
clima & tempo
Sertão

31o Máx.
24o  Mín.

34o   Máx.
21o  Mín.

36 o   Máx.
23o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,073 (compra) R$ 2,073 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,070 (compra) R$ 2,170 (venda)
EURO   R$ 2,738 (compra) R$ 2,741  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA 12h11 1.9m

baixa 05h54 0.8m

l Salão de Artesanato da Paraíba acontece no Jangada Clube até 20 de janeiro

l Proprietários de veículos já podem consultar o valor do IPVA 2013

l Concerto de Natal acontece terça-feira no Busto de Tamandaré, na capital

l Boi de Reis Estrela do Norte é a atração do Projeto Corredor Cultural hoje

Ano CXIX
Número 282

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

www.paraiba.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb jornalauniao.blogspot.com
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Provas para técnico administrativo 
são remarcadas para 6 de janeiro

As provas do concurso 
para técnico administrativo 
foram adiadas para 6 de 
janeiro, após a constatação 
da violação do lacre de um 
malote com provas. Mais de 
37 mil candidatos disputam 
3.180 vagas. PágINA 4

FOTO: Marcos Russo

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

baixa 18h32 0.8m

A nova Lei Seca, que prevê penas mais duras para motoristas 
flagrados dirigindo sob efeito de álcool, já está em vigor. PágINA 13

Fiscalização nas estradas 
mais rigorosa no feriadão

O governador Ricardo 
Coutinho anunciou os bene-
fícios que serão concedidos 
a 23 empresas de Campina 
Grande pelo Governo do 
Estado. PágINA 18

Estado investe 
R$ 85 milhões em 
incentivos fiscais 
em Campina 

RecuRSOS

Castro Pinto 
tem 2a maior 
movimentação 
do NE em 2012

PágINA 4

Polícia apreende 
50 quilos de 
maconha na 
cidade de Pilar

PágINA 25

Correção do 
PSS só começa 
após a análise 
de recursos

PágINA 4

Operação “Fim de Ano” nas estradas federais que cortam a Paraíba foi iniciada ontem pela Polícia Rodoviária

CBDA convoca Thafnnys 
para selação PágINA 21

FOTO: Divulgação

Joaquim Barbosa nega pedido de 
prisão imediata dos condenados

MENSALão

PágINA 19Escurinho faz show hoje 
na capital PágINA 5

FOTO: Divulgação

PágINA 3

Luciana Balbino fala 
sobre a execução de 
projetos sustentáveis 
na cidade de Areia

ENTREVISTA

O Governo do Estado pu-
blicou ontem no Diário Oficial  
um novo decreto de situação 
de emergência nos 195 mu-
nicípios paraibanos atingidos 
pela seca. PágINA 25

Governo publica 
novo decreto de 
situação de
emergência na PB

Seca

Os detentos beneficiados 
com a saída temporária con-
cedida pela Justiça para as 
festas de Final de Ano devem 
retornar aos presídios no dia 
2 de janeiro.  PágINA 15

1,6 mil presos 
são beneficiados 
com a saída 
temporária

Final De anO
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Fosse o caso de se estabelecer um 
ranking das boas e más notícias que 
têm sido divulgadas na imprensa na-
cional neste último mês do ano, duas 
delas de logo ressaltariam. Na catego-
ria das mais desagradáveis ganharia 
fácil o registro das declarações do pre-
sidente da Câmara Federal, deputado 
Marcos Maia, admitindo dar “asilo” 
nas dependências da Casa aos deputa-
dos já condenados pelo Supremo Tri-
bunal Federal.

Entre as boas-novas, o primeiríssi-
mo lugar caberia à anunciada decisão 
da presidente Dilma Rousseff de ele-
ger como meta prioritária para 2013 a 
luta pela redução dos impostos no Bra-
sil. A declaração foi feita na cidade de 
Palmas, quarta-feira passada. Textual-
mente, eis o que disse: “...inclusive, eu 
quero dizer, para o próximo ano, essa 
vai ser uma das minhas maiores lutas, 
a redução dos impostos no nosso país”.

Como se diria na versão bem-hu-
morada do brasileiro comum, “Deus 
está vendo a necessidade” de o gover-
no assumir verdadeiramente o com-
promisso de reduzir a carga tributária 
imposta a todos nós. Em sua defesa, 
ela também enfatizou que o gover-
no já vem reduzindo impostos, espe-
cialmente para o setor automotivo e 
outros segmentos da indústria, com 
o objetivo de estimular o crescimen-
to econômico, num cenário em que o 
Produto Interno Bruto (PIB) teve cres-

cimento abaixo do esperado no tercei-
ro trimestre do ano.

O Brasil é campeão no nível de 
tributação sobre o preço final de inú-
meros  itens de consumo e  de serviços 
como energia elétrica e refeições em 
restaurantes. A conclusão é de uma re-
cente pesquisa realizada em 22 países 
e  concluída este mês por uma  rede 
internacional de firmas de auditoria e 
contabilidade com sede no Reino Uni-
do.

Esse estudo analisou o peso dos 
tributos indiretos sobre uma cesta de 
16 produtos. Os tributos indiretos são 
aqueles que incidem sobre o preço de 
bens e serviços -como ICMS, PIS, Cofins 
e IPI-, e não sobre a renda do contri-
buinte. Só para ter uma ideia, no Brasil, 
os tributos dessa natureza represen-
tam 42,2% do preço final do iPad, o ta-
blet da Apple, 27,3% do valor da conta 
de energia elétrica e 27,2% do preço 
de uma refeição fora do lar -maiores 
índices entre os 22 países analisados. 
O país também tem a maior tributação 
em roupas infantis (27,2%) e a segun-
da maior em vinhos (44,3%).

O brasileiro trabalha cinco me-
ses do ano para pagar impostos. Na 
vizinha Argentina, esse tempo é qua-
se a metade. A decisão da presidente 
Dilma, portanto, elegendo como meta 
para 2013 o combate a esta sangria, 
chega em boa hora. 

Torçamos todos para que consiga!

