencedor 
do concurso que criou a nova mas-
cote da empresa, o estudante Alle-
son Dias Paulino de Barros, aluno 
do 1º ano da unidade de ensino.

Alleson vai receber um che-
que no valor de R$ 1,5. Além dele, 
a escola também receberá uma 
quantia para ser utilizada em seu 
benefício, no valor de R$ 1 mil. O 
regulamento do concurso de cria-
ção da mascote, lançado no mês de 
agosto, já previa essa premiação 
tanto para o aluno quanto para a 
escola.

A solenidade acontece, a partir 
das 14h, nas dependências da es-
cola. Estarão presentes ao evento, 
para entrega dos prêmios, o presi-
dente em exercício da Companhia 

Paraibana de Gás, David dos Santos 
Mouta, acompanhado de outros in-
tegrantes da empresa e da diretora 
da escola, professora Ana Rejane 
Rodrigues Nogueira.

A proposta do campinense foi 
eleita com o maior número de votos 
no total de 52 votantes, todos pro-
fissionais da PBGás. Inicialmente, 
uma comissão de cinco profissionais 
selecionou os 10 finalistas entre 417 
inscritos de várias escolas da Paraí-
ba, pertencentes a municípios de 
todas as regiões do Estado.

A PBGás só vai divulgar a ima-
gem da mascote quando de seu 
lançamento oficial. De acordo com 
o presidente, David Mouta, a em-
presa cumpre o compromisso de 
entregar os prêmios dentro da pró-
pria escola, sendo uma continua-
ção das atividades dos 18 anos da 
empresa.

“Na verdade, teremos outros 
desdobramentos em relação à es-
colha da mascote”, disse David. 

“Estamos divulgando o vencedor, 
mas vamos fazer um lançamento 
para divulgar a imagem que foi 
selecionada, antes de ser utilizada 
nas nossas ações ou campanhas pú-
blicas”, disse ele.

Gasdutinho 
O concurso teve ainda como 

vencedor o estudante Miguel Lis-
boa, aluno do colégio Geo Tambaú, 
de João Pessoa, que venceu na cate-
goria Nome da Mascote. Ele tem 11 
anos de idade e venceu com a pro-
posta do nome Gasdutinho, eleito 
entre os 417 inscritos da Paraíba.

Essa foi a segunda etapa do 
Concurso Cultural Mascote PBGás. 
Antes da entrega do prêmio, em 
Campina Grande, a diretoria da em-
presa fará a entrega para Miguel 
Lisboa, às 9h, dentro das instalações 
da própria PBGás, na solenidade 
com as presenças do estudante, fa-
miliares e representantes do colégio 
Geo Tambaú.

Estudante ganha prêmio da PBGás
MASCOTE
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Assembleia propõe a 
união de estados no 
combate à estiagem
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O trabalho desenvolvido 
por 13 municípios paraibanos 
na garantia dos direitos da 
infância e do adolescente foi 
reconhecido pelo Unicef, que 
os certificou com o selo Uni-
cef Município Aprovado Edi-
ção 2009-2012. A solenidade 
de entrega aconteceu ontem, 
no Palácio da Redenção, na 
presença do governador da 
Paraíba, Ricardo Coutinho, 
que aproveitou a ocasião para 
anunciar a doação de veículos 
pelo Estado para auxiliar os 
municípios nas demandas do 
projeto. A primeira-dama do 
Estado, Pâmela Bório, tam-
bém participou da solenidade 
no Palácio.

O Unicef recebeu inscri-
ções de 134 municípios parai-
banos para participar do pro-
jeto, no entanto, apenas 13 
conseguiram cumprir todas 
as etapas e chegaram à apro-
vação final. São eles: Apare-
cida, Bananeiras, Cabaceiras, 
Cabedelo, Campina Grande, 

Governador ressalta a 
importância do selo e doa 
veículos aos conselhos
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Cuité, Damião, Monteiro, Pi-
cuí, Princesa Isabel, Joca Clau-
dino, Soledade e Taperoá.

Como forma de recom-
pensa pelas metas alcan-
çadas pelos 13 municípios 
paraibanos e de estímulo, o 
governador Ricardo Couti-
nho afirmou, na solenidade, 
que doaria um veículo para 
que o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e dos 
Adolescentes de cada cidade 
premiada possa melhorar e 
reforçar o seu trabalho e pos-
sa cumprir com suas agendas.

Para o governador Ri-
cardo Coutinho, o prêmio 
estimula os investimentos 
dos municípios e ajuda-os a 
cumprir metas. “Esse prêmio 
é um bom estímulo. É fun-
damental a existência de um 
prêmio para que nossos mu-
nicípios possam ter metas, 
uma agenda prioritária para 
políticas públicas que forta-
leça a sociedade desde a sua 
infância. Isso porque uma 
grande parte dos problemas 
do país está exatamente nes-
sa área”, disse.

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 
Estado do Ceará, desde 2005 

alcança todo o Semiárido 
brasileiro. A partir de 2009, 
o Selo chegou à Amazônia 
Legal Brasileira, articulando, 
mobilizando, comunicando, 
acompanhando e, finalmen-

te, certificando as políticas 
públicas municipais voltadas 
para a garantia dos direitos 
de crianças e adolescentes.

Ao todo, 1.265 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.

A solenidade de entrega do prêmio foi realizada ontem no Palácio da Redenção com a presença de representantes dos municípios

Vinte e cinco anos 
depois da morte do vice-
governador da Paraíba, 
Raymundo Asfora, a viúva, 
Gilvanete Vidal de Negrei-
ros Asfora, e o fotógrafo 
Marcelo Marcos da Silva 
vão a novo julgamento 
na próxima quinta-feira, 
em Campina Grande, no 
Agreste do Estado. A mor-
te de Asfora foi um dos ca-
sos de maior repercussão 
da Paraíba na década de 
80, quando o então vice-
governador foi encontra-
do morto em sua residên-
cia, na Granja Uirapuru, 
bairro de Bodocongó, no 
dia 6 de março de 1987, 
nove dias antes de ser ofi-
cialmente empossado no 
cargo de vice-governador.

O julgamento foi 
marcado pelo juiz Al-
berto Quaresma e deve 

começar às 9h, no 2º Tri-
bunal do Júri do Fórum 
Affonso Campos. 

Na época da morte, 
o Ministério Público da 
Paraíba denunciou os acu-
sados por homicídio quali-
ficado. A viúva de Asfora, 
Gilvanete Vidal de Negrei-
ros Asfora, o fotógrafo 
Marcelo Marcos da Silva 
e o caseiro João da Costa 
foram apontados como 
suspeitos de envolvimen-
to na morte de Asfora. 
Neste julgamento do dia 
13, estarão sentados no 
banco dos réus a viúva e 
o fotógrafo. O caseiro já 
faleceu. A decisão para o 
novo julgamento foi da 
ministra Maria Thereza de 
Assis Moura, do Superior 
Tribunal de Justiça.

No primeiro julga-
mento, realizado em 
Campina Grande, a maio-
ria dos compontentes do 
corpo de jurados enten-

deu que Raymundo Asfo-
ra teria cometido suicídio 
e, por essa decisão, os sus-
peitos foram absolvidos. 
A sentença, porém, foi 
anulada pelo Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJ-PB) 
mediante recursos impe-
trados pela família de As-
fora. Os réus, por sua vez, 
também recorreram ao 
STJ, mas tiveram o recur-
so especial negado.

O promotor Oswaldo 
Lopes disse ontem que 
“os 14 volumes do caso 
foram estudados a fundo 
para o novo julgamen-
to”. Ele intimou ainda a 
presença dos peritos cri-
minais Domingos Techet-
to, especialista em balís-
tica, e Genival Veloso de 
França, professor de Me-
dicina Legal, pelo fato de 
eles terem apresentado 
laudos periciais se contra-
pondo aos já existentes 
no processo.

Viúva de Asfora e fotógrafo 
vão a julgamento quinta-feira

25 ANOS DEPOIS
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Carreira política em Campina Grande
Nascido em Forta-

leza, Ceará, Raymundo 
Yasbeck Asfora desembar-
cou em Campina Grande 
aos 12 anos de idade, em 
companhia dos pais liba-
neses, em 1942. Cursou a 
Faculdade de Direito em 
Recife, em Pernambuco, 
retornando a Campina 
Grande no ano de 1952 
para assumir a Secretaria 
de Serviço Social na ges-
tão do prefeito Severino 

Cabral. Sua colaboração o 
levou a ser eleito vereador 
de Campina Grande em 
1955, tornando-se o líder 
da oposição ao prefeito 
Elpídio de Almeida.

Foi eleito deputado 
estadual em 1958. Em 1964 
assumiu, como suplente, 
mandato na Câmara Fe-
deral e, posteriormente, 
retornou à bancada em 
1982. Em 1976, foi eleito 
vice-prefeito de Campina 

Grande na chapa de Eni-
valdo Ribeiro, cumprindo 
mandato de 1977 a 1982. 
No ano de 1986, aceitou 
a indicação do seu nome 
para vice-governador, sen-
do eleito junto ao gover-
nador Tarcísio Burity.

Asfora também é 
coautor, em parceira com 
Rosil Cavalcante, de “Tro-
peiros da Borborema”, 
considerada o hino não-o-
ficial de Campina.

Eleitos para o Executivo e o Legislativo foram diplomados ontem na Fundação Cidade Viva, no Bessa

Prefeito, vice e vereadores 
da capital são diplomados

O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB) di-
plomou, ontem, o prefeito e o 
vice-prefeito de João Pessoa, 
Luciano Cartaxo e Nonato Ban-
deira, respectivamente, além 
dos 27 vereadores e os suplen-
tes da Câmara Municipal. A 
solenidade aconteceu no audi-
tório da Fundação Cidade Viva, 
no bairro do Bessa. Na próxima 
sexta-feira serão diplomados 
o prefeito e vice-prefeito de 
Campina Grande, Romero Ro-
drigues e Ronaldo Filho, e os 
vereadores. Até o dia 19 deste 
mês todos os 223 prefeitos e 
vereadores serão diplomados 
pelo TRE.

Na cerimônia de diplo-
mação, do vice-presidente do 
TRE-PB, desembargador José 
Di Lorenzo Serpa, represen-
tou o presidente. A mesa foi 
coordenada pelo juiz Fabiano 
Moura de Moura que atuou 
como presidente das juntas 
totalizadoras nas eleições. Ele 
parabenizou os eleitos e disse 
que as promessas feitas duran-

te a eleição devem ser cumpri-
das, e ressaltou a necessidade 
de mudar o processo de pres-
tação de contas para garantir 
uma transparência maior dos 
gastos dos candidatos. 

Luciano Cartaxo disse que 
a partir de 1º de janeiro do pró-
ximo ano terá uma grande res-
ponsabilidade quando assumir 
a chefia do Executivo Munici-
pal. “Sei que preciso trabalhar 
muito por João Pessoa com o 
objetivo de melhorar a qualida-
de de vida da população. Tam-
bém sei que posso fazer muito 
pela capital”.   

O vereador Zezinho do 
Botafogo disse que preten-
de manter a mesma postura 
adotada nos outros manda-
tos, além de manter a parceria 
com o Governo do Estado para 
melhorar a cidade. “Pretendo 
manter o trabalho que venho 
fazendo com a participação do 
povo, seja através de reque-
rimentos ou projetos de lei. 
Também vamos continuar con-
tando com o apoio do Governo 

do Estado que tem interesse de 
trazer muitos investimentos e 
projetos para a capital”.

anunciou secretários
No início da manhã de 

ontem o prefeito Luciano Car-
taxo anunciou parte do se-
cretariado que vai compor a 
equipe de Governo, são eles: 
para Secretaria de Planeja-
mento, Rômulo Soares Polari; 
a Superintendência da Mobi-
lidade Urbana, Nilton Pereira 
de Andrade; a Secretaria de 
Comunicação Social, Marcus 
Alves; a Procuradoria Geral, 
Rodrigo Farias; a Secretaria de 
Educação e Cultura, Luis Sou-
sa Júnior; o Diretor Executivo 
da Fundação Cultural, Mau-
rício Burity; a Secretaria do 
Trabalho Produção e Renda, 
Raimundo Nunes; o secretário 
chefe de Gabinete do Prefeito, 
Zenedy Bezerra; a Controla-
doria Geral, Sérgio Ricardo; a 
Secretaria da Receita, Fábio 
Guerra; e a Secretaria de Infra-
estrutura, Ronaldo Guerra.



Estados devem se unir contra a seca
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Ideia é juntar forças para 
pressionar Governo Federal 
por soluções para o NE

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Ricardo Marcelo (PEN), dis-
se ontem que nos próximos 
dias vai agendar uma reu-
nião com os presidentes das 
Assembleias do Rio Grande, 
Pernambuco e até mesmo 
de outros estados do Nor-
deste igualmente envolvi-
dos com a seca no sentido 
de unirem suas bancadas 
no Congresso Nacional nos 
encaminhamentos sobre os 
problemas da seca junto ao 
Governo Federal.

“A caravana que realiza-
mos na semana passada, em 
mais de trinta municípios, 
nos abasteceu de muitos 
mais dados sobre os proble-
mas da região e agora pre-
cisamos partir para o mais 
importante, que é a materia-
lização dos pleitos da popu-
lação junto às autoridades 
de Brasília”, explicou o pre-
sidente Ricardo Marcelo, ao 
salientar que a manifestação 
de apoio da Confederação 
Nacional dos Bispos do Bra-
sil foi muito importante para 
alertar sobre o encaminha-
mento que, ao invés de iso-
lado, melhor que seja feito 
pelos estados em conjunto.

Ricardo Marcelo disse 
que o presidente da Frente 
Parlamentar de Combate à 
Seca e um dos coordenado-

A seca desmontou a cadeia 

leiteira da Paraíba
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res da caravana da semana 
passada, deputado Assis 
Quintans (DEM), já tinha 
muita coisa coletada e re-
gistrada sobre os problemas 
que mais afligem a popula-
ção, e que agora, depois da 
caravana, seus subsídios só 
aumentaram e poderão me-
lhor embasar o relatório que 
o Poder Legislativo vai levar 
ao Governo Federal.

Para Ricardo Marcelo, a 
caravana foi de fundamental 
importância, principalmen-
te, porque os parlamentares 
puderam ver muitos proble-
mas de perto, especialmen-
te no que refere à grande 
quantidade de animais que 
estão morrendo por causa da 

completa falta de pastos na 
região.

“O produtor com mais 
capacidade ainda tem sal-
vado parte do seu rebanho, 
mas o médio e o pequeno 
estão vendo os animais mor-
rerem todos os dias sem po-
der fazer nada”, afirmou o 
presidente, ao frisar que a 
maior prova disso é a grande 
quantidade de carcaças que a 
caravana pôde encontrar às 
margens das estradas.

Ele disse que ainda está 
juntando dados para fazer 
um balanço mais completo 
sobre a caravana, que per-
correu mais de dois mil qui-
lômetros pelo Curimataú, 
Cariri e Sertão paraibanos, 

e que, além da morte de ani-
mais, outro grande problema 
que percebeu é antigo e se 
constitui na falta d’água para 
o consumo humano.

“Percebemos que pre-
feitos, vereadores e pesso-
as da própria população se 
queixam muito dos carros-
-pipas que são poucos para 
atender a demanda”, afir-
mou o presidente, ao lem-
brar que, nesse aspecto, a 
caravana também constatou 
outro problema grave, que 
foi o baixíssimo volume de 
água nos dois maiores açu-
des do Sertão, o de Boquei-
rão de Piranhas, em Cajazei-
ras, e o de São Gonçalo, no 
município de Sousa.

O relator do Orçamento 
2013, deputado Vituriano 
de Abreu (PSC), disse ontem 
que se o governo não enviar 
ao Poder Legislativo a men-
sagem retificadora que foi 
solicitada através de reque-
rimento, na semana passada, 
até o dia 20, a Assembleia vai 
ter de aprovar  a peça orça-
mentária do próximo ano 
considerando as emendas 
parlamentares que foram ve-
tadas.

“Nenhum Poder Legisla-
tivo pode entrar em recesso 
sem aprovar o Orçamento do 
ano seguinte, por esse motivo, 
a alternativa da Assembleia vai 
ser mesmo debater e aprovar 
o Orçamento considerando as 
emendas que foram incluídas 
com base no artigo 34 da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias”, 
explicou o relator.

Com base no artigo 34 
da LDO, os deputados inseri-
ram no Orçamento que pelo 
menos R$ 103 milhões dos 
recursos para contingencia-
mento seriam reservados 
para atender a emendas de 
parlamentares, o que foi ve-
tado pelo governador Ricar-
do Coutinho.

O veto levou a Comissão 
de Orçamento da Assembleia 
a se reunir extraordinaria-
mente na semana passada 
e aprovar um requerimen-
to elaborado pelo próprio 
relator, Vituriano de Abreu, 
sugerindo ao governo que 
uma alternativa para o im-

passe seria o Poder Executi-
vo elaborar uma mensagem 
retificadora considerando as 
emendas. Essa mensagem, 
no caso, substituiria a ante-
rior na apreciação da Assem-
bleia.

“Acho que essa seria 
mesmo a forma conciliadora 
de resolvermos o impasse, 
pois, os deputados insistem 
nas emendas que são impor-
tantes para assegurar obras 
sociais em suas regiões de 
atuação”, comentou Vituria-
no, ao destacar que a Comis-
são de Orçamento se reúne 
normalmente nas quartas-
-feiras e, até lá, a relatoria vai 
aguardar qualquer posicio-
namento do governo.

O relator do Orçamento 
disse ainda que a expectativa 
dos deputados de oposição 
e situação é no sentido de 
que esse impasse não repita 
a situação do ano passado, 
quando as emendas foram 
vetadas e promulgadas, mas 
sem solução prática porque 
o Poder Executivo resolveu 
desconhecer a decisão, ela-
borando outra mensagem.

“O recesso começa no 
dia 20 e o Orçamento é uma 
matéria que não poder ser 
deixada para depois ou para 
o próximo ano”, alertou Vitu-
riano, ao revelar que está oti-
mista quanto a uma solução 
até a próxima quarta-feira, 
dia da última reunião deste 
ano da Comissão de Orça-
mento da Assembleia. (A.J.)

Pregando no deserto

O pagamento do 14º salário foi creditado hoje nas contas 
dos deputados federais paraibanos. Apesar da aprovação pelos 
senadores do projeto de decreto legislativo que acaba com os 14º e 
15º salários, pagos anualmente aos senadores e deputados federais, 
o texto ainda tramita na Câmara dos Deputados, em cujo plenário 
precisa ser votado. Caso seja alterada pelos deputados, ela volta 
para o Senado. Na Paraíba, apenas o deputado Ruy Carneiro negou a 
receber o 14º e 15º salários. 

O resto embolsou a grana caladinho.

Cadê o nome?

O prefeito Luciano Cartaxo (PT) anunciou ontem o nome de parte da sua 
equipe de trabalho a partir de janeiro de 2013 à frente da Prefeitura de João 
Pessoa. O esquisito é que o prefeito eleito não anunciou o nome da pessoa 
que vai comandar a saúde na capital. O prefeito atual, Luciano Agra – amigo 
e aliado do outro Luciano, o Cartaxo – teria reivindicado o cargo para a atual 
secretária, Roseana Meira. Cartaxo vetou. 

Agora, o prefeito eleito vai ter que desatar esse nó.

O pau canta nos bastidores

O prefeito Luciano Cartaxo não diz nem comenta nada sobre a formação 
de seu secretariado e auxiliares das autarquias. O prefeito bem que poderia 
anunciar todos os nomes de seus auxiliares de uma só tacada. Mas não o fez. 
E não o fez porque ainda negocia muita coisa. Deixou de anunciar os nomes da 
Saúde, Administração e Emlur. A maior pressão é para Roseana Meira continuar 
na Saúde. 

Tomara que isso não descambe para o campo da briga. 

A Caravana da Seca, da AL-PB, percorreu municípios para conhecer de perto os problemas da população

Orçamento 2013 deve 
ser votado até o dia 20

ANTES DO RECESSO

A falta de chuvas vem provocando estragos 
na economia da Paraíba e tem deixado um rastro 
de destruição em todas as regiões do Estado. A 
cadeia produtiva do leite, que a Paraíba levou 
anos para montar, está totalmente desmantelada 
e vem provocando prejuízos incalculáveis para os 
produtores paraibanos.

Ontem, durante uma solenidade do Unicef 
no Palácio da Redenção, o presidente da FAC, 
Ramalho Leite, traçou um quadro assustador sobre 
o Programa do Leite na Paraíba. Desde sua criação, 
o programa paraibano já chegou a comprar 120 mil 
litros de leite por dia. 

Quando foi suspenso em maio deste ano, depois 
de uma série de denúncias, o Programa do Leite 
comprava diretamente ao produtor da Paraíba uma 
média de 80 mil litros por dia. 

A seca trouxe a falta de chuvas e, na ausência 
delas, a pastagem não cresce. No interior, costuma-se 
dizer que uma vaca dá leite pela boca. Ou seja: um 
animal é o que ele come. Se uma vaca come bem, tem 
alimentação de boa qualidade, vai dar leite bom e em 
volume alto. 

Atualmente, segundo os dados de Ramalho, o 
governo vem comprando apenas 17 mil litros de leite 
por dia. Isso é muito aquém do que os produtores 
prometeram entregar à FAC diariamente. 

“Eu nada posso fazer, pois não tenho condições 
de cobrar dos produtores que entreguem leite 
quando eles não têm o que oferecer ao gado como 
alimentação”, avisa Ramalho Leite. 

Os dados de Ramalho são alarmantes: o 
Programa do Leite da Paraíba já contou com 3.900 
produtores entregando leite para o Estado. Hoje, 
tem apenas 900. O que provocou a queda foi a falta 
de chuvas, que acabou emendando uma seca com a 
outra. 

O medo, o temor a preocupação dos que 
estudam o fenômeno do clima, nesse momento, estão 
voltados para o ano de 2013. Se o próximo ano for 
seco, o que não está descartado nem confirmado, 
provocará uma tragédia na Paraíba em proporções 
nunca vistas por essas bandas. 

No próximo dia 17, os estudiosos do clima 
estarão reunidos em Campina Grande para fazer uma 
avaliação do clima e a perspectiva de chuvas. Se for 
confirmado mais um ano de seca, segure porque, 
nesse caso, a coisa muda de figura. 

O vereador Raoni 
Mendes, que é da ban-
cada do PDT e que foi o 
mais votado nas últimas 
eleições, disse ontem, 
em entrevista, que as 
principais metas para o 
início do novo manda-
to em 2013 são basica-
mente novos projetos 
em defesa da juventude 
e da adolescência e, no 
campo político, a inten-
sificação do trabalho em 
defesa da pacificação no 
seu partido.

“Sempre tivemos 
projetos em todas as 
áreas e envolvendo os 
mais diversos assuntos, 
mas a defesa da juven-
tude e da adolescência 
sempre foi uma priori-
dade, especialmente no 
que se refere ao combate 
às drogas”, afirmou o ve-
reador, ao destacar que 
esse foi um dos assuntos 
que mais lhe envolveram 
nos debates de prepara-
ção do Orçamento 2013 
que a Câmara realizou 
até a semana passada.

Raoni adverte que 
os poderes públicos em 
todos os níveis precisam, 
o quanto antes, adotar 
uma política de combate 
às drogas que seja efeti-
vo e permanente, e que 
os projetos não morram 

na apresentação e lança-
mentos noticiados pela 
mídia. “É preciso ir mais 
além e ter sustentabilida-
de. Sempre procuramos 
contribuir e é nessa dire-
ção que vamos continuar, 
especialmente no que se 
refere a projetos de ca-
ráter preventivo porque 
prevenir sempre foi me-
lhor do que curar”, disse.   

Especificamente so-
bre a política, Raoni ob-
servou que 2013 será o 
ano de o seu partido se 
reunir, discutir e chegar 
a bom termos sobre sua 
atuação no momento e, 
principalmente, com re-
lação às eleições de 2014.

“Ao contrário do 
que vimos durante todo 
esse ano, quando diri-
gentes estiveram de um 
lado e lideranças de ou-
tro, em 2013, precisar 
trabalhar o fortalecimen-
to, a unidade do PDT. 

“O clima de demo-
cracia precisa prevalecer, 
especialmente no que 
se refere à renovação no 
comando da legenda”, 
afirmou ele, referindo-se 
diretamente ao fato de 
o presidente estadual, 
Damião Feliciano, ter 
provocado um impasse 
jurídico no processo de 
renovação no comando.

Raoni: renovação no 
PDT será prioridade

NOVO MANDATO



Nova sessão será marcada 
para discutir as reivindica-
ções das bancadas

Royalties: requerimento para 
análise de vetos deve sair hoje
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Brasília - Os senadores e 
deputados que representam 
os estados não produtores de 
petróleo devem apresentar 
hoje, em sessão do Congresso 
Nacional, requerimento de ur-
gência para que seja analisado 
o veto da presidente Dilma 
Rousseff sobre a redistribui-
ção dos royalties do petróleo. 
O presidente do Senado, José 
Sarney (PMDB-AP), disse que 
marcará hoje mesmo uma 
nova sessão para analisar a 
reivindicação das bancadas, 
assim que o pedido for apre-
sentado formalmente.

“Amanhã (hoje) deve ter 
uma sessão do Congresso, e 
os parlamentares disseram 
que vão apresentar o pedido 
de urgência (para a votação 
do veto)”, disse o senador ao 
chegar ao plenário para uma 
sessão comemorativa dos 
200 anos da imigração de 
chineses para o Brasil. Sar-
ney descartou, no entanto, a 
votação do veto na sessão de 
hoje.

Na semana passada, 
deputados e senadores de 

estados não produtores se 
reuniram com Sarney para 
reivindicar a análise do veto 
presidencial à redistribuição 
dos royalties de petróleo nas 
camadas pós e pré-sal ainda 
em 2012. Eles conseguiram 
o número de assinaturas ne-
cessário para reivindicar a 
votação em caráter de urgên-
cia do veto presidencial que 
previa inserir na redistribui-
ção os recursos oriundos de 
contratos já licitados.

Na ocasião, o senador 
Wellington Dias (PT-PI), au-
tor do projeto aprovado no 
Senado e na Câmara, disse 
que nas duas Casas há mais 
que as 257 assinaturas de 
deputados e 41 senadores 
para que o veto tramite em 
caráter de urgência.

A agenda da sessão do 
Congresso marcada para o 
meio-dia prevê a votação de 
uma série de projetos de lei 
de abertura de crédito extra-
ordinário no Orçamento de 
2012. O desafio dos deputa-
dos e senadores dos estados 
que não produzem petróleo 
é fazer com que esses par-
lamentares compareçam à 
sessão para analisar os ve-
tos. Caso contrário, qualquer 
pedido de vista de quórum 
pode inviabilizar a votação 
do requerimento.

Marcos Chagas
Da Agência Brasil

Thais Leitão
Da Agência Brasil

A decisão se cabe ao 
STF (Supremo Tribunal 
Federal) ou à Câmara dos 
Deputados decidir sobre a 
cassação dos mandatos dos 
parlamentares condenados 
no Mensalão está empata-
da: até agora, três ministros 
-Luiz Fux, Gilmar Mendes e 
Marco Aurélio Mello - segui-
ram o relator do processo, 
Joaquim Barbosa, e votaram 
pela cassação imediata dos 
deputados pela Corte.

Outros quatro magis-
trados -Carmen Lúcia, Dias 
Toffoli, Rosa Weber e o re-
visor Ricardo Lewandows-
ki- defenderam que cabe ao 
Legislativo decidir sobre os 
mandatos dos condenados. 
Ainda falta votar o ministro 
Celso de Mello, que apresen-
tará seu voto amanhã. Ele já 
deu a entender que seguirá 
o relator.

Foram condenados pelo 
Supremo, os deputados João 
Paulo Cunha (PT-SP), Val-
demar Costa Neto (PR-SP) 
e Pedro Henry (PP-MT). 
A maioria dos magistra-
dos, entretanto, concordou 
com a cassação imediata 
do mandato de José Borba 
(PP), atual prefeito de Jan-
daia do Sul (PR). 