Junto ao balcão do saloon, o sujo 
Terence Hill - em “Meu nome é Tri-
nity” - espera o saque do elegante 
vilão de negro. Quando o bandido 
trisca, porém, recebe dele  um tapa 
na cara e o cano do revólver no peito. 
Fantástico! Aí há o duelo de guitarras 
heavy e blues, de  “Encruzilhada”, em 
que o virtuosismo dos antagonistas, 
cada um executando uma  parte de 
“Eugene´s Trick Bag” - releitura do 
Capricho número 5, de Paganini, é 
incrível. E revejo o trecho de “Amargo 
Pesadelo”, em que um menino autista, 
do alto alpendre de uma velha casa de 
madeira, embarca com seu banjo na 
provocação do ator Ronny Cox, com 
violão, travando, com ele, um dueto 
de improviso que se tornou célebre. 
Aí há o embate das dançarinas de 
flamenco na sequência “la Tabacalera” 
-  do filme “Carmen”, de Saura, a partir 
da ópera de Bizet -que culmina com 
a progatonista pegando  uma faca e 
matando a antagonista. A delícia, no 
Youtube, prossegue quando revejo os 
intensos dezessete minutos de confli-
to em movimento entre Ben-Hur- na 
quadriga de cavalos alvos - e Messala, 
com seus quatro corcéis negros. Mas 
de repente me esqueço dos confrontos 
e revejo Chaplin na cena de “A Corrida 
do Ouro”, em que ele transforma dois 
pães franceses em sapatos de uma 
espécie de Pinóquio, simplesmente 

lhes espetando dois garfos, executan-
do com eles, em seguida, um gracioso 
sapateado sobre uma mesa de bar.  
Caramba: Marlon Brando no discurso 
de Marco Antonio do “Júlio César”! E a 
sequência do “Assim Caminha a Huma-
nidade”, em que os três filhos da per-
sonagem de Elisabeth Taylor brincam 
com um peru que, na cena seguinte, é 
reconhecido pela garota menorzinha 
na ceia de Natal. Ela o aponta para os 
irmãozinhos, chocada: “É o Pedro!” 
e cai no choro! E “Laranja Mecânica” 
abrindo com a pungente, extraordi-
nariamente moderna  “Música para o 
Funeral da Rainha Mary” - para  trom-
betas e tambores - composta por Hen-
ry Purcell em 1695! Difícil manter um 
“crescendo” , mas há Pavarotti na ária 
“Nessun Dorma”: “Perfezioneassoluta 
in unuomo. Prova dell’esistenzadi Dio”. 
Seu envolvimento dramático e esforço 
físico pra alcançar o dó sustenido final 
é tão grande, que o tenor, quando o 
termina, continua em transe. 

Ah, e a sequência do “Amadeus”, 
em que Wolfgang, agonizante, dita 
a lindíssima “Lacrimosa”, do “Ré-
quiem”, a um deslumbrado e trôpego 
Salieri, que acompanha (conosco) o 
raciocínio ágil e brilhante do gênio 
em pleno trabalho de criação!  O 
Youtube, sem dúvida, prova que em 
toda obra de arte há sempre uma 
parte que é maior que o todo.

    

Às vezes, um e outro leitor generoso 
me diz que eu tenho coragem por abordar 
assuntos a que chamam “delicados”. Passei 
a vida saindo de jornais por causa desses 
assuntos e o enfoque que lhes dou. Só n’ A 
União entrei e saí sete vezes. Uma delas, 
não por causa do assunto, mas por causa da 
forma: não aguentei o canibalismo da revi-
são em cima do meu texto. Aos meus erros, 
acrescentavam os dela. Mas isso é outro 
assunto, que espero não voltar a falar. Desta 
vez, fiz um pacto com a Editoria de Opinião: 
meu texto não será revisado. Os erros que 
Você encontrar, Douto Leitor, serão só meus.

Referi-me no parágrafo acima à 
Editoria de Opinião. Com ela, quero dividir 
o mérito - se houver -, da coragem que vez 
por outra possa transparecer nestas mal 
traçadas. É que a Editoria me ofereceu e 
tem mantido no espaço, além do que é cor-
responsável pelo que eu venha a escrever 
e desagrade aos tetrarcas. Já fui proces-
sado (e absolvido) pelo que escrevi. Uma 
vez, um magistrado achou ruim porque o 
chamei de otário e perna-de-pau. Lascou 
uma ação em cima de mim, por injúria e 
desacato a funcionário público no exercí-
cio da função. Ganhei a parada, a Justiça 
endossou minhas palavras.

Mas o Editor de Opinião de A União é 
um sujeito corajoso. Ele é do Piancó. Seu avô 
Hostílio Túlio Cavalcanti Gambarra foi um 
dos que resistiram à Coluna Prestes, numa 
luta desigual, e, quando a munição acabou, 
terminou sendo degolado pelos andarilhos 
da esperança que lutavam por um mastro 
sem bandeira. O povo pensa que a Coluna 
Prestes era um movimento comunista; não 
era nada disso. Naquele tempo, Prestes 
ainda não era comunista, era apenas um 
rebelde sem causa. Mas, e o Editor? Um 
sujeito valente a quem, no Piancó, chama-
vam de Leão.

Sua afinidade com os felinos é tanta 
que ele é quem alimenta a matilha de ga-
tos do jornal. Aos fins de semana, vem tra-
zer a ração dos bichanos. Os colegas aqui 
do litoral, que não conhecem sua origem 
e seu passado, chamam-no afetivamente 
de Napô, e até de Napa. Mas, no Piancó, 
seu nome de guerra é Leão – redução de 
Napoleão, marca também de uma cachaça 
muito popular naquelas bandas. Justiça se 
faça: é o Leão que me dá espaço e cora-
gem para escrever essas mal traçadas às 
vezes malcriadas. Quem achar ruim vai 
ter de se entender com ele, avatar do avô, 
mártir do Piancó.