O último a votar foi o 
ministro Marco Aurélio, que 
sustentou que o Judiciário 
deve decidir sobre o futuro 
dos mandatos nestes casos. 
“A última palavra sobre o 
direito posto está com o Ju-
diciário. A última palavra 
sobre a guarda da Carta da 
República está com o Supre-
mo Tribunal Federal”, afir-
mou.

Para ele, o STF seria 
incoerente ao determinar 
“a execução da pena, até 
mesmo em regime fechado, 
e a continuidade, por não 
deliberação da Câmara dos 
Deputados, do exercício dos 
mandatos.”

Gilmar Mendes argu-
mentou que é incongruente 
manter o mandato para uma 
pessoa condenada à prisão. 
“Uma coisa que se supõe no 
exercício do mandato é a 
ideia de liberdade”, susten-
tou. Na avaliação do minis-
tro, a interpretação feita até 
o momento por quatro dos 
nove ministros do Supremo 
acaba sendo “um privilégio 
a mais do parlamentar.”

“Em dados casos, com-
pete ao Judiciário também 
decretar a perda do man-
dato eletivo. Por outro lado, 
a preservação do controle 
político, por parte do Par-
lamento, está assegurada, 
sempre ele poderá suspen-
der o processo tal como está 
previsto no texto constitu-
cional”, acrescentou Men-
des.

Já a ministra Carmen 
Lúcia seguiu o entendimen-
to de Ricardo Lewandowski, 
revisor do processo do Men-
salão, e votou contra a pro-
posta de Barbosa.

Em seu voto, Lúcia dis-
se que, apesar da gravidade 
dos crimes, a Constituição 
não faculta ao STF cassar os 
mandatos. “Quanto à gravi-
dade [dos crimes], estamos 
todos de acordo, a questão 
é em relação à aplicação da 
Constituição”, disse Lúcia 
em seu voto.

Após empate, decisão no 
STF fica para amanhã

Brasília – O número de 
denúncias de violações de 
direitos humanos, feitas por 
meio do Disque 100, alcançou 
155.336 de janeiro a novem-
bro deste ano. Os registros re-
presentam aumento de 77% 
em relação ao mesmo período 
de 2011, quando foram regis-
tradas 87.764 denúncias. Ao 
todo, considerando também 
as ligações com pedidos de 
orientações e de informa-
ções, foram feitos, de janeiro 
a novembro de 2012, 234.839 

atendimentos. Os dados foram 
divulgados ontem pela Secre-
taria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, 
responsável pelo serviço, para 
marcar o Dia Internacional 
dos Direitos Humanos.

Para a ministra da Secre-
taria de Direitos Humanos, 
Maria do Rosário, o aumento 
nos números ocorreu porque 
a população percebeu que o 
serviço é confiável. “Se a po-
pulação não percebesse que 
há resultados e que a rede de 
acolhimento e de encaminha-
mento está melhorando, não 
continuaria denunciando por 

meio do serviço”, disse. Ela 
destacou, no entanto, que o 
incremento não significa, ne-
cessariamente, aumento dos 
casos de violência no país, 
mas indica que as violações 
de direitos humanos “não 
ficam mais invisíveis”. “Isso 
comprova que o Brasil se im-
porta e que qualquer pessoa 
que sofra uma situação des-
se tipo sabe que não é justo 
e que ela pode denunciar”, 
acrescentou.

A ministra ressaltou que 
as denúncias são importantes 
porque as vítimas precisam 
de atendimento e porque 

elas contribuem para que os 
agressores não fiquem impu-
nes. Maria do Rosário enfati-
zou que nenhuma denúncia 
fica “esquecida no sistema” e 
que todas são encaminhadas 
a autoridades locais da rede 
de assistência, como conse-
lhos tutelares – no caso de 
violações contra crianças, mi-
nistérios públicos e órgãos de 
segurança pública.

Desde maio de 2003, 
quando o serviço passou a ser 
operacionalizado pelo Gover-
no Federal, o Disque 100 re-
cebeu e encaminhou 396.693 
denúncias em todo o país.

Número de denúncias de violação dos 
direitos humanos cresce 77% em 2012

Rio de Janeiro – O 
fluxo de passageiros de-
verá ter um aumento de 
10% nos 63 aeroportos 
públicos brasileiros neste 
final de ano e em janeiro 
de 2013, em relação ao 
mesmo período de 2011 
e 2012. Segundo a Secre-
taria de Aviação Civil da 
Presidência da República, 
são esperados 25,7 mi-
lhões de passageiros nos 
63 aeroportos adminis-
trados pela Empresa Bra-
sileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero).

Para atender a esse 
aumento de demanda, 

a Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) e a 
Infraero ampliarão as 
equipes de fiscalização 
e atendimento. A Anac 
fará, por exemplo, fisca-
lização especial com 290 
servidores em 12 aero-
portos do país: Antonio 
Carlos Jobim/ Jobim/Ga-
leão e Santos Dumont 
(Rio de Janeiro), Congo-
nhas e Guarulhos (São 
Paulo), Brasília, Viracopos 
(Campinas), Confins (Belo 
Horizonte), Salvador, For-
taleza, Recife, Porto Ale-
gre e Curitiba.

A Infraero aumen-
tará em 55% os funcio-
nários identificados com 
coletes amarelos, que 

ajudam passageiros no 
aeroporto. No ano pas-
sado, foram usados 234 
funcionários. Neste ano, 
serão 363. “É uma garan-
tia de que teremos um 
final de ano com atendi-
mento de qualidade para 
a população”, disse o mi-
nistro da secretaria, Wag-
ner Bittencourt.

No Aeroporto Inter-
nacional Antonio Carlos 
Jobim/Galeão, a Polícia 
Federal e a Receita Fede-
ral vão ampliar o efetivo 
em 63% e 88% em rela-
ção ao ano passado, res-
pectivamente.

Em Guarulhos, aero-
porto concedido à iniciati-
va privada, a expectativa é 

um movimento de 2,8 mi-
lhões de passageiros neste 
mês, ou seja, 10% a mais 
do que o registrado em 
novembro. Estão previs-
tos aumentos de 42% no 
efetivo da Polícia Federal 
e de 43% no da Receita 
Federal. A administração 
também usará 24% mais 
funcionários para o aten-
dimento dos passageiros.

Segundo Bittencourt, 
as empresas aéreas tam-
bém se comprometeram 
a colocar aeronaves reser-
vas, antecipar manuten-
ções programadas e não 
vender mais passagens 
do que a capacidade do 
avião (prática conhecida 
como overbooking).

Fluxo de passageiros deve aumentar 10%
NOS AEROPORTOS

Vitor Abdala
Da Agência Brasil

A ministra da Secretaria de Diretos Humanos, Maria do Rosário, anunciou o balanço anual do Disque 100, ontem, em Brasília 

Foto: Divulgação

CASSAÇÃO DE DEPUTADOS
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Exército garantirá segurança 
no Egito durante o referendo

MUNDO

O presidente egípcio, 
Mohammed Mursi, ordenou 
que o exército garanta a se-
gurança no país durante o 
polêmico referendo constitu-
cional no próximo sábado, no 
qual alguns opositores anun-
ciaram ontem que votarão 
contra.

 Em um decreto publi-
cado ontem no Diário Ofi-
cial, Mursi autoriza o exérci-
to a deter civis e colocá-los 
à disposição judicial, assim 
como estabelece a coorde-
nação entre militares e po-
liciais para preservar a se-
gurança no país até que seja 
anunciado o resultado do 
referendo.

Esta não será a primei-
ra vez que o exército se en-
carrega de manter a seguran-
ça em uma consulta popular, 
já que isso foi feito nas elei-
ções legislativas e presiden-
ciais.

 Esta nova votação está 
marcada por uma alta polari-
zação política e instabilidade 
social, com uma ampla rejei-
ção ao plebiscito por parte 
de manifestantes e forças 

opositoras, que criticam o 
fato da Carta Magna ter sido 
redigida por uma assembleia 
de maioria islamita e sem 
consenso.

Se no sábado passado 
as Forças Armadas alerta-
vam para trágicas conse-
quências se os grupos po-
líticos não chegassem a um 
acordo para sair da crise, 
hoje o ministro do Interior 
egípcio, Ahmed Gamal el 
Din, assegurou que a polícia 
nunca servirá aos interesses 
de apenas uma parte dos ci-
dadãos.

Outro dos obstáculos 
para a organização do re-
ferendo está sendo sua su-
pervisão, com setores do ju-
diciário contrários a Mursi, 
depois que o presidente blin-
dou seu poder das decisões 
da justiça com uma declara-
ção que foi anulada por ele 
no sábado.

Com a condição de que 
terminem os protestos nos 
arredores do Supremo Tri-
bunal Constitucional e o ór-
gão possa voltar a funcionar 
sem pressões, o Clube de 
Juízes do Conselho de Esta-
do egípcio se mostrou hoje 
disposto a supervisionar o 
referendo.

O presidente da asso-

ciação, Hamdy Yassin, pediu 
em declarações à Agência Efe 
que os manifestantes deixem 
as imediações da corte e de-
fendeu a neutralidade dos 
juízes em relação à consulta 
constitucional.

Enquanto os protestos 
contra Mursi continuam na 
praça Tahrir, alguns oposito-
res já começaram a pedir o 
“não” à Constituição, embo-
ra a influente Frente de Sal-
vação Nacional (que agrupa 
importantes dirigentes) ain-
da não se pronunciou sobre 
a questão.

O movimento jovem 6 
de Abril iniciou uma cam-
panha contra o projeto de 
Constituição “não represen-
tativa” e argumentou que se 
ele for aprovado colocaria 
em “perigo as demandas da 
revolução”, o que também foi 
defendido hoje pelo ex-can-
didato presidencial Abdel 
Moneim Abul Futuh.

Além disso, 22 organi-
zações de direitos humanos 
egípcias pediram para que 
a população vote contra 
a nova Carta Magna, pois 
consideram que seu texto 
mina os direitos e liberda-
des e abre as portas para 
uma “tirania política e reli-
giosa”.

Ordem partiu do presidente  
Mursi que teme maiores 
consequências no país

Caracas - O presi-
dente da Venezuela, 
Hugo Chávez, viajou on-
tem a Cuba, onde será 
submetido a uma nova 
cirurgia contra um cân-
cer. Chávez admitiu que 
o procedimento tem de 
ser feito com urgência 
na tentativa de comba-
ter a doença. 

Será a quarta cirur-
gia do presidente vene-
zuelano contra o cân-
cer em um ano e meio. 
Chávez não entregou, 
mas “delegou” o poder 
ao vice-presidente elei-
to Nicolás Maduro. Elei-
to em outubro para um 
quarto mandato pre-
sidencial, entre 2013 e 
2019, o presidente pode 
não assumir o cargo, 
então novas eleições se-
riam convocadas.

O bolivariano dei-

xou Caracas durante a 
madrugada e chegou a 
Havana de manhã, onde 
foi recebido no aeropor-
to pelo presidente cuba-
no Raúl Castro. Durante 
um debate que ocorreu 
no domingo na Assem-
bleia Nacional, alguns 
deputados da oposição 
exigiram que a ausência 
temporária do presiden-
te fosse declarada e que 
o poder fosse transferido 
ao vice-presidente. Essa 
possibilidade, contudo, 
foi descartada. 

A Constituição vene-
zuelana prevê que quan-
do ocorre uma “ausência 
absoluta” do presidente 
eleito, antes da posse 
(marcada para março 
de 2013), “ocorrerá uma 
nova eleição nos trin-
ta dias consecutivos se-
guintes”. No período de 

eleição e passagem do 
poder para o novo presi-
dente, “o presidente da 
Assembleia Nacional” é 
o encarregado do poder 
executivo.

A partida de Chávez, 
no meio da madrugada, 
foi anunciada por uma 
mensagem postada no 
Twitter pelo ministro de 
Comunicação Ernesto 
Villegas, que disse que o 
avião com o líder vene-
zuelano havia decolado 
do aeroporto de Mai-
quetía com direção a Ha-
vana.

“Eu acabei de dar 
um abraço no coman-
dante Chávez em Mai-
quetía e disse a ele ‘’vá 
e volte’’. Ele respondeu, 
‘’claro que voltarei’’”, 
twitou, por sua vez, o 
ex-vice-presidente Elias 
Jaua.

Hugo Chávez chega a Cuba para
a quarta cirurgia contra o câncer

VENEZUELA
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Botafogo vai fazer 
treinos com bola
em Mandacaru

olimpíadas escolares

Paraíba conquista 3 medalhas
Atletas com desempenho 
modesto na competição 
disputada em Cuiabá

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

As Olimpíadas Escolares 
Brasileiras 2012, faixa etária 
15 a 17 anos foram encer-
radas no último sábado, em 
Cuiabá, Mato Grosso e a Pa-
raíba teve uma participação 
modesta no pódio. Foram 
três medalhas (uma de ouro 
e duas de prata) e a dispu-
ta por cinco bronzes, não 
conquistando, sequer, uma 
delas. Positivo também foi a 
permanência na Primeira Di-
visão do basquete feminino, 
handebol masculino e volei-
bol masculino e feminino. 
No futsal masculino, o Esta-
do subiu da Terceira para a 
Segunda Divisão.

A única medalha de ouro 
da Paraíba na competição foi 
conquistada no futsal mas-
culino através das atletas do 
Colégio Alfredo Dantas, de 

Campina Grande. As duas 
medalhas de prata foram 
uma no judô, com Víctor 
Campos Xavier e a outra no 
futsal, com as alunas do Co-
légio Augusto dos Anjos, da 
cidade de Bayeux. 

Mais que uma competi-
ção esportiva, as Olimpíadas 
Escolares teve o objetivo de 
inserir socialmente milha-
res de jovens de todo o país 
através do esporte. Todos os 
atletas paraibanos tiveram 
o apoio integral do Governo 
do Estado, através da Secre-
taria de Juventude, Esporte 
e Lazer (Sejel), que dispo-
nibilizou passagens aéreas. 
Os representantes do Esta-
do foram selecionados para 
a competição nacional após 
serem campeões nas etapas 
regionais e estadual.

 Ao longo dos últimos 
oito anos, mais de 15 milhões 
de jovens foram envolvidos 
na competição, seja nas eta-
pas municipais, estaduais ou 
nacionais. Na capital mato-

grossense, a maior edição das 
Olimpíadas Escolares desde 
2005, quando, sob a organi-
zação do Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB), a competi-
ção passou a adotar o atual 
modelo, reuniu 4.025 jovens 
de todas as regiões do país, 
representando 1.217 escolas, 
além da delegação convida-
da da Grã Bretanha. Ao todo, 
mais de seis mil pessoas esti-
veram envolvidas no evento, 
entre atletas, treinadores, ár-
bitros, voluntários, organiza-
dores, etc. 

Durante 15 dias, com 
13 modalidades em disputa 
(atletismo, basquete, ciclis-
mo, futsal, ginástica rítmi-
ca, handebol, judô, natação, 
taekwondo, tênis de mesa, 
vôlei, vôlei de praia e xadrez), 
o futuro do esporte nacional 
pôde apresentar seu cartão 
de visitas e o retrato de um 
país enorme, repleto de ta-
lentos e histórias, que só o 
esporte é capaz de trazer à 
tona.

Delan Monte, uma das maiores 
revelações do judô paraibano na atual 
temporada, conquistou, no último do-
mingo, em Vitória, capital do Espírito 
Santo, a vaga na categoria até 100 kg 
para a Seleção Nacional de Equipes de 
Base 2013 Sub-21, que representará o 
Brasil em diversas competições inter-
nacional no próximo ano. Foram 128 
atletas selecionados que terão a aten-
ção especial da Confederação Brasilei-
ra de Judô.

A priori, o paraibano Delan Monte já 
está classificado para dois Estágios Inter-
nacionais em 2013 devido ter assegurado 
vaga na Seleção Nacional de Equipes de 
Base. Essas competições contam pontos 
para o ranking nacional – que teve início 
com a própria seletiva – e que classificará 
os atletas para os pan-americanos, sul-a-
mericanos e mundiais do próximo ano. 
Foram classificados os quatro primeiros 
colocados de cada categoria em disputa 
nas classes Sub-18 e Sub-21. Atletas de 
quinze estados diferentes, mais o distrito 
federal estão entre os selecionados. To-
das as regiões do país estão representa-
das entre os 128 melhores colocados.

Em sua categoria (100 kg), Delan 
Monte foi o único nordestino a garan-
tir vaga. Os outros três são os paulistas 
Gabriel Souza e Pedro Froner e o cario-
ca Plynho Chagas. Na luta que definiu o 
primeiro lugar para a Seleção Nacional, 
o paraibano foi derrotado por Gabriel 
Souza. A Seletiva para a Seleção Nacio-
nal de Equipes de Base 2013 contou com 
a presença de 600 atletas e foi realizada 
no Ginásio Tancredão, em Vitória-ES.  O 
evento teve diversas inovações, mas a 
principal delas foi o uso do novo sistema 

de gestão de eventos, o Zempo, que fa-
cilita na divulgação exata dos resultados.

Após a conquista na seletiva do fi-
nal de semana, o atleta fez um desabafo 
e mandou um recado para as pessoas 
que desconfiam do seu potencial como 
atleta. “Pra quem fala de mim, diz que 
não consigo, que fala muito mal de 
mim, tá aqui pra vocês, Seleção Brasilei-
ra de novo [...] só eu sei o sofrimento pra 
estar aqui, e também sei que isso me dá 
mais força pra continuar. Vocês com suas 
invejas, isso me dá mais força”, afirmou 
Delan Monte.

Depois de receber comentários po-
sitivos parabenizando-o pela conquista, 
o judoca paraibano publicou uma nova 
mensagem em sua rede social, desta vez 
agradecendo pelas palavras de incenti-
vo dos seus contatos e lembrando que 
o foco agora é nos treinos. “Obrigado a 
todos, agora é treinar e treinar que do-
mingo tem a Seletiva Olímpica”.

A equipe de 2013 está muito forte 
e é formada em sua maioria por atletas 
que já possue experiência internacional. 
A comissão técnica também está muito 
satisfeita com o grande número de es-
tados classificados entre os quatro pri-
meiros da seletiva. Isso é o exemplo do 
desenvolvimento e do crescimento do 
judô por todo o país”, disse Kenji Saito, 
coordenador das seleções de base da 
Confederação Brasileira de Judô.

Seletiva Olímpica
No próximo final de semana, Delan 

Monte juntamente com a também pa-
raibana Amanda Cavalcante, estarão em 
São Paulo participando da Seletiva Olím-
pica Rio 2016, em sua primeira etapa.

Judoca paraibano conquista 
vaga para a seleção nacional

DELAN MONTE

Depois de ser convocado 
para representar o Brasil nas 
competições internacionais 
adulta da próxima temporada, 
o paraibano Vitor Felipe deu 
no último fim de semana uma 
demonstração de que a Con-
federação Brasileira de Vôlei 
não errou em relacioná-lo. Ao 

lado do carioca Evandro, ele 
subiu ao pódio da etapa do 
Rio de Janeiro do Circuito Bra-
sileiro, quando conquistou o 
terceiro lugar, após vencer os 
medalhistas olímpicos Alisson 
e Emanuel por 2 a 0, com par-
ciais de 21 a 17 e 21 a 15.

A medalha de bronze foi 

Vítor Felipe fica em terceiro
lugar no Circuito BB de Vôlei

O futsal feminino do Colégio Augusto dos Anjos, da cidade de Bayeux, ficou com a medalha de prata

muita comemorada pelo pa-
raibano no circuito que teve  
como vencedora a dupla for-
mada pelo carioca Pedro Sol-
berg e pelo brasiliense Bruno 
Schmidt. Outro detalhe é que 
a única derrota do paraibano 
foi justamente para a dupla 
campeã. No pódio, Vítor Feli-
pe, disse estar muito feliz com 
o desempenho que vem tendo 
ao lado de Evandro, falando 
das dificuldades que precisa 
enfrentar para chegar às suas 
conquistas.

“Minha parceria com 
Evandro está dando muito 
certo. Larguei tudo em João 
Pessoa (família, namorada), e 
vim para o Rio. Estamos ter-
minando o ano de forma po-
sitiva e conseguimos cumprir 
a nossa meta. Ano que vem 
quero aproveitar minha con-
vocação para a Seleção Brasi-
leira. Treinar ao lado de Alison 
e Emanuel vai ser um aprendi-
zado ótimo”, disse Vitor.

Esta foi a última etapa do 
ano. O Circuito Banco do Brasil 
2012/2013 terá agora mais de 
um mês de interrupção até a sé-
tima etapa, que acontecerá em 
Fortaleza, entre os dias 18 e 20 
de janeiro. O torneio será reali-
zado no Aterro da Iracema.Evandro e Vítor exibem o trouféu da conquista no Rio de Janeiro

O Colégio Alfredo Dantas conquistou a única medalha de ouro no futsal masculino em Mato Grosso 
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Delan Monte em combate. Ele é o melhor judoca da Paraíba e integra a Seleção Brasileira



Futsal feminino ganha mais
um título ao vencer Portugal
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AMADOR

Amanhã também tem outra 
final com clube brasileiro 
envolvido. É que o São 
Paulo pode ser campeão da 
Copa Sul-Americana, caso 
derrote o Tigre no Estádio 
do Morumbi. No primeiro 
jogo houve empate de 
zero a zero e ficou nítida a 
superioridade do time bra-
sileiro que, a exemplo do 
Corinthians, deve se impor desde o primeiro minuto 
para não ser surpreendido, mesmo sem contar com 
o atacante “cabeça quente” Luís Fabiano, expulso 
no primeiro jogo. Como se vê, o nosso futebol 
pode fechar a temporada com dois grandes títulos 
internacionais.

E o São Paulo?

Corinthians não pode 
esquecer do Inter

Amanhã é dia de estreia do Corinthians no Mundial 
de Clubes. A euforia já tomou conta dos torcedores no 
Brasil e no Japão, onde acontece a disputa, uma vez que 
muitos torcedores aqui da terrinha estão por lá, ansio-
sos pelo título que a Globo diz ser inédito, embora não 
concorde. É que em 2000, o Timão levantou a Taça numa 
edição promovida pela Fifa no Rio  e em São Paulo.

Para quem tem a memória curta, a final foi contra 
o Vasco da Gama. O alvinegro de Parque São Jorge já 
tinha jogado conta o Raja Casablanca (2 a 0), Real Ma-
drid (2 a 2) e Al Nassr (2 a 0). Na decisão houve empate 
no tempo normal e a decisão foi para os pênaltis com a 
vitória paulista por 4 a 3. Esse jogo aconteceu no dia 14 
de janeiro.

Pelo Corinthians marcaram Freddy Rincón, Fernando 
Baiano, Luizão e Edu; Marcelinho Carioca desperdiçou. No 
Vasco: Romário, Alex Oliveira e Viola; Gilberto e Edmundo 
desperdiçaram. Uma noite inesquecível para a torcida da 
Fiel. Esse jogo aconteceu numa quarta-feira e por aqui 
estava rolando a Micaroa.

Deixando de lado o retrospecto, o jogo de amanhã 
apresenta o Corinthians como grande favorito diante do 
Al Ahly, do Egito, jogo que começa às 8h30m (de Brasília), 
em Toyota.  Não acredito que a zebra esteja de plantão 
nas terras japonesas a exemplo do que aconteceu com o 
Internacional em 2010, quando o desconhecido Mazembe 
aplicou 2 a 0 para a frustração dos gaúchos.

Mesmo assim, futebol é um esporte que nem 
sempre o melhor ganha e todo cuidado é pouco, daí a 
atenção especial que merece a partida para os jogadores 
corintianos. Não basta ser o melhor, tem que ser mesmo 
o melhor no campo de jogo. Não tenho simpatia pelo 
Corinthians, mas sou brasileiro e não vou nessa onda de 
torcer contra com alguns rivais do Timão.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Como faz todo ano, a presi-
dente da Federação Parai-
bana de Futebol, Rosilene 
Gomes, vai se confraternizar 
com os presidentes de 
clubes amadores na próxima 
sexta-feira, dia 14, a partir 
das 14 horas.

Confraternização

Os clubes integrantes da Primeira Divisão do futebol pa-
raibano seguem treinando. Nessa etapa inicial o cuidado 
é com a parte física e espera-se para o final de semana 
o início dos amistosos até, porque estamos a 26 dias do 
início do Campeonato Estadual de 2012.

O piloto paraibano Valde-
no Brito não foi feliz na 
Corrida do Milhão e acabou 
lá atrás do pelotão, mas 
terminou o Campeonato da 
Stock Car em sétimo lugar. 
O campeão de 2012 foi Cacá 
Bueno, terceiro na prova 

Valdeno Brito

Pré-temporada

O Auto Esporte conquistou, no último sábado, o título 
de campeão de juniores de 2012 após vencer o Femar por 
3 a 2, em jogo disputado no Estádio Juracisão, no bairro 
de Mandacaru, no prímeiro título da gestão Demócrito 
Soares. O clube agora foca o Estadual de Profissionais.

Auto Esporte

Brasil é campeão mundial 
e repete a façanha da
equipe masculina

Menos de um mês após 
o heptacampeonato do Bra-
sil no Mundial masculino 
de futsal, foi a vez de as mu-
lheres mostraram que tam-
bém tinham força.  No últi-
mo domingo, em Oliveira de 
Azeméis (Portugal), as bra-
sileiras derrotaram as donas 
da casa por 3 a 0 e faturaram 
o tricampeonato mundial na 
terceira vez em que o torneio 
foi disputado de forma oficial.

Sob o comando de Mar-
cos Sorato, o mesmo res-
ponsável pelo título do time 
de Falcão na Tailândia, as 
mulheres do futsal femini-
no venceram as portuguesas 
com gols marcados por Cile-
ne Paranhos, aos 11 minu-

tos, Vanessa Pereira, estrela 
da Seleção, aos 16 minutos, 
e Marcela Leandro, na etapa 
complementar, aos 25 minu-
tos.

Dominando as ações des-
de o início, o Brasil abriu a con-
tagem com carrinho de Cilene, 
após rebote da goleira Ana. 
Portugal quase empatou na-
quele momento da partida, mas 
a goleira Jozi se destacou com 
pelo menos três boas defesas.

Após a parada de Mar-
cos Sorato, Renata rolou para 
Vanessa, que bateu por baixo 
da goleira Ana e aumentou 
a contagem. Suportando a 
pressão das donas da casa, 
o Brasil fechou o placar com 
Marcela, após tabela com 
Vanessa aos 5 minutos. Com 
a contagem definida, as bra-
sileiras só souberam partir 
para o abraço e comemorar 

a conquista irretocável, co-
locando o time no centro do 
futsal mundial.

Com a derrota, Portugal 
repetiu o segundo lugar que 
havia conseguido em 2010, 
na primeira edição do torneio. 
No ano passado, as portugue-
sas ficaram em terceiro, atrás 
da Espanha que, em 2012, foi 
terceira colocada. Pela ter-
ceira vez consecutiva, Brasil, 
Portugal, Rússia e Espanha 
ocupam os primeiros quatro 
lugares da competição.

Nas fases anteriores, a 
equipe de Marcos Sorato der-
rotou Irã, Portugal, Venezue-
la e Japão na primeira fase, 
além da Rússia, que perdeu a 
semifinal disputada no sába-
do. A Seleção Brasileira tam-
bém já havia sido campeã do 
Mundial feminino em 2010, 
quando derrotou as portu-

guesas por 5 a 1, em Alco-
bendas (Espanha), e de 2011, 
oportunidade em que venceu 
a Espanha por 4 a 3, no tem-
po extra, em Fortaleza.

Antes do Brasil entrar 
em quadra nesse domingo, a 
Espanha bateu a Rússia por 
1 a 0 e ficou com a medalha 
de bronze graças ao gol mar-
cado por Amparo López.