Editorial

Um
 O melhor do melhor

Boa meta para 2013

Leão

Os defensores públicos de todo 
o Brasil estão em pé de guerra 
e frustrados com a presidente 
Dilma. Ela vetou integralmente 
o Projeto que dissociava o orça-
mento da Defensoria Pública dos 
Estados do orçamento do Poder 
Executivo, individualizando-se as 
responsabilidades, reforçando a 
autonomia e a independência da 
instituição. O PLP 114, de autoria 
do senador José Pimentel (PT/
CE), teve aprovação unânime das 
lideranças da Câmara e Senado e 
tramitou em regime de urgência. 
A Lei submetia o repasse à disci-
plina da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e regulamentava a autono-
mia financeira da Defensoria, já 
incluída na Constituição Federal.

O futuro secretário de De-
senvolvimento Econômico da 
gestão Romero Rodrigues, 
em Campina Grande, saiu de 
uma lista  de nomes formu-
lada pela Associação Comer-
cial da cidade e Federação 
das Indústrias do Estado da 
Paraíba. A pasta é impor-
tante e a responsabilidade 
é grande para quem indicou.

Essa turma não presta. Já estão 
dizendo que alguns deputados 
romperam com o Governo acredi-
tando no fim do mundo. Assim, 
poderiam dizer que foram oposi-
ção, pelo menos, por um dia. Na 
verdade, esse confronto não é be-
néfico para a Paraíba, até porque, 
a vida  e o mundo continuam.

Brincando,  br incando,  o 
ministro Joaquim Bar-
bosa,  relator  do mensa-
lão,    evitou que o mundo 
acabasse para parlamen-
tares condenados no 
processo.  Estes,  todavia, 
como na lenda,  apostam 
na maia para escapar.

Na festa dos 100 anos do “Gonzagão”, em Exu, a bandeira da Paraíba não tremulou. 
Não era obrigado, mas como havia praticamente de todos os estados, alguns da re-
gião Norte, sem qualquer identificação com o “Rei do Baião”, o registro da ausência 
do lábaro “Nego” paraibano se fazia imperioso. E olha que passaram pelo palco, abri-
lhantando a festa, valores paraibanos como Elba Ramalho, Amazan, dentre outros.

To d o  c u i d a d o  é  p o u c o 
n e s s e  “ f e r i a d ã o”  n a s 
e s t r a d a s  e  n o  p e r í m e t r o 
u r b a n o  t a m b é m .  J á  e s t á 
e m  v i g o r  a  n o v a  L e i  S e c a , 
q u e  d o b r o u  a  m u l t a  e  o u -
t r a s  s a n ç õ e s  p a r a  q u e m 
d i r i g e  s o b  o  e f e i t o  d e  á l -
c o o l .  B e b e u !  N ã o  d i r i j a . 

EM CONJUNTO

DIA SEGUINTE

VETO DE DILMA EXU NEGOU O NETO
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O Youtube, sem dúvida, prova que em toda obra de arte há sempre 
uma parte que é maior que o todo.” 

Uma vez, um magistrado achou ruim porque o chamei de otário e 
perna-de-pau. Lascou uma ação em cima de mim, por injúria e desacato.”
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A paraibaninha arretada Rachel 
Sheherazade, que empresta seu 
talento ao “SBT Brasil”, provocou 
reboliço na emissora, ao fazer co-
mentário discordando do enfoque 
de uma reportagem do próprio 
SBT, sobre crianças vitimas de  
maus-tratos. O mal-estar chegou 
até ao dono, Silvio Santos, mas, 
como no contrato ela tem plena 
liberdade nas análises, a coisa 
esfriou. Por enquanto. 

BOCA LIVRE

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo. Marcos Lima e Marcos Pereira
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Luciana Balbino
Coordenadora da Adesco

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 22 de dezembro de 2012

EXCLUSIVO

ocalizada às margens da rodovia PB-060, a 118km de João 
Pessoa, 45km de Campina Grande e 5km da cidade de Areia, a 
Comunidade Chã de Jardim tornou-se autossustentável com a 
produção de produtos sem conservantes e livres de agrotóxicos. 
O projeto de desenvolvimento sustentável da comunidade foi 
iniciado por um grupo de jovens integrantes da Igreja Católica e 
liderados pela estudante Luciana Balbino de Souza. O trabalho 
feito pelos jovens alcançou o reconhecimento do gestor da 
Mata do Pau Ferro, onde a comunidade fica localizada, que 
os incentivou a criar a Associação para o Desenvolvimento 
Sustentável da Comunidade Chã de Jardim (Adesco). Atualmente, 
o carro chefe é a produção da polpa de fruta. Agregado a isso, 
a exploração sustentável da mata também tem rendido lucros 
com a prática do turismo ecológico e rural que contribui para o 
sustento direto das dez famílias residentes na localidade. Na 
entrevista a seguir, Luciana Balbino fala sobre os projetos que 
são realizados através da Adesco.

L

as coisas, mas, mesmo assim nós 
recebemos.

Como é feito o roteiro da 
Caminhada Ecológica?

Nós temos nove roteiros que 
são preparados de acordo com o 
turista. Entre eles temos: café da 
manhã; caminhada ecológica de 
2km; banho de bica; caminhada 
ecológica de 5km; contemplação 
da barragem; cesta de pique-
nique com produtos regionais; 
caminhada ecológica de 400 me-
trosbarragem, e trilha ecológica 
de 1 ou de 2km.

Quantas pessoas partici-
pam das trilhas?

Nós temos hoje dez guias 
que foram capacitados através 
de cursos de trilha, roteiro e ca-
minhadas dentro da linha de 
recepção de turistas e, na hora 
que chegar qualquer pessoa que-
rendo fazer trilha, eles estão a 
postos sem a necessidade de um 
agendamento prévio.

Qual é hoje a estrutura da 
Comunidade Chã de Jardim?

É uma comunidade compos-

ta de dez famílias que residem às 
margens da rodovia e que traba-
lham nos projetos da Adesco, po-
rém, no entorno da comunidade 
nós temos cerca de 200 famílias 
que fazem o trabalho indireto 
com relação ao trabalho das dez 
famílias que estão envolvidas no 
trabalho direto.