Primeira fase
Brasil 6 x 1 Irã
Brasil 3 x 2 Portugal
Brasil 16 x 0 Venezuela
Brasil 5 x 0 Japão
Semifinal
Brasil 1 x 0 Rússia
Final
Brasil 3 x 0 Portugal

Campanha

No pódio, as meninas do Brasil fazem a festa depois de conquistarem o mundial, cuja disputas aconteceram em Portugal no fim de semana

Federer joga bola com crianças
em comunidade da Peinha em SP

Em quatro dias na cap-
ital paulista, Roger Federer 
fez muito mais do que só 
jogar tênis. Foi ao Mercado 
Municipal, comeu frutas 
exóticas, sanduíche de mor-
tadela, jogou futebol em 
uma comunidade carente, 
bateu bola com convidados, 
encontrou Pelé, cumpriu 
agenda dos patrocinadores 
e concedeu ao menos uma 
entrevista coletiva por dia.

 De todas as suas ativi-
dades extraquadra, uma em 
especial o cativou: a ida à 
comunidade da Peinha, na 

Zona Sul de São Paulo, onde 
jogou bola com crianças que 
disputavam a final de um 
campeonato de futebol. A 
visita partiu de um pedido do 
próprio tenista.

“A experiência em quadra 
foi o que mais gostei, o res-
peito e a admiração que os 
fãs demonstraram foi uma 
emoção maior do que eu 
imaginava. Fora das quadras, 
foi muito especial jogar fute-
bol com as crianças na visita 
que eu fiz na favela”, revelou 
Federer na última entrevista 
coletiva de sua passagem pelo 

Brasil, após a vitória sobre 
Tommy Haas na exibição final.

 “Foi incrível conhecer as 
pessoas daqui, e essa bela ci-
dade. É o fim de uma jornada 
por esse país, e espero voltar”, 
acrescentou Federer, que 
executou todos os seus com-
promissos com um sorriso no 
rosto. Até mesmo quando seu 
dever já estava cumprido, ao 
final da última coletiva, uma 
multidão de jornalistas adiou 
o seu descanso pedindo autó-
grafos nas credenciais.

 Federer assegurou que 
disposição não foi problema: 
“Não vim aqui apenas para 
comer, dormir e jogar tênis. 
Gosto de conhecer pessoas, 
experimentar novas comidas, 
interagir com os fãs. Pode ser 
cansativo às vezes, mas é por 
isso que estou aqui”.

 Para amenizar a saudade 
de casa, a presença do pai, 
Robert, ajuda: “Ele é o cara 
que me mantém com os pés 
no chão”. Mas não foi Roger 
quem o arrastou: “Meu pai 
também sempre quis con-
hecer o Brasil, e quando eu 
falei da viagem, ele disse que 
viria junto de qualquer jeito, 
quisesse eu ou não. É bom, 
depois de suas caminhadas 

pela cidade, ele volta e me 
conta o que viu”.

 Seria difícil Federer 
acompanhar o pai nos pas-
seios por São Paulo. Mesmo 
nos locais pré-estipulados, o 
suíço contava com uma equi-
pe de dez seguranças só para 
ele. Qualquer deslocamento 
simples pelo complexo es-
portivo do Ibirapuera trans-
formava-se em uma operação 
especial, sempre acompanha-
da por uma multidão de fãs 
ensandecidos.

 Diante deles, Federer 
mantinha sempre sua ex-
pressão leve, com um sorriso 
contido e um aceno. Ele gan-
hou R$ 20 milhões pela turnê 
na América do Sul, mas saiu 
do Brasil realizado com uma 
experiência que valeu mais 
que o cachê, a julgar pelos 
seus elogios.

 Até o troféu simbólico 
entregue após as exibições 
ganhou valor sentimental: 
“Sempre acho espaço para 
troféus, isso eu posso asse-
gurar. A minha casa tem uma 
parte dedicada somente ao 
tênis. Com certeza, vou deixar 
esses troféus em um lugar es-
pecial, porque foi uma viagem 
fantástica”. O suíço Roger Federer mostrou muita simpatia em São Paulo
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Elenco vai treinar em Mandacaru
Botafogo

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Esta semana, os treinos 
com bola serão realizados
no IFPB e Juracisão

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Após muitos treinos fí-
sicos é chegada a hora do 
novo time do Botafogo par-
tir para a parte técnica e tá-
tica. A partir desta semana, 
o treinador Marcelo Vilar vai 
começar os coletivos e defi-
nir um padrão de jogo para 
a equipe. Para isto pediu 
amistosos à diretoria e será 
atendido. O primeiro deles 
deverá acontecer no próxi-
mo final de semana em Juri-
piranga, contra uma seleção 
local.

Ontem o vice-presi-
dente de futebol, Ariano 
Wanderley, garantiu que os 
problemas com a falta de 
campos para os treinos com 
bola está resolvido. Segun-
do ele, nas terças e quintas 
os treinos serão no Estádio 
Juracizão, localizado em 
Mandacaru.  Nas quartas e 
sextas-feiras, os coletivos 
serão realizados no Estádio 
do IFPB, em Jaguaribe.

Ontem, o time treinou 
pela manhã na praia, e na 
parte da tarde no Estádio 
Almeidão. Hoje à tarde, o 
treino será no Juracizão, 
a partir das 3h. O técnico 
Marcelo Vilar está otimista 
com o grupo que tem, mas 
não quer ver nem falar em 
favoritismo. “Nós temos um 
bom elenco e uma boa co-
missão técnica, mas se não 
trabalharmos muito nada 
vai adiantar. O Campeonato 
Paraibano é muito difícil e 
sempre digo que a compe-
tição todos os anos começa 
com uns 4 ou 5 clubes em 
condições de ser campeão. 
Em 2013 será a mesma coi-
sa. Todo mundo está inves-
tindo para brigar pelo título 
e não será nada fácil. Será 
um campeonato longo e des-
gastante”, disse.

Sobre a chegada de no-
vos atletas, Ariano Wander-
ley adiantou que o clube 
tomou uma posição de não 
mais contratar até o início 
das disputas do Campeona-
to Paraibano 2012. 

“Nosso plantel é muito 
bom, temos jogadores poli-
valentes e capazes de jogar 
em mais de uma posição. Va-
mos começar a competição 
com este elenco e se durante 
o campeonato houver a ne-
cessidade de novos atletas, 
vamos sentar com Marcelo 
Vilar e ver se encontramos 
no mercado algum jogador 
que venha suprir esta pos-
sível necessidade e que se 
enquadre dentro da reali-
dade financeira do clube. 
Não vamos inchar a folha 
de pagamento para depois 
não poder honrar nossos 
compromissos. Fizemos um 
planejamento e vamos cum-
prir”, concluiu.

O Botafogo estreia no 
Campeonato Paraibano de 
2013 no dia 6 de janeiro 
contra o CSP, no Estádio da 
Graça. Os dois times dispu-
taram recentemente o título 
da Copa Paraíba e o Tigre 
levou vantagem. O jogo pas-
sou a ser um clássico, cuja 
a rivalidade vem crescendo 
nos últimos anos. Em 2010 
foi o Botafogo que ganhou 
o título da Copa Paraíba em 
cima do CSP. 

O jogo de estreia de am-
bos será o tira-teima no iní-
cio da temporada.

Os treinos físicos puxados têm sido realizados no Estádio Almeidão e agora o técnico Marcelo Villar vai observar os jogadores nos treinamentos em Mandacaru

Diretoria busca adversários para amistosos
O Auto Esporte deverá 

realizar dois amistosos esta 
semana, para que o técnico 
Denô Araújo possa definir me-
lhor o elenco para as disputas 
do Campeonato Paraibano de 
2013. Os adversários ainda 
estão indefinidos. No último 
sábado, o Clube do Povo foi até 
Camutanga, no interior de Per-
nambuco, enfrentar a seleção 
local. O jogo terminou empata-
do em 3 a 3, mas ficou abaixo 
das expectativas do presidente, 
Manoel Demócrito.

“O campo era muito ruim 
e não deu para avaliar melhor 
os nossos jogadores. Mas todo 
teste neste momento é váli-
do para que o técnico Denô 
Araújo possa ter uma ideia do 
material humano que tem à 
disposição e então fazer sua 
avaliação. A partir daí, vamos  
contratar jogadores para as 
posições que ele achar que a 
equipe tem carências”, disse o 
dirigente.

Se não ficou satisfeito 
com o que viu em Camutan-

AUTO ESPORTE

Novos árbitros farão avaliação na sede da FPF
A primeira avaliação es-

crita do Curso de Formação 
Profissional de Árbitros do 
Estado da Paraíba aconte-
cerá na próxima sexta-feira 
(14), das 19 às 22h, no au-
ditório José Cavalcanti, na 
sede da Federação Paraibana 
de Futebol (FPF), no centro 
da capital. Os 24 participantes 
do curso - 20 homens e 4 
mulheres - discutirão sobre 
as cinco primeiras regras do 
futebol, após as aulas que es-
tão acontecendo desde o dia 
26 de outubro, com término 
em agosto/2013. A segunda 
avaliação ocorrerá no dia 11 
de janeiro, a partir das 8h, 
no Juracisão, em Mandacaru, 
quando o grupo deixará a sala 
de aula e começará a partici-
par da parte prática do curso. 
O  instrutor é o árbitro da FPF 
e integrante do quadro de 
arbitragem da Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF), 
João Bosco Sátiro. 

Os instrutores de regras 
do Curso de Formação são, 
Broney Machado, Clizaldo Luiz, 
Cléber Caxias, Ranan Roberto,  
Miguel Félix e Eli Carlos. Após 
o Carnaval do próximo ano 
os alunos terão aulas de Por-
tuguês, Língua Estrangeira, 
Nutrição Esportiva, Código 
Disciplinar Brasileiro e Primei-
ros Socorros - falta definir as 
pessoas que estarão à frente 
- dando prosseguimento ao 
curso para revelar novos as-
sistentes e árbitros. Durante o 
período haverá palestras com 
a presença de membros da 
Comissão Nacional e da Asso-
ciação Nacional de Árbitros - 
falta definir quem serão - para 
dar um maior brilhantismo aos 
alunos que estão integrados no 
curso. 

Para o presidente do 
Sindicato dos Árbitros da 
Paraíba  (Sinafep), Genildo 

Januário, o nível técnico do 
grupo é muito bom, com todos 
comparecendo as aulas, que 
acontecem todas as sextas-fei-
ras, na sede da entidade parai-
bana. Ele afirmou que a partir 
da segunda avaliação, que será 
a parte prática, que ocorrerá 
no Juracisão, os integrantes 
poderão começar a definir se 
serão assistentes ou árbitros.

 
Capacitação
No final de semana, os 

árbitros paraibanos que 
vão trabalhar na Primeira 
Divisão do Estadual em 2013 
participaram de um trabalho 
de capacitação física e técnica 
em Campina Grande, no cam-
pus da Universidade Estadual 
da Paraíba. A coordenação 
dos trabalhos foi do presi-
dente da Comissão Estadual 
de Arbitragem de Futebol, 
Miguel Félix, que avaliou 
como positiva a participação 
de todos.

ga no sábado, o mesmo não 
se pode dizer em relação ao 
domingo. Neste dia, a equi-
pe Sub-20 do Auto Esporte 
sagrou-se campeã invicta do 
Paraíbano 2012. Na final, dis-
putada no Estádio Juracizão, 

o Alvirrubro venceu o Femar 
por 3 a 2. A equipe foi dirigi-
da por Severino Maia, ídolo da 
torcida, que encerrou a car-
reira há poucos meses e faz 
parte do futebol profissional 
também.

Segundo Demócrito, o 
técnico Denô Araújo ficou 
muito satisfeito com o poten-
cial dos atletas e vai utilizá-los 
no time principal. “Ele ficou 
muito animado com o ren-
dimento dos garotos e deve 

aproveitar uns 6 deles no time 
de cima, o que melhoraria ain-
da mais o entrosamento, já 
que os atletas jogam na base 
há bastante tempo. Os nomes 
dos jogadores que serão sele-
cionados por Denô só deverá 
sair hoje, após uma reunião 
que vamos ter com a comissão 
técnica e o Departamento de 
Futebol do Clube”, disse.

Sobre os reforços, Demó-
crito disse que não tem pressa, 
porque privilegia montar uma 
base primeiro. “Estes jogos 
estão dando uma cara ao time 
e medindo as reais necessida-
des da equipe. Nós não vamos 
sair contratando por aí de for-
ma irresponsável e sem pla-
nejamento. Os reforços virão 
na hora em que constatarmos 
que realmente precisamos de 
um jogador para uma deter-
minada posição. A torcida do 
Auto Esporte pode ter certe-
za que, mesmo com menos 
recursos, o Clube do Povo vai 
mais longe do que foi este 
ano”, garantiu Demócrito.

A equipe de juniores conquistou o título paraibano de 2012 ao vencer o Femar por 2 a 1 no Juracisão

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Miguel Félix conversa com os árbitros durante avaliação técnica
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NACIONAL
& Mundo

Eliminação do Inter-RS 
em 2010 é dado como 
exemplo no Corinthians

Semifinal preocupa o Timão
Claro que todo time bra-

sileiro que vai para o Mun-
dial de Clubes viaja pensan-
do em ser campeão. Mas um 
tropeço inesperado do Inter-
nacional logo no primeiro 
jogo da edição 2010 fez os 
clubes do Brasil passarem a 
ter mais um temor. E o fan-
tasma do “fator Mazembe”, 
de ser eliminado já na semifi-
nal, também atormenta o Co-
rinthians. Para os jogadores, 
chegar à decisão do próximo 
domingo, contra Chelsea ou 
Monterrey, é obrigação. Per-
der do Al Ahly, amanhã, seria 
uma grande frustração.

Antes do treino de on-
tem, o lateral-esquerdo Fábio 
Santos e o volante Paulinho 
deram entrevista no hotel 
que hospeda a delegação na 
cidade de Nagoya. E ambos 
tinham o discurso bem afina-
do sobre a responsabilidade 
de passar do primeiro jogo. 
No último domingo, o técni-
co Tite e 13 atletas estiveram 
no estádio de Toyota assis-
tindo à vitória do Al Ahly 
sobre o Sanfrecce Hiroshima 
(2 a 1), resultado que classi-
ficou o time do Egito para ser 
o primeiro adversário do Ti-
mão e eliminou os japoneses.