Que outros produtos são 
comercializados pela comuni-
dade?

Nós também comercializa-
mos doces caseiros, coco verde, 
mel de abelha e engenho, rapa-
dura e também realizamos nas 
quartas, sextas e sábados, a Feira 
Agroecológico de Chã de Jardim, 
onde as pessoas residentes em 
comunidades que possuem hor-
ta e ou qualquer outro tipo de 
produto participam dessa feira. 
São dez famílias e cada uma de-
las têm  sua barraca instalada 
as margens da rodovia e eles co-
mercializam seus produtos. So-
mado a essas ações, nós também 
temos um grupo composto de 
doze mulheres que fazem artesa-
nato confeccionado com a palha 
da bananeira.

Como surgiu a ideia para 
desenvolver esse projeto sus-
tentável na Comunidade Chã de 
Jardim?

Tudo iniciou quando um 
grupo de jovens da Igreja Católi-
ca da Comunidade Chã de jardim 
começou a realizar trabalhos em 
prol da localidade. Juntos cons-
truímos uma sede própria, casa 
para uma família carente, calça-
das na comunidade e equipamos 
a nossa capela. Então, Carlos Bar-
reto, gestor da Mata do Pau Ferro 
ficou sabendo do nosso trabalho 
e nos convidou para formar a As-
sociação para o Desenvolvimento 
Sustentável da Comunidade Chã 
de Jardim (Adesco) no município 
de Areia. Nós achamos a propos-
ta interessante porque o local 
tinha potencial turístico, existia 
estrutura para a fábrica de polpa 
de frutas, porém tudo estava de-
sativado.

Qual foi o primeiro passo 
para pôr em prática as ações 
do projeto?

O primeiro passo foi fazer 
um curso pelo Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural (Se-
nar) sobre associativismo. Após 
o curso nós descobrimos que 
a associação não serve apenas 
para aposentar os moradores da 
comunidade, mas também para 
desenvolver trabalhos. Depois 
do curso, nós formamos a asso-
ciação e, a partir daí iniciamos o 
nosso trabalho pelo desenvolvi-
mento sustentável da nossa co-
munidade. Atualmente sou a co-
ordenadora da associação e nós 
temos vinte jovens na faixa etária 
dos de 18 a 30 anos envolvidos 
nas ações, além de um grupo de 
12 a 15 mulheres que formam o 
grupo Arte na Mão.

Quantas pessoas estão 
envolvidas no trabalho da as-
sociação?

O trabalho envolve de for-
ma direta cerca de 30 pessoas 

e de forma indireta mais de 100 
famílias, além dos sete assenta-
mentos localizados nos municí-
pios de Alagoa Grande e Juarez 
Távora que são os nossos forne-
cedores da fruta que transfor-
mamos em polpa. Ou seja, por 
conta da nossa fábrica de polpa 
de frutas, atingimos um público 
de Alagoa Grande, Juarez Távora 
e também de Areia. A nossa fá-
brica trabalha com a polpa orgâ-
nica que não leva nenhum tipo 
de conservante ou produto quí-
mico, por isso nós necessitamos 
de um fruto de boa qualidade.

O que os assentamentos 
fazem para garantir o fruto de 
boa qualidade?

Sabemos que o pessoal des-
ses assentamentos produz frutos 
de boa qualidade porque traba-
lham de forma orgânica. Por isso, 
o nosso projeto não envolve ape-
nas a Comunidade Chã de Jardim, 
mas também comunidades dos 
municípios vizinhos.

Como funciona a fábrica de 
polpa de frutas?

A fábrica foi construída em 
1996, por meio de um projeto 
que unia Prefeitura Municipal 
de Areia e CCA (Centro de Ci-
ências Agrárias da Universida-
de Federal da Paraíba). O pré-
dio passou dez anos fechado.  
Quando fundamos a Adesco, 
reabrimos a fábrica que está 
colocando no mercado polpa 
de fruta preparada com higie-
ne e qualidade, sem conservan-
te e livre de agrotóxico. É uma 
polpa feita de frutas fornecida 
pelos pequenos agricultores da 
região que produzem  no mode-
lo de agricultura familiar, e tem 
encontrado na venda de frutas 
uma nova fonte de renda. Atual-
mente trabalham na fábrica, de 
forma direta, cinco jovens que 
chegam a produzir cerca de 160 
quilos de polpa por dia, de sa-
bores variados. 

Qual a clientela 
dos produtos produzi-
dos na Chã de Jardim?

Além do fornecimento 
para merenda em escolas mu-
nicipais e estaduais, nós também 
vendemos os produtos para po-
pulação em geral e para pessoas 
que passam pela rodovia onde 
fica localizada a Chã de Jardim. 
Parceiros da cidade de Areia que 
têm restaurante, lanchonetes e 
pousadas também compram nos-
sas polpas.

Como vocês estão explo-
rando o turismo na Mata do 
Pau Ferro?

A Mata do Pau Ferro é uma 
espécie de refúgio para animais 
ameaçados de extinção e para ex-
plorá-la dentro do turismo eco-
lógico fizemos uma consultoria 
através do Sebrae/PB e ficou de-
finido que todos os participantes 
deveriam desenvolver a produ-
ção associada ao turismo. Como 
tínhamos uma bela mata, segui-
mos o exemplo do Rio de Janei-
ro, onde algumas pessoas fazem 
café e servem as pessoas que fi-
cam sentadas em tapetes ao ar 
livre. Tivemos a ideia de criar 
algo parecido para ser realizado 
na mata. A ideia foi acolhida pela 
consultora e a partir daí traba-
lhamos organizando as esteiras e 
as cestas com os produtos regio-
nais a serem degustados durante 
o piquenique na mata.

Quantos turistas partici-
pam dessa atividade? 

O piquenique tem feito su-
cesso na comunidade. Nós rece-
bemos uma média de 800 visi-
tantes por mês, sendo na grande 
maioria para fazer as trilhas. 
Desse total, cerca de 200 desses 
são participantes do piquenique, 
porque ele tem que ser agendado 
um dia antes de vir. Caso a pes-
soa chegue sem agendar, fica um 
pouco complicado para preparar 

Sustentabilidade 
gerando resultados na prática
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Em cima da hora

Provas serão aplicadas dia 6 de janeiro
Técnico AdminisTrATivo

Concurso seria dia 16, mas 
foi adiado devido a violação 
do lacre de um malote 

As provas do concurso 
público para o cargo de Técni-
co Administrativo do Estado 
serão aplicadas no dia 6 de ja-
neiro. A informação foi publi-
cada na edição de ontem do 
Diário Oficial. A aplicação das 
provas, que deveria ter acon-
tecido no dia 16 de dezembro, 
foi adiada porque durante o 
transporte dos malotes con-
tendo as provas objetivas foi 
constatada a violação do lacre 
de um deles. 

De acordo com a infor-
mação repassada pelo Gover-
no do Estado, as provas obje-
tivas serão realizadas a par-
tir das 14h40. Os candidatos 
terão acesso às salas a partir 
das 13h30. Será necessário 
apresentar algum documen-
to de identificação com foto 
e ainda caneta esferográfica 
azul ou preta, fabricada em 
material transparente.

O Edital de Convocação 
esclarece que os candidatos 
precisam imprimir o Comu-
nicado Oficial de Convoca-
ção para Prova (COCP) no 
site da Fundação Professor 
Carlos Augusto Bittencourt 
(Funcab), responsável pela 
organização do concurso, no 
endereço eletrônico www.
funcab.org, e apresentar no 
local de prova. 

No último dia 14, a Fun-
cab enviou uma nota infor-
mando que seus coordenado-
res verificaram a violação do 
lacre de um dos malotes, o que 
comprometeu o sigilo neces-
sário à legalidade do concurso. 
O fato foi comunicado à Polícia 
Federal e à Secretaria de Ad-
ministração do Estado. 

Inscreveram-se para o 
certame 37.162 candidatos que 
disputam 3.180 vagas. 

O concurso público é 
para o provimento de vagas 
no cargo de Técnico Adminis-
trativo previsto no Edital n.º 
01/2012/SEAD/SEE.

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

O Instituto Brasileiro de Formação e Ca-
pacitação (IBFC) divulgou ontem, o resulta-
do preliminar das provas objetivas do con-
curso público de Provas Objetivas e Títulos, 
para o ingresso no cargo de professor da 
Educação Básica 3, da Carreira do Magis-
tério Estadual. São oferecidas 2 mil vagas 
distribuídas nas disciplinas de Língua Por-
tuguesa, Matemática, Artes, História, Geo-
grafia, Biologia, Química, Física e Educação 
Física. 

O concurso recebeu as inscrições de 
17.557 candidatos. A disciplina de Educa-
ção Física foi a mais concorrida com 1.123 
candidatos inscritos para 58 vagas. A disci-
plina que obteve o maior número de can-
didatos inscritos foi a de Língua Portugue-

sa, com 3.550 pessoas.
As provas objetivas foram aplicadas nas 

cidades de João Pessoa, Campina Grande, 
Patos, Sousa e Cajazeiras no último dia 9 de 
dezembro. O concurso foi anunciado pelo 
governador Ricardo Coutinho no dia 2 de 
outubro. O resultado completo, dividido 
por disciplina, pode ser visualizado no en-
dereço eletrônico: www.ibfc.org.br/concur-
so/seepb-1231/, acessando o link Classifica-
ção Preliminar. 

O prazo para interposição dos recursos 
contra o resultado da Prova Objetiva será 
de 2 (dois) dias. Para recorrer, o candidato 
deverá utilizar o endereço eletrônico http://
www.ibfc.org.br, seguindo as instruções ali 
contidas no link “Recursos”.

Sai resultado do concurso para professor

O resultado completo, 
dividido por disciplina, 
pode ser visualizado 
no endereço eletrônico: 
www.ibfc.org.br/concurso/
seepb-1231/, acessando 
o link Classificação 
 Preliminar

FOTOS: Divulgação

O concurso recebeu as inscrições de 17.557 candidatos. A disciplina de Educação Física foi a mais concorrida com 1.123 candidatos inscritos para 58 vagas

A correção das provas do Processo 
Seletivo Seriado (PSS) 2013 só será ini-
ciada quando a Comissão Permanen-
te do Vestibular (Coperve) analisar os 
recursos de respostas impetrados por 
professores de colégios e cursinhos. O 
número de processos não foi revelado. 
A informação só estará disponível no 
próximo dia 26, quando será divulga-
do o gabarito oficial das provas. 

As provas da primeira e segunda 
etapas (PSS 1 e 2) foram aplicadas nos 
dias 18 e 19 de novembro, enquanto 
os exames do PSS 3 foram realizados 
nos dias 16 e 17 de dezembro. Todas 
as provas foram aplicadas em João 
Pessoa, Campina Grande, Patos, Sousa, 
Areia e Bananeiras, das 8h às 12h.

Os candidatos aos cursos de Música 
(bacharelado, licenciatura e sequenciais), 

Teatro, Artes Visuais e Tradução do PS 
2013 fizeram os testes no período de 13 
a 18 de dezembro, de acordo com a esca-
la de cursos. O resultado final deverá ser 
divulgado no dia 25 de janeiro de 2013.

vagas
Para o próximo ano a UFPB oferece, 

ao todo, 5.091 vagas, sendo 3.319 para 
a concorrência geral e 1.772 para candi-
datos que fizeram todo o Ensino Médio 
e, pelo menos, três séries do Ensino Fun-
damental em escola pública. Entre as 
vagas reservadas, 913 são para negros 
e pardos, 124 para indígenas, 124 vagas 
para pessoas com deficiência e 611 para 
demais egressos de escolas públicas.

As vagas são para cursos em João 
Pessoa, Areia, Bananeiras, Maman-
guape e Rio Tinto. O PSS 2013 também 
visa preencher 15 vagas para o curso de 
formação de Oficial Bombeiro Militar e 
30 vagas para Oficial da Polícia Militar.