“Todos colocam essa 
obrigação de chegar à final e 
nós também. Com todo res-
peito aos adversários, é cla-
ro. Sabemos que teremos di-
ficuldade, enfrentaremos um 

time experiente, mas vamos 
buscar esse primeiro passo 
que é avançar à decisão”, dis-
se Paulinho.

Para Fábio Santos, a der-
rota do Internacional para 
o Mazembe em 2010 só fez 
aumentar a responsabilida-
de dos times brasileiros para 
chegar à final. Naquele ano, 
pela primeira vez na história, 
o título mundial não foi dispu-
tado numa partida entre um 
europeu e um sul-americano. 
Ao vencer o Colorado por 2 a 0, 
na semifinal, a equipe africana 
do Congo se classificou para a 

grande final contra o Inter de 
Milão. Os italianos acabaram 
campeões ao ganharem com 
facilidade por 3 a 0.

“Depois que o Inter per-
deu (para o Mazembe) a res-
ponsabilidade dos outros 
ficou maior. Seria uma frus-
tração muito grande ser der-
rotado logo no primeiro jogo”, 
afirmou Fábio Santos.

Este é o segundo mundial 
do lateral. Em 2005, também 
no Japão, ele fazia parte do 
elenco são-paulino. Naquele 
ano, o Tricolor bateu o Liver-
pool na final, mas antes teve 

trabalho com o Al-Ittihad, 
da Arábia Saudita, vencendo 
pelo apertado placar de 3 a 2. 
Dessa vez, como titular, Fábio 
vê muita semelhança entre 
situação do Corinthians em 
2012 e aquela do São Paulo.

“Foram duas preparações 
muito bem feitas e dois técni-
cos de estilos bastante seme-
lhantes (Paulo Autuori era o 
comandante são-paulino em 
2005). Espero que o desfecho 
seja o mesmo”, afirmou ele.

Aos Santos
O padre Keith Humph-

ries nasceu em Sidney, na 
Austrália, mas vive no Japão 
há 38 anos. Responsável pelo 
Centro Católico Internacional 
Mikokoro, em Nagoya, cida-
de onde o Corinthians está 
concentrado para o Mundial 
de Clubes da Fifa, ele recebeu 
ontem o técnico Tite e o presi-
dente Mário Gobbi.

“Eu vou rezar por eles. 
Que Deus esteja com todos os 
jogadores nesse Mundial de 
Clubes. Fiquei muito feliz por 
ter recebido a visita do técni-
co e do presidente na igreja”, 
disse.

Técnico Tite não tem relaxado nos treinamentos e vem cobrando uma boa apresentação do time na estreia contra time do Egito

FOTOS: Divulgação

MUNDIAL DE CLUBES

O dia nove de de-
zembro de 2012 ficará 
marcado para sempre na 
vida de Giovânia. A ata-
cante da Seleção Brasilei-
ra fez seu primeiro jogo 
vestindo a camisa verde e 
amarela. Logo na estreia, 
um golaço de cabeça 
na goleada por 4 a 0 do 
Brasil sobre Portugal no 
Torneio Internacional Ci-
dade de São Paulo.

Giovânia começou a 
partida deste domingo 
no banco, analisando a 
movimentação e mar-
cação das portuguesas. 
Na metade do segundo 
tempo, o técnico Már-
cio de Oliveira chamou 
a menina para entrar 
em campo, substituindo 
Cristiane.

“Substituir a Cris 
aumentou ainda mais 
minha responsabilidade 
dentro de campo. Quan-
do estava preparada 
para entrar, ela veio ao 
meu encontro e eu disse 
que estava muito nervo-
sa. Ela disse para eu ficar 
calma que tudo ia correr 
bem”, afirmou.

E correu muito bem. 
Minutos após sua entra-
da, o Brasil ganhou um 
escanteio. Na cobrança, 
Giovânia pulou mais alto 
que a zagueira portu-
guesa e marcou um belo 
gol de cabeça. Emociona-
da, a jogadora foi come-
morar com os integran-
tes da comissão técnica 
que estavam no banco.

 

Brasil goleia Portugal 
na abertura de torneio

FUTEBOL FEMININO

Comandado por Marta, o Brasil venceu fácil as portuguesas

Portuguesa demite 
o treinador Geninho

Atraso de salário faz 
Prass sair do Vasco

A Portuguesa anunciou que Ge-
ninho (foto) não será o técnico do time 
na próxima temporada. A Lusa disputará 
a Segunda Divisão do Campeonato Paulis-
ta em 2013 e, por conta do orçamento, 
preferiu não seguir com o comandante. O 
treinador mostrou entender a demissão.

“Eles me comunicaram que eu 
estou livre porque o planejamento para 
2013 é com orçamento mais apertado. 
Meu salário não era muito baixo. Para 
a A2, realmente complicaria os caras”, 
disse Geninho.

No comunicado em seu site ofi-
cial, o clube diz que Geninho “realizou 
um competente trabalho à frente da 
Portuguesa nesta temporada”, mas que 
precisaria dispensá-lo por conta do pla-
nejamento para 2013. O técnico admite 
que já esperava sua dispensa.

“Não só eu, mas outros também 
vão sair. Fica muito difícil a manutenção 
de alguns nomes com a disputa da Série 
A2. No meu caso, seria realmente muito 
difícil uma renovação dentro dos valores 
que eu estava recebendo”, declarou.

Depois de quatro anos, Fer-
nando Prass encerrou seu ciclo no 
Vasco. Insatisfeito com o atraso de 
salários, o goleiro teve seu contrato 
- que iria até o fim de 2014 - res-
cindido, de acordo com o Boletim 
Informativo Diário (BID) da CBF. Aos 
34 anos, o camisa 1 terá o Palmei-
ras, que lhe fez proposta há cerca 
de duas semanas, como destino 
nas próximas temporadas. O acerto 
aconteceu no último domingo. Ago-
ra, resta a assinatura para ser anun-
ciado pelo Verdão.

Prass se reuniu com o diretor 
executivo René Simões na tarde de 
ontem, explicou a situação e sua saí-
da ocorreu em comum acordo. O caso 
vinha sendo contornado desde o fim 
do Campeonato Brasileiro, mas che-
gou ao limite com o pagamento de 
uma pequena parte dos atrasados 
a apenas 13 jogadores do elenco, o 
que também não o agradou, apesar 
de ter sido um dos contemplados. 

A noite de hoje será inesquecível 
para o goleiro Marcos, ex-Palmeiras e 
Seleção Brasileira, quando o momen-
to será repleta de homenagens, no 
entanto, ele receberá mais uma, des-
ta feita, muito especial. A CBF (Confe-
deração Brasileira de Futebol) colocou 
em seu site que entregará uma placa 
ao goleiro titular da Seleção Brasileira 
no pentacampeonato de 2002. 

 A cerimônia acontecerá durante 
o jogo de despedida do ex-goleiro do 
Palmeiras. A partida colocará frente a 
frente o time campeão da Libertadores 
de 1999 e os pentacampeões de 2002 e 
acontecerá no Estádio do Pacaembu, a 
partir das 22h, com mais de 30 mil in-
gressos vendidos e potencial para uma 
das maiores bilheterias de um evento 
com relação ao time do Palestra Itália.

 “Homenagem da Confederação 
Brasileira de Futebol em reconhecimen-
to a sua participação em 29 jogos da 

Seleção Brasileira e pela sua brilhante 
atuação, como goleiro titular, na con-
quista do pentacampeonato mundial 
em 2002, que emocionou e deixou or-
gulhosa toda a nação brasileira”, afir-
ma a placa assinada pelo presidente da 
entidade, José Maria Marin.

 Na última semana, Marcos este-
ve em vários treinos na Academia de 
Futebol para “desenferrujar” as partes 
do corpo que não usa desde setembro 
de 2011, quando fez a sua última par-
tida com a camisa do Palmeiras. Sua 
aposentadoria foi anunciada no dia 
4 de janeiro de 2012, pelo gerente de 
futebol palmeirense, César Sampaio.

“São Marcos”, como ficou conhe-
cido mundialmente o ex-goleiro da 
Seleção Brasileira pelas excelentes de-
fesas e ao defender várias penalidades 
máximas, “abandona as chuteiras” 
em noitada de “gala” que ficará para 
sempre na memória de todos.

“São Marcos” faz festa de 
despedida hoje no Pacaembu

Sheik é exemplo para 
SP vencer argentinos

O técnico Ney Franco admitiu 
que a experiência vivida pelo atacan-
te corintiano Emerson Sheik na final 
da Libertadores deste ano contra o 
Boca Juniores pode servir de exemplo 
para o São Paulo lidar com a catimba 
do Tigre na final da Copa Sul-America-
na amanhã. “Esse exemplo do Emer-
son é prático”, disse. 

Na vitória do Corinthians por 
2 a 0 no Pacaembu, Emerson Sheik 
não ligou para as provocações de 
Caruzzo, ofereceu o rosto para o ar-
gentino bater e ainda mordeu o dedo 
do adversário. No final, o atacante fez 
os dois gols da vitória que decretou o 
título inédito ao Timão.

O São Paulo sofreu com a catim-
ba do Tigre no primeiro jogo da final. 
Apesar de conquistar um bom resulta-
do na Argentina (empate sem gols fora 
de casa), o Tricolor perdeu o atacante 
Luis Fabiano por uma expulsão infantil 
aos 13 minutos do primeiro tempo.

Ex-goleiro do Palmeiras e da Seleção será homenageado por amigos e também pela CBF
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PSS 2013: Medicina é o curso 
mais concorrido da UFPB

A Comissão Permanente 
do Vestibular (Coperve) di-
vulgou ontem a concorrência 
do Processo Seletivo Seria-
do (PSS) 2013. O curso mais 
concorrido é Medicina, com 
131,3 candidatos por vaga, 
incluindo os que se inscre-
veram através do sistema de 
cotas (1.192). Ao todo, foram 
6.172 inscritos para 47 vagas. 
Foi divulgada ainda a concor-
rência do Processo Seletivo 
(PS) 2013 - Música, Artes Vi-
suais, Teatro, Tradução, Dan-
ça, e a lista com os locais de 
provas. O PSS acontece nos 
dias 16 e 17 de dezembro, e 
o resultado só deve ser divul-
gado em 1º de março.

Considerando a concor-
rência por grupo, Medicina 
Veterinária tem 19,8 can-
didatos por vaga, no I. No 
grupo II, além de Medicina, 
destacam-se ainda Educação 
Física bacharelado, com 26,0; 
Ciências Biológicas bachare-
lado, com 14,4. No grupo III, a 
maior concorrência é no Cur-
so de Formação de Oficiais 
(CFO) feminino, com 83,2 
candidatos por vaga. São 416 
inscritos para apenas cinco 
vagas. No masculino, 1.470 
candidatos disputam 25 va-
gas. A concorrência é 58,8.

Ainda no grupo III, os cur-
sos de Engenharia Civil (44,0) 
e Arquitetura e Urbanismo 
(36,3) estão entre os mais con-
corridos. O primeiro oferece 
45 vagas e tem 1.717 inscritos; 
o segundo somou 981 inscri-
ções para as 27 vagas. 

O curso de Direito, que 
sempre é um dos mais con-
corridos, aparece como o que 
tem mais inscritos do grupo 
IV. A maior concorrência foi 
para o período da manhã. As 
39 vagas serão disputadas 
por 1.218 candidatos, o que 
significa 31,2 por vaga. 

Além de Medicina, Direi-
to manhã, com 430 inscritos, 
Direito noite (453), Admi-
nistração noturno (1.002), 
Psicologia (763), Serviço So-
cial noite (704), Enfermagem 
(601), Fisioterapia (662), En-
genharia Civil (744) também 

estão entre os mais disputa-
dos pelos candidatos que op-
taram por se inscrever atra-
vés do sistema de cotas. No 
grupo não declarado pretos, 
pardos e indígenas (demais 
egressos) com renda familiar 
bruta superior a 1,5 salário 
mínimo per capita (NDRS), 
Medicina tem 354 candidatos 
inscritos.

“Todos os inscritos dis-
putam as vagas na concor-
rência geral. Quem se inscre-
veu pelo sistema de cotas, 
primeiro é pela geral. Se não 
conseguir, vai através das co-
tas”, lembrou João Lins, presi-
dente da Coperve. 

Entre os cursos com os 
menores índices de concor-
rência estão Letras Francês 
Licenciatura para o período 
da manhã. São 19 inscritos 
para as 12 vagas oferecidas, o 
que implica em 1,6 por vaga. 
Em seguida, Letras clássicas - 
grego e latim para o período 
noturno. Quarenta e um can-
didatos se inscreveram para 
as 23 vagas (1,8). 

O número de inscritos 
no PSS 2013 é em torno de 
44 mil que disputam as 5.090 
vagas, sendo 45 para o CFO. 

Cursos de Música
Na concorrência do Pro-

cesso Seletivo (PS) 2013 - 
Música, Artes Visuais, Teatro, 
Tradução, Dança - a  maior 
procura foi pelo curso de Dan-
ça. As 20 vagas abertas conta-
ram com 98 inscritos, o que 
implica em 4,9 candidatos por 
vaga. O menos concorrido é 
Música - composição musical 
- manhã e tarde. As 39 vagas 
têm como concorrentes 22 
candidatos (0,6).

Ao todo, são 50 vagas. As 
provas serão em janeiro. 

131,3 candidatos disputam 
uma vaga, incluindo os que 
se inscreveram por cotas

RENATO ARCOVERDE NOBREGA – CNPJ/CPF Nº 035.725.474-07, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 4729/2012 
em João Pessoa, 6 de dezembro de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edificação Multi-
familiar com respectivo sistema de tratamento dotado de tanque séptico e sumidouro. Na(o) – Rua 
Projetada S/N QD. 77 LT 90 – Planalto da Boa Esperança Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2012-007320/TEC/LI-1693.

MARIA GORETTI GAMA DOS SANTOS – CPF Nº 498.854.564-49, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – 
Publicidade Volante Comercial e Serviços-Mini-Trio Elétrico – Placa: KGB – 1358-PB. Percurso: 
Município de JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-008706/TEC/LO-4329.