Coperve só fará correção 
após análise de recursos

ProvAs do Pss

José Alves
zavieira2@gmail.com

O Aeroporto Internacio-
nal Presidente Castro Pinto 
registrou a segunda maior 
movimentação de passagei-
ros (embarques e desem-
barques) entre as capitais 
do Nordeste, no acumula-
do de janeiro a novembro 
deste ano, segundo dados 
da Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuá-
ria (Infraero). Nesses onze 
meses, cruzaram pelos por-
tões do aeroporto paraiba-
no 1.142.954 passageiros, 
representando um cresci-
mento de 10,32% em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. Nos doze meses de 
2011, o aeroporto atendeu a 
1.036.049 passageiros.

O Castro Pinto perde 
apenas para o aeroporto de 
Aracaju, que registrou uma 
alta de 27,35% no período, 
em relação a 2011, mas está 

Castro Pinto tem a segunda 
maior movimentação de 2012

no nordEsTE

situado à frente de destinos 
mais tradicionais e mais pró-
ximos da capital paraibana, 
como Natal, que apresentou 
elevação de 3,39% e Recife, 
com uma alta de 1,75%. Os 
dados da Infraero apontam 
ainda que o aeroporto pa-
raibano está à frente dos de 
São Luís (9,8%), Fortaleza 
(6,88%), Salvador (3,49%) e 
Teresina, que registrou uma 

queda de 1,8%, o único aero-
porto do Nordeste a apresen-
tar performance negativa no 
período.

Dos 16 aeroportos ad-
ministrados pela Infraero na 
região Nordeste, o de Cam-
pina Grande (João Suassu-
na) registrou o quarto maior 
aumento de movimentação 
de passageiros, com alta de 
21,49%. 

Nesses 11 meses, passaram pelo aeroporto 1.142.954 passageiros



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 22 de dezembro de 2012

Manoel Cirne se apresenta  
a partir do meio-dia na 
Praça Rio Branco

Página 8

Clássico de Frank Capra 
será exibido hoje na 
Estação das Artes

Sonora Sambagroove 
homenageia dois 
grandes nomes da MPB
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A última ciranda
Escurinho recebe Totonho e os Cabras no Sebo Cultural 
no show que marca encerramento do projeto em 2012 

Faz quase oito anos que Es-
curinho colocou na praça 
o CD Malocagem. E quando 
ele finalmente vai lançar um 
novo disco, veio o furor das 
premonições de um fim do 
mundo. Como isso ainda não 
aconteceu, que as pessoas se 

divirtam. Foi o que ele disse em entre-
vista ao jornal A União.

Hoje, ele comanda ao lado da ban-
da Labacé a décima primeira edição 
de seu Projeto Ciranda de Maluco, no 
Sebo Cultural, às 23 horas (ingresso 
custa R$10). O convidado será Toto-
nho e os Cabras, em um show divulga-
do como o primeiro do fim do começo 
do mundo.

“Essa história não passou de uma 
brincadeira. No passar dos anos, isso é 
tido como verdade e como mentira. Eu, 
pelo menos, tento encarar como uma 
brincadeira. Neste final de semana, pós 
esse fim do mundo, o pessoal terá uma 
opção de se divertir de uma maneira 
bem bacana”, disse Escurinho.

“O Ciranda do Maluco é um evento 
que faço todo mês e esse é o décimo 
primeiro. Todas as vezes, trazemos 
um convidado diferente. Desta vez, 
será Totonho e os Cabras. Cada um 
vai fazer seu show, mas vou cantar 
músicas no dele e ele vai cantar no 
meu ”, completou Escurinho, que já to-
cou no projeto ao lado de Val Donato, 
Eleonora Falconi, Evoé, As Calungas, 
Unidade Móvel e outros.

O show desta noite é uma espécie 
de pré-lançamento do disco O Princi-
pio Básico, que Escurinho deve lançar 
nos próximos dias. Atualmente, está 
em fase final de prensagem, que con-
tou com apoio do BNB. Mas, tirando 
isso, a produção foi toda dos bolsos 
do cantor.

Escurinho já vem cantando as 
músicas do CD há bastante tempo. O 
processo dele foi o de primeiro testar 
as composições em palco, ver a reação 
das plateias, observar sua própria rea-
ção com elas. Desde Malocagem, CD de 
2005, ele não teve como lançar novo CD 
na rua em menor espaço de tempo, por 
isso a dedicação para esse.

“Neste tempo todo, não produzi 
CD. A não ser o DVD do Toca Brasil 
que o Itaú fez comigo. Não fiz, por-
que, primeiro, não é fácil produzir 
um, mesmo com toda essa tecnologia 
disponível. Eu não me acostumei com 
essas coisas tão rápidas. Sempre quis 
apurar melhor, escolher um repertó-
rio mais interessante. Além do que, 
aqui não tem mercado para fazer um 
disco todo ano. Então, resolvi reunir 
um material legal, fazer algo bacana, 

O cantor e compositor Escurinho (no alto), idealizador da Ciranda do Maluco, se apresenta com Totonho e os Cabras (acima)

FoTo : Divulgação

FoTo : Rafael Passos

um arranjo bem trabalhado”, disse 
Escurinho.

 Boa parte das músicas já foram to-
cadas, outras nunca – como ele revelou. 
Na escolha das 12 faixas, entrou uma em 
parceria com Milton Dornellas, que foi 
‘Camisa amarela’. “Esta esteve no DVD do 
Itaú, mas não estava em um disco”, disse 

Escurinho. Outra composição conjunta 
foi ‘Não chore, não’, com Alex Madureira.

“Pensei em um disco temático sobre 
a evolução da tecnologia, mas acabou 
indo por outro caminho. Não é 100% 
conceitual, é um disco de doze canções. 
A maioria das pessoas já conhece, mas 
algumas nunca”, disse Escurinho.