BIA SAND IND. E COM. DE CALÇADOS LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 09.632.257/0001-30, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4442/2012 em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Fabricação de Calçados de Couro. Na(o) – Praça Dix Sept Rosado Nº 317, Natanael 
Maia – CATOLÉ  DO ROCHA Município: -  UF: PB. Processo: 2012-005911/TEC/LO-3600.

FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE – CPF Nº 518.715.644-68, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação Nº 
692/2012/PROC. Nº 2012-000235 – Construção de um Galpão – AC: 600m² - CAJAZEIRAS – PB. 
Processo: 2012-008709/TEC/LI-1836.

POCIANO DAVID DUTRA NUNES – CNPJ/CPF Nº 091.590.184-61, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 4619/2012 
em João Pessoa, 27 de novembro de 2012- Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Extração de Argila 
em terra firme. Referente ao Processo DNPM Nº 846.275/2012, de forma mecanizada. Na(o) – Sítio 
Catolé Município: CUITE – UF: PB. Processo: 2012-007210/TEC/LI-1683.

EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO PILAR LTDA – CNPJ Nº 12.142.516/0001-50, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da 
L.O.P Nº 179/2012 – Processo de Nº 2011-007214 – Pesquisa Mineral em leito de Rio com guia 
de utilização – AC-40,62ha – Zona Rural – PILAR – PB. Processo: 2012-008440/TEC/LOP-0078.

DN CONSTRUÇÕES LTDA ME – torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Edificação Multifamiliar com 02 Unidades 
Habitacionais AC- 112,0m² - Paratibe – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-008710/TEC/LI-1837.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/PB(CLÍNICA ODONTOLOGICA) – CNPJ/CPF Nº 
03.602.934/0006-04, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de  Operação nº 4738/2012 em João Pessoa, 6 de dezembro de 2012 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Clínica Odontológica. Na(o) – Rua Jiló Guedes, Nº 650, Centro 
Município: CAMPINA GRANDE – UF: PB. Processo: 2012-008012/TEC/LO-4111.

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

l Dezembro
16 - provas do PSS 1.
17 Provas do PSS 2.

l Janeiro/2013
10 - Data limite para divulgação da relação de candi-
datos aptos
às provas do PSS 3 (3ª série).
10 - Data limite para divulgação dos locais de prova 
do PSS 3.
20 e 21 - provas do PSS 3

l Março/2013
01 - Divulgação (previsão) da primeira lista de classifi-
cados e do correspondente edital de cadastramento 
obrigatório.

l Locais de prova
A lista dos locais de prova pode ser acessada no link 
http://www.coperve.ufpb.br/sipervenet2.
Basta colocar o CPF e data de nascimento para ter 
acesso às informações.

Calendário

O curso de 
Direito, que 
sempre é um 
dos mais con-
corridos, aparece 
como o que tem 
mais inscritos 
do grupo IV

Uma ação integrada de poli-
ciais civis da Delegacia de Crimes 
Contra a Pessoa (homicídios) e mi-
litares do 5º Batalhão resultou na 
apreensão de 15 quilos de maco-
nha e na prisão de cinco pessoas no 
bairro do Valentina Figueiredo, na 
Capital, durante o final de semana. 

Viviane Santana dos Santos, 
24 anos; Alessandro Ferreira Car-
valho, 24; Daniele Ferreira Rama-
lho, 31; Jeane Borges Gomes, 33; 
e Fapetjina Ivete da Silva, 25, vão 
responder por tráfico de drogas e 
associação ao tráfico. 

O flagrante aconteceu em 
meio a investigações de um caso de 
homicídio. De acordo com o geren-
te de Polícia Civil Metropolitana, 
Wagner Dorta, os policiais estavam 
na Praça Soares Madruga, no Va-
lentina Figueiredo, quando nota-
ram uma movimentação estranha 
e resolveram fazer uma campana. 

“Eles suspeitaram das pes-
soas que estavam em um veículo 
nas proximidades, fizeram a abor-
dagem e encontram 5 quilos de 
maconha, R$ 5 mil em dinheiro e 
uma balança de precisão”, deta-
lhou Dorta. Ainda segundo o de-
legado, depois de presas, as cinco 
pessoas levaram a polícia até uma 

Apreendidos 15 quilos na capital
MACONHA

residência localizada no mesmo 
bairro, onde foram encontrados 
mais 10 quilos de maconha. 

“Essa grande apreensão mostra 
a eficiência do trabalho integrado 
das Policiais Civil e Militar na Paraí-

ba. É importante lembrar sempre 
que ao tirar droga e traficantes de 
circulação também combatemos 
os homicídios, já que os crimes es-
tão extremamente relacionados 
no Estado”, analisou Dorta.  

O flagrante da droga aconteceu durante investigações de um homicídio

FOTO: Alberi Pontes

As Comissões de Cons-
tituição, Justiça e Redação, 
e a de Acompanhamento e 
Controle da Execução Or-
çamentária da Assembleia 
Legislativa da Paraíba apro-
varam, ontem, o Projeto de 
Lei 1.220/12 que autoriza o 
Governo do Estado a contrair 
empréstimo junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES) no limite de até R$ 80 
milhões.

O valor contraído junto 
ao banco terá como finali-
dade específica financiar o 
projeto, a construção e os 
equipamentos do Complexo 
Administrativo do Minis-
tério Público Estadual, que 

sediará a Procuradoria Ge-
ral de Justiça do Ministério 
Público. O projeto deve ser 
encaminhado para aprecia-
ção em plenário durante esta 
semana e caso aprovado vai 
contribuir para oferecer ao 
MPPB um prédio único, que 
atualmente é fragmentado 
em diversos endereços.

Durante a reunião da 
Comissão de Justiça foram 
analisadas outras nove ma-
térias. Entre elas, um pedido 
de audiência pública com 
o intuito de apurar acusa-
ções referentes à Secretaria 
de Comunicação do Estado, 
formuladas pelos ex-secre-
tários Tatiana Domiciano e 
Nonato Bandeira.

Aprovado projeto para 
empréstimo de R$ 80 mi

CCJ e OrçAMeNtO

Os gabaritos das 
provas objetivas do 
Concurso Público do 
Magistério Estadual 
estão disponibilizados 
ao público desde on-
tem. Para acesso aos 
gabaritos os candida-
tos devem visitar o site 
do Instituto Brasileiro 
de Formação e Capa-
citação, no endereço 
www.ibfc.org.br e cli-
car no link Secretaria 
de Estado da Educação 
da Paraíba.

Divulgação 
A previsão é que a 

divulgação do resulta-
do do concurso ocorra 
em 10 dias. As provas 
objetivas do concurso 
para o cargo de pro-
fessor do Estado fo-
ram realizadas nesse 
domingo (9), em 29 es-
colas de João Pessoa, 
Campina Grande, Pa-
tos, Sousa e Cajazeiras.

Faltosos
No total faltaram 

1.539 candidatos, cor-
respondente a 8,9% 
dos inscritos. No Ser-
tão, o índice da absten-
ção chegou a 8,17%, 
assim distribuídos: Ca-
jazeiras – 845 inscritos 
e 59 faltosos; Sousa – 
602 inscritos e 42 fal-

tosos; e Patos – 1.888 
inscritos e 204 faltosos. 
Não foi observada ne-
nhuma anormalidade. 
O número de ausentes 
de João Pessoa e Cam-
pina Grande ainda não 
foi divulgado.

Gabaritos
Os gabaritos po-

dem ser conferidos 
nos seguintes links: 
http://www.ibfc.org.br/
concurso/seepb-1231/; 
http://www.ibfc.org.br/
concurso/seepb-1231/
docs/gabarito/702.pdf; 
http://www.ibfc.org.br/
concurso/seepb-1231/
docs/gabarito/703.pdf; 
http://www.ibfc.org.br/
concurso/seepb-1231/
docs/gabarito/704.pdf; 
http://www.ibfc.org.br/
concurso/seepb-1231/
docs/gabarito/705.pdf; 
http://www.ibfc.org.br/
concurso/seepb-1231/
docs/gabarito/706.pdf; 
http://www.ibfc.org.br/
concurso/seepb-1231/
docs/gabarito/707.pdf; 
http://www.ibfc.org.br/
concurso/seepb-1231/
docs/gabarito/708.pdf; 
http://www.ibfc.org.br/
concurso/seepb-1231/
docs/gabarito/709.pdf; 
http://www.ibfc.org.br/
concurso/seepb-1231/
docs/gabarito/710.pdf.

Divulgados gabaritos 
do concurso público

MAGistériO



Responsavel.: GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ....: 015409861/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            689,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064455
Responsavel.: GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ....: 015409861/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.661,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064500
Responsavel.: IVANILDA TARGINO
CPF/CNPJ....: 013721346/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            375,10
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063957
Responsavel.: JOSE DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ....: 030950644-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.943,75
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063935
Responsavel.: JOAO PAULO DA S VIEIRA
CPF/CNPJ....: 064748364-58
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            301,54
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062659
Responsavel.: MOACIR RIBEIRO DIAS JUNIOR
CPF/CNPJ....: 012331426/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.311,23
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063868
Responsavel.: MOACIR RIBEIRO DIAS JUNIOR
CPF/CNPJ....: 012331426/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.237,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063867
Responsavel.: MARIA DA GLORIA NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 674179734-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            392,68
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063918
Responsavel.: MARISETE RIBEIRO ROSA ME
CPF/CNPJ....: 004467277/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            855,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064185
Responsavel.: MERCIA OLIVEIRA SOUZA
CPF/CNPJ....: 023669234-81
Titulo......: CHEQUE           R$            210,00
Apresentante: CED CENTRO DE ENSINO DECISAO LTDA
Protocolo...: 2012 - 063649
Responsavel.: MICHELLE MACIEL DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 068617544-12
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            113,52
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062647
Responsavel.: MANANCIAL - COM. E SERV.DE 
ENERGIA
CPF/CNPJ....: 015019148/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            304,07
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063197
Responsavel.: OSIMAR CAETANO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 839985354-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            589,64
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063639
Responsavel.: PABLO ATHAYDE ESTRELA ME
CPF/CNPJ....: 010424586/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            122,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063386
Responsavel.: SO TERRA CONSTRUCOES E PRO-
JETOS LTD
CPF/CNPJ....: 040982175/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         25.000,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063339
Responsavel.: TANIA LUCIA AMORIM COLLELA
CPF/CNPJ....: 276589294-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            700,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064270
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,  11/12/2012
----------------------------------------

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.: ALINE REGIS DE MENEZES PIRES
CPF/CNPJ....: 007631899/0003-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.952,79
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064222
Responsavel.: ANTONIO CARLOS DE LIRA
CPF/CNPJ....: 009076631/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.727,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063587
Responsavel.: ANA ELIZABETH M NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 034325454-95
Titulo......: CHEQUE           R$            600,00
Apresentante: CED CENTRO DE ENSINO DECISAO 
LTDA
Protocolo...: 2012 - 063646
Responsavel.: ALESSANDRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 042208084-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            125,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062846
Responsavel.: C B M  CONSTRUCOES LTDA *
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            537,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063967
Responsavel.: COMERCIAL RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 011570676/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            315,39
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063916
Responsavel.: ELISANGELA DIOGO ACIOLI TEO-
TONIO DA
CPF/CNPJ....: 910581394-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063893
Responsavel.: E I COMERCIO DE COSMETICOS LTD
CPF/CNPJ....: 007507565/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             87,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064302
Responsavel.: EQUILIBRIUM CONST. E SERV. LTD
CPF/CNPJ....: 009502686/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             49,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062956
Responsavel.: ELIWERTON LUIZ DE MESQUITA
CPF/CNPJ....: 010528182/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            288,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063406
Responsavel.: FRANCI CARLOS FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 008830584-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            936,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064472
Responsavel.: FPS CONSTRUCAO E INCORPORACAO
CPF/CNPJ....: 013766141/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064322
Responsavel.: FARMACIA NEUZA COMERCIO VA-
REJISTA D
CPF/CNPJ....: 014152579/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            368,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063201
Responsavel.: FARMACIA NEUZA COMERCIO VA-
REJISTA D
CPF/CNPJ....: 014152579/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            675,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063215
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA 
SERVICOS
CPF/CNPJ....: 003740244/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.757,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063820
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA 
SERVICO M
CPF/CNPJ....: 003740244/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            230,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063734
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PEDREIRA POTIGUAR LTDA ME – CNPJ/CPF No 02.343.047/0004-26 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 4688/2012 
em João Pessoa, 5 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: LAVRA DE 
GNAISSE PARA PRODUÇÃO DE BRITA E BENEFICIAMENTO, referente ao Processo DNPM N° 
840.114/1985. Na(o) – SITIO ANTAS DO SONO, S/N, PB 55 KM 62 Município: SOBRADO – UF: 
PB Processo: 2011-006972/TEC/LO-2167

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS NO 004/2012
A Prefeita do Município de Cuité comunica que HOMOLOGOU e ADJUDICOU nesta data a o 

objeto desta licitação em favor da empresa COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA 
LTDA, CNPJ 11.602.733/0001-12, somando um valor total de R$ 176.137,42. Demais informações, 
83-3372-2246.

Cuité/PB, 10 de dezembro de 2012.

Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio
Prefeita Constitucional de Cuité

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
                        Rua Cel. Manoel Maracajá, 07 – centro – Tel.: 3356  / 1117                                          
                                     Comissão Permanente de Licitações
                                                        Extrato de Edital  
A Prefeitura de Cabaceiras, através da Comissão de Licitações, torna público a todos os 

interessados, que fará realizar às 15h00 horário(horário local) do dia 21/12 2012(sexta– feira), na 
sala das licitações, excepcionalmente instalada no Telecentro Comunitário, localizada na  Rua Cel. 
Manoel Maracajá, s/n, Licitação Pública n° 36/2012, Pregão Presencial nº 002, tendo por finalidade 
a seleção e contratação de empresa para o fornecimento de 70 notebooks, em conformidade com 
as especificações técnicas, constantes no instrumento regulatório. O Edital encontra-se disponível 
no referido endereço, bem como ainda pode ser adqurido através de e – mail, de segunda a sexta 
– feira, no horário de 08h00 às 13h00. Cabaceiras, 10/12/2012. 