Horácio Roque
hroque.repórter@gmail.com 

“É um disco bem definido. É bem 
a cara do meu trabalho, esse período 
de trabalho com a banda Labacé, com 
Alex Madureira. O disco pretende ser 
para o mundo, para tocar no mundo. 
Mas como somos conhecidos por 
aqui, quem conhecer o CD vai ver que 
é nossa cara”, disse.
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Vivências

Neste sábado, antes  do Natal,  resolvo reedi-
tar alguns pensamentos que construí ao longo de 
muitos anos e que se encontravam guardados em 
pedaços de papel amarelados pelo tempo e quase 
destruídos pelas traças. De há muito  foram escri-
tos mas ainda hoje me conduzem ao longo des-
ta  velha vida.  Passo-os adiante, sem  pedir  que 
sejam   obedecidos. No máximo, que sejam tidos 
apenas como  despretensiosas reflexões.

“ Sei que  não posso ser  a estrada aberta e pa-
vimentada por onde circulam automóveis de luxo 
a transportar os ricos de dinheiro. Mas, ao  menos 
Senhor permita-me ser aquele caminho estreito, 
quase invisível por onde passam apenas os pés de 
transeuntes maltrapilhos, em busca de um futuro 
que não existe!

Se eu não posso ser a estrela faiscante, de 
imenso brilho, beleza estonteante e de idade eter-
na, permita-me Senhor que seja, pelo menos, o co-
meta nômade que, de cem em cem anos, torna ale-
gres e estupefatos os homens do meu tempo!

Se eu não posso ser a rosa de todos os mati-
zes, de todos os tamanhos, de todos os jardins e de 
todas as belezas, a rosa flor que deu nome à rosa 
mulher,  permita-me pelo menos Senhor que seja 
uma violeta, uma simples e modesta violeta, mas 
uma violeta viva que também habite um jardim, 
embora um pobre e desarrumado jardim!

Se eu não posso ser o mais inteligente, o mais 
capaz, o mais eficiente, o mais poderoso, o mais 
brilhante de todos os homens, permita-me Se-
nhor que eu possa ser, pelo menos, um solitário e 
solidário homem entre tantos outros, igualmente 
solitários e solidários, de cuja falta tanto se res-
sente o mundo de hoje!

Se eu não posso ser o santo, o heróico már-
tir que dignifica a raça humana, que envaidece 

o ser, que engrandece a criatura, que nobilita a 
humanidade, permita-me Senhor que seja apenas 
um humilde servo de todos e mais  um teu servo. 
Que esteja a serviço dos menores, dos pobres, dos 
modestos homens sem nome que povoam este 
mundo!

Se eu não posso ser o mar verde e bravio, 
cheio de ondas que envolvem homens, navios e 
barcos, o mar profundo e perigoso, grandioso e 
desejado, permita-me Senhor que eu seja, pelo 
menos, essa maré que vai e que vem, que ora é 
mar, ora é rio, mas é viva e é digna, também!

Se eu não posso ser um rio largo e caudaloso 
por onde passam embarcações cheias de coisas 
e de gente, permita-me Senhor que eu seja, pelo 
menos, um riacho, um simples córrego, um filete 
d’água que, embora pequeno, represente, também, 
a existência tão sublime da vida!

Se eu não posso ser a catedral majestosa e 
imponente, com torres quase tocando o céu , com 
santos de corpo inteiro, vitrais de todos os matizes 
e  de todos os desenhos, pelo menos Senhor, per-
mita-me ser aquela pequenina capela onde, aos do-
mingos, gente humilde e pobre oferece pão, peixe e 
vinho e dá glórias a Ti, Senhor de todos nós! 

Se  não posso ser neste Natal, o Papai Noel 
que muitos esperam e poucos  o verão com pre-
sentes de brinquedos, guloseimas, comidas finas 
e outros  pedidos satisfeitos, permita-me Senhor 
que eu seja, pelo menos, esse cristão contrito,  
ainda crente de  que a falta de amor e de solidarie-
dade e  a vergonha da fome -  um dia vão  acabar e 
o Teu reino, outra vez, será deste mundo!” 

E, no final, eu  Te agradeço por me propiciar  
a oportunidade de -  mais uma vez - poder trans-
mitir, de coração, os meus mais escolhidos votos 
de  Feliz Natal para todos.

É comum comemorarmos 
a chegada do final de cada ano. 
O advento do Natal para nós 
cristãos é sempre motivo de co-
memorações das mais diversas 
formas, sempre de acordo com 
a cultura, poder financeiro e a 
crença de cada um dos viventes 
seres humanos. Nesta época as 
pessoas ficam 
mais agitadas, 
correm mais, 
se estressam 
mais. Há um 
frenesi ge-
neralizado. 
É como se 
metade das 
tarefas elen-
cadas para o 
ano inteiro,  
tivessem que 
ser resolvidas 
apenas neste 
mês de de-
zembro. Por 
que fazemos isto? 

O período natalino, época 
que nós cristãos comemoramos 
o aniversário do Rei dos reis, 
não era pra ser de mais refle-
xão e paz para todos nós filhos 
de Deus? É claro que sim, mas 
infelizmente esquecemos com 
facilidade o aniversariante. 
Desviamos-nos do sentido real 
desta data, e somos induzidos 
pela mídia, que sob o patrocí-

nio da indústria nos leva numa 
avalanche consumista desen-
freada. Compramos exagerada-
mente de tudo, sem termos a 
consciência exata dessas nossas 
atitudes. 

Devemos lembrar que este 
período de final de ano é um 
momento para reflexão. É tem-

po de analisarmos com 
transparência e hones-
tidade tudo o que fize-
mos no ano que finda, 
pensarmos no caminho 
percorrido. Aproveitar 
o que de bom foi reali-
zado e nos motivarmos 
a fazer mais. Também 
aprender com os erros 
cometidos, e doravante 
evitarmos tais com-
portamentos. E assim, 
construirmos a nova es-
trada para mais um ano, 
sem a pressa imposta 
pelo modelo cultural da 

humanidade dos descartáveis. 
Um novo caminho, não sem as 
pedras inevitáveis, mas com a 
força necessária alicerçada na 
fé do Criador, para superar tais 
obstáculos.  