Marcos Vinicius A. Cavalcante
Presidente – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO - PB

DISPENSA DE LICITAÇÃO No 004/2012.
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Reconheço e Ratifico a Dispensa de Licitação nº. 004/2012, nos termos do art. 24, inciso IV, da 

Lei Federal nº. 8.666, de 21.08.1993, e atualizações posteriores. Objeto: Construção de cisterna 
(capacidade: 16m³). Em favor da Empresa: PROJACON CONSTRUTORA LTDA - ME (CNPJ: 
10.190.291/0001-81), no valor global de R$ 693.281,41 (seiscentos e noventa e três mil duzentos e 
oitenta e um reais e quarenta e um centavos), de acordo com o relatório apresentado pela Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica do Município.

Congo – PB, 07 de dezembro de 2012.

ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO - PB

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Prefeitura Municipal de Congo – PB/ Romualdo Antonio Quirino de Souza
Contratado: PROJACON CONSTRUTORA LTDA - ME (CNPJ: 10.190.291/0001-81).
Objeto: Construção de cisterna (capacidade: 16m³).
Valor Global: R$ 693.281,41 (seiscentos e noventa e três mil duzentos e oitenta e um reais e 

quarenta e um centavos).
Recursos Financeiros: Convênio TC/PAC 0330/2012.
Dispensa de Licitação nº 004/2012
Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Vigência: 400 (quatrocentos) dias
Data da Assinatura: 07/12/2012

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Responsavel.: AGROLEITE COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009612676/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            417,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063427
Responsavel.: BIANCA SARMENTO DE LUCENA 
LIRA ME
CPF/CNPJ....: 011208130/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-
TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064022
Responsavel.: CONSTRUTORA GRUPO  GMG
CPF/CNPJ....: 003933879/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062862
Responsavel.: CONSTRUTORA GRUPO  GMG
CPF/CNPJ....: 003933879/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062863
Responsavel.: DIOGO ANTONIO A. B. PEREIRA
CPF/CNPJ....: 518666922-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            220,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063020
Responsavel.: FEM ESPORTE BAR LTDA
CPF/CNPJ....: 007335533/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064562
Responsavel.: GILBERTO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 424636374-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             14,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 
0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062676
Responsavel.: GRUPO ESPEC EM TECNOLOGIA 
E EXT COM
CPF/CNPJ....: 001228887/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.520,66
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063502
Responsavel.: JOAO GOMES DA COSTA FILHO
CPF/CNPJ....: 930139494-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            861,24
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 
0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063326
Responsavel.: JOAO GOMES DA COSTA FILHO
CPF/CNPJ....: 930139494-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            968,89
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 
0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063327
Responsavel.: JOAO GOMES DA COSTA FILHO
CPF/CNPJ....: 930139494-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            968,89
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 
0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063328
Responsavel.: JOAO GOMES DA COSTA FILHO
CPF/CNPJ....: 930139494-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.029,45
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 
0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063337
Responsavel.: JOSINALDO GOMES RODRIGUES 6614

CPF/CNPJ....: 014447545/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            296,84
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-
TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063677
Responsavel.: KALINE MARIANO VALERIO
CPF/CNPJ....: 061022344-56
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            113,52
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062644
Responsavel.: MARCILEA DE BARROS GOMES
CPF/CNPJ....: 007745654/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            921,50
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062396
Responsavel.: MARIA DE FATIMA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 181358974-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             74,90
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062679
Responsavel.: MARIA SOLIDADE BARBOSA SANTOS
CPF/CNPJ....: 012678089/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            279,66
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063954
Responsavel.: MARIA SOLIDADE BARBOSA SANTOS
CPF/CNPJ....: 012678089/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            435,86
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063960
Responsavel.: MARILIA P DANTAS
CPF/CNPJ....: 076633854-11
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            181,54
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062658
Responsavel.: NILTON COSTA
CPF/CNPJ....: 032826603-59
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            350,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062338
Responsavel.: RIVANILDA CANDIDO DE LIMA 
776843703
CPF/CNPJ....: 013058075/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            783,98
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062902
Responsavel.: ROBERTA SOUSA DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 036719494-57
Titulo......: C. A. MERCANTIL  R$          3.558,02
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A - 
SETOR DE
Protocolo...: 2012 - 063633
Responsavel.: SANTA FE SANDUICHERIA E ALI-
MENTOS L
CPF/CNPJ....: 014705310/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.808,01
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063821
Responsavel.: SANTA FE SANDUICHERIA E ALI-
MENTOS L
CPF/CNPJ....: 014705310/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.030,80
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063836
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 PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  11/12/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

OPHBRAS CIA. BRASILEIRA DE PRODUTOS OFTÁLMICOS 
CNPJ 41.219.148/0001-07

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

O Diretor Presidente da OPHBRAS Cia. Brasileira de Produtos Oftálmicos, CNPJ 
41.219.148/0001-07, convoca seus acionistas a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, 
a realizar-se as 08h00min, do dia 27/12//2012, na sede da Empresa, situada na Rua das Lagoas, 
Nº 197, Distrito Industrial, João Pessoa, (PB), CEP 58082-040, para deliberarem sobre as Demonstrações 
Financeiras do exercício social de 2011. João Ronaldo Lemos Sarmento (DIRETOR PRESIDENTE). 

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N283/2012
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 20/12/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de viatura auto plataforma aérea com torre d água de combate 
a incêndio, destinado ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba - CBMPB, 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 - 12-01269-2
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 N379/2012
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 14:00 horas para:

Aquisição de veiculo, destinado a Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão - SEPLAG, 
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 - 12-02018-2
João pessoa, 10 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 N432/2012
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 14:00 horas para:

Contratação de serviços de empresa para fornecer o serviço de hospedagem, destinado a 
Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana - SEMDH, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02215-2
João pessoa, 10 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 N437/2012
 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 14:00 horas para:

Aquisição de material de kit de irrigação por micro aspersão, destinado a Empresa Estadual de 
Pesquisa Agropecuária da Paraíba – 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 - 12-02223-5
João pessoa, 10 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 N462/2012
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 de consumo (caixa dágua, linha de madeira, tabua e parafuso), destinado 
a Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba – SEDAP/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 - 12-02232-6
João pessoa, 10 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 N401/2012
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 08/01/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de material permanente, destinado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Humano - SEDH, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02243-3
João pessoa, 10 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

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 07
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor 
INÁCIO MARCONIO DE SIQUEIRA, matrícula n. 144.301-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta Capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 
às 18h00, a fim de apresentar DEFESA E JUSTIFICAÇÃO de suas faltas ao trabalho. 

João Pessoa, 07 de dezembro de 2012.
NORMANDO ARAÚJO DE SÁ

PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAJAZEIRAS 
E REGIÃO CNPJ: 09.319.062/0001-35 - PREZADOS ASSOCIADOS: Em cumprimento às disposi-
ções legais e estatutárias, apresentamos a V.Sa. para o devido exame e deliberação a PREVISÃO 
ORÇAMENTÁRIA para o exercício de 2.013. Permanecemos à disposição de V.Sa. para qualquer 
esclarecimento adicional que se torne necessário. RECEITAS: Renda Patrimonial - R$ 50.270,00; 
Renda Social - R$ 80.850,00; Rendas Extraordinárias - R$ 7.480,00; TOTALIZANDO - R$ 138.600,00. 
DESPESAS: Administração Geral - R$ 69.960,00; Contribuições Regulamentares - R$ 6.380,00; 
Assistência Social - R$ 11.550,00; Assistência Técnica - R$ 7.810,00; Despesas Extraordinárias 
- R$ 42.900,00. Sub-Total - R$ 138.600,00. TOTALIZANDO - R$ 138.600,00. A presente Previsão 
Orçamentária foi aprovada em Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 28 de novembro de 
2012. Cajazeiras - PB, 28 de novembro de 2012. Nelson Soares da Silva – Presidente.  José Valdo 
de Menezes - Sec. De Finanças. Humberto Luis Lacerda Frade – Tec. Cont. CRC/PB 005596/0-O.

          
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE PATOS E 

REGIÃO CNPJ: CNPJ: 11.985.967/0001-96 - PREZADOS ASSOCIADOS: Em cumprimento às 
disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sa. para o devido exame e deliberação a 
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o exercício de 2.013. Permanecemos à disposição de V.Sa. para 
qualquer esclarecimento adicional que se torne necessário. RECEITAS: Renda Social - R$ 55.211,78; 
Rendas Extraordinárias - R$ 60.338,63; Contribuição Sindical - R$ 22.550,00. TOTALIZANDO - R$ 
138.100,41. DESPESAS - Administração Geral - R$ 36.554,74; Contribuições Regulamentares - R$ 
15.822,57; Assistência Social - R$ 8.353,80; Assistência Técnica - R$ 3.576,23; Despesas Extra-
ordinárias - R$ 22.328,22; Atividade Social - R$ 32.000,00.  Sub-Total - R$ 118.635,56. Aplicações 
de Capital - R$ 19.464,85. TOTALIZANDO - R$ 138.100,41. A presente Previsão Orçamentária foi 
aprovada em Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 27 de novembro de 2012. Patos - PB, 27 
de novembro de 2012. Andréa Carla Gomes Gouveia Souto Gurgel - Presidente. Ramaildes Alves 
Gomes – Tesoureira. Isaura dos Santos e Silva - CRC: 1558 – PB.

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

Registro CGE Nº. 12-01858-8
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de 

Licitação constituída pela Decisão DE. PRE 049/11, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
24/12/2011, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as disposições 
da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, a HABILITAÇÃO do licitante SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI – DR/RN/CTGÁS - ER pelo atendimento 
das exigências editalícias. Fica estabelecida a data de 13/12/2012, às 10h30min, para a abertura 
da Proposta de Preço – Envelope II. 

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2012
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. Jose 

Duarte de Sá, 19 - Centro - Triunfo - PB, às 08:30 horas do dia 26 de Dezembro de 2012, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV NO MUNICIPIO DE TRIUNFO - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 10 de Dezembro de 2012

MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2012
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

Jose Duarte de Sá, 19 - Centro - Triunfo - PB, às 09:30 horas do dia 26 de Dezembro de 2012, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 
CENTRO DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO DUARTE NO MUNICIPIO DE TRIUNFO 
- PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 10 de Dezembro de 2012

MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2012
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

Jose Duarte de Sá, 19 - Centro - Triunfo - PB, às 10:30 horas do dia 26 de Dezembro de 2012, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II VILA MACENA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO - PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 10 de Dezembro de 2012

MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 59/2012
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de combustíveis e lubrificantes, destinados 

a manutenção dos veículos pertencentes ao município de São Francisco. Data e Local: às 08:30 
horas do dia 21 de Dezembro de 2012, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de 
Oliveira, 55 – Centro - São Francisco – PB. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. 

São Francisco - PB, 10 de Dezembro de 2012.
Luis Magno Bernardo Abrantes.

Pregoeiro.
 

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições 

legais, e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizadas pela Leis 
nº  8.883/94 de 08/06/94 e 9.948 de 27/05/98, com base nas informações constantes no presente 
processo e considerando que foram observados os prazos legais e recursais, conforme consta no 
processo, nos termos do art. 43, inciso VI, do citado diploma legal e de acordo com o relatório final 
da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o presente processo licitatório, o licitante 
vencedor, conforme encaminhamento da comissão permanente de Licitação, em conseqüência 
ADJUDICO o seu objeto, para aquisição de um veículo zero km, destinado a Secretaria de Educação 
e ADJUDICO o seu objeto à empresa, COPAUTO COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES 
LTDA,  CNPJ Nº 10.754.828/0001-99,  com valor de R$ 23.560,00 (vinte e três mil, quinhentos e 
sessenta reais), conforme carta proposta, autorizando a emissão da nota de empenho e em con-
seqüência fica convocado o licitante acima, para assinatura de Termo Contratual, nos termos do 
art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

 Santana dos Garrotes - PB, 10 de Dezembro de 2012.
José Alencar Lima

Prefeito

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 Operação Nº 4750/2012 em João Pessoa, 10 de Dezembro de 
2012 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Restauração da Rodovia PB 306, trecho Princesa 
Isabel/Maturéia com extensão de 99,8 km, contemplando reforço, reciclagem ou reconstrução do 
pavimento, substituição e implantação de dispositivos de drenagem, recuperação de obras d’artes, 
recuperação ou substituição de estruturas e muros de contenção, sinalização horizontal e vertical, 
canteiro de obras. Na(o) – PB 306 - TRECHO: MATUREIA/PRINCESA ISABEL Município: – UF: 
PB. Processo: 2012-008255/TEC/LO-4191.  

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 Operação Nº 4751/2012 em João Pessoa, 10 de Dezembro de 
2012 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Restauração da Rodovia PB 177, trecho Soledade/
Picuí com extensão de 74,5 km, contemplando reforço, reciclagem ou reconstrução do pavimento, 
substituição e implantação de dispositivos de drenagem, recuperação de obras d’artes, recupera-
ção ou substituição de estruturas, muros de contenção e sinalização horizontal e vertical, canteiro 
de obras. Na(o) – RODOVIA PB 177 - TRECHO: SOLEDADE A PICUÍ-PB Município: – UF: PB. 
Processo: 2012-008262/TEC/LO-4192. 

FEDERAL TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/MF Nº00.791.658/0001-69 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº4430/2012 em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: TRANSPORTE DE CARGA PERIGOSA (GASOLINA, ÁLCOOL E BIODIESEL), 
VEÍCULOS COM PLACAS KIR 3752-PE, PFQ 5156-PE, KHZ 2348-PE, KJT 7673-PE, KMC 7474-
PE, KIM 8041-PE, KMC 7554-PE, KIM 8471-PE – EM TODO ESTADO DA PARAÍBA. Processo: 
2012-006707/TEC/AA-1698.

A MORAIS BITTENCOURT ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 10.904.448/0001-93 torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação 
nº 4499/2012 em João Pessoa, 21 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de:  
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR C/28 UNIDADES HABITACIONAIS na RUA COMERCIANTE FELIX 
CAHINO – QD 231, LT 350 – PARATIBE, JOÃO PESSOA-PB. Processo: 2012-005697/TEC/LI-1606 
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