Desejo que no ano novo 
que vai chegar possamos nos 
aproximar mais do Criador e 
menos do “Papai Noel” criado 
e imposto pelo capitalismo 
selvagem alicerçado apenas 

no materialismo nefasto que 
se preocupa única e exclusiva-
mente com o ter e nunca com 
o Ser. 

Rogo ao Pai para que com 
sua infinita bondade nos conce-
da não um bem material de sa-
tisfação passageira e enganosa, 
mas a capacidade de podermos 
sentir profundamente o quanto 
é belo, prazeroso e confortan-
te, “amar ao próximo como a 
si mesmo”, e assim sendo, nos 
sentirmos aptos a dizer com a 
franqueza da alma: “eu sou filho 
de Deus!”

Que confiantes no Criador 
possamos realmente alimentar 
novas esperanças, conquistar 
antigas aspirações, concluir o 
inacabado em prol do bem e 
reinventar o presente na busca 
de um futuro promissor, onde 
os humanos sejam realmente 
humanos. E com isto, que pos-
samos pensar não apenas com 
o cérebro, mas também com o 
coração, que planejemos não 
apenas para o nosso bem pes-
soal, mas também e principal-
mente para o bem comum. Que 
as nossas ações sejam sempre 
idealizadas e executadas da 
melhor forma possível, mas 
que nunca invadam o espaço 
que pertence ao próximo. 

Feliz Natal a todos os habi-
tantes do planeta terra!

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Missão cumprida
Comecei fazendo política em uma região 

onde predominavam os coronéis. Vinham 
da época em que o voto era de cabresto e 
honrado  pelo compadrio ou pelo regime da 
chibata... Eu comecei em outro cenário. Não 
havia mais a imposição da força e o voto era 
secreto e universal, menos para os analfa-
betos, depois incluídos. Existia ainda uma 
espécie de coronelismo  urbano que falava 
pela voz obediente do delegado de polícia, 
do coletor de impostos,  da Justiça omissa 
e da cumplicidade da igreja. Lutar contras 
essas forças era ato de heroísmo e repre-
sentava uma corrida de revezamento que 
atravessavam várias gerações, um cansava e 
passava o bastão para o seguinte, até chegar 
ao pódio.

Meu pai, quando reagiu ao poder local, 
iniciou em Bananeiras sob o slogan: “quem 
não é doutor, nem major, tem que ser o me-
lhor”.Venceu o doutor, apoiado pelos majo-
res. Tres eleições depois, ganhamos a prefei-
tura e Marta Ramalho foi a primeira mulher 
eleita para dirigir os destinos daquela cida-
de. Conseguimos sair do ciclo poderoso dos 
senhores de engenhos que dominavam a 
terra e os votos, mas permaneceu o mesmo 
sangue. Eu e Marta éramos oposição mas ela 
era prima das lideranças adversárias.

Se analisarmos detidamente as origens 
políticas daquela cidade brejeira, antes for-
mada por Moreno (Solânea), Camucá (Bor-
borema) e Dona Ines veremos que passam os 
tempos e permanecem as raízes. A começar 
da eleição estadual de 1934, Bananeiras man-
da  para a Assembleia o coronel José Antônio 
Ferreira da Rocha, que Renato Cezar coloca 
como oriundo de Cajazeiras em sua “Bagaceira 
Eleitoral” e Severino de Albuquerque Lucena, 
pai de Humberto. Na eleição para a Consti-
tuinte de 1947, de Bananeiras chegam Clóvis 
Bezerra Cavalcanti, Pedro Augusto de Almeida 
e Odon Bezerra Cavalcanti. Em 1950 voltam 
Clóvis e Pedro Almeida, e com o falecimento 
deste, assume Humberto Lucena que ficara na 
suplência da Coligação Democrática Paraibana. 
Por algum tempo, Clóvis fez dupla com outro 
bananeirense, Orlando Cavalcanti de Melo. 
Fora do ramo familiar destes ilustres represen-
tantes do povo, nascido em Borborema, apenas  
este escrevinhador, mas assim mesmo, casado 
com uma sobrinha-neta do major Augusto.

Afrânio Bezerra foi o último represen-
tante de Bananeiras a ter assento na Assem-
bleia. Solânea marcou presença com Arnóbio 
Alves Viana. Era aquele pedaço do Brejo das 
bananeiras sempre presente à Casa de Epi-
tácio Pessoa, hoje contando, apenas, com um 
sobrinho de Odon Bezerra, o líder Hervázio, 
politicamente forjado no Litoral.

Dentro de um cenário mais moderno e 
sem as características do coronelismo do 
passado foi que conseguimos a hegemonia 
na gestão municipal de Bananeiras. Marta 
Ramalho conclui seu terceiro mandato de 
prefeita e será sucedida por Douglas Lucena, 
neto de Henrique, ex-prefeito.O seu vice é 
Matheus Bezerra, neto de Mozart, ex-prefei-
to e irmão de Clóvis, por sua vez, filhos de 
Major Augusto, primeiro prefeito eleito após 
a reconstitucionalização do país.

Ao encerrar essa etapa de minha mis-
são política, agradeço com carinho aos que 
contribuíram para alguns sucessos eleitorais 
e tantos outros insucessos que amargamos 
juntos. A história registra com louvor a par-
ticipação de Bananeiras no cenário político 
estadual e se espera que, em honra aos no-
mes daqueles que construíram essa história, 
os novos condutores da política local possam 
se fazer lembrados no futuro. É nisso que 
acredito e confio. 

Ramalho 
LeiteOração de Natal

Dezembro chegou! E agora?

Que confiantes no
Criador possamos 
alimentar novas 
esperanças,
conquistar antigas 
aspirações e 
concluir o
inacabado em 
prol do bem
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Clássico americano de Natal é 
exibido hoje no Estacine Mundi

Cinema
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Roteiro

O projeto Estacine 
apresenta hoje, em mais 
uma sessão da mostra ‘Os 
Injustiçados do Oscar’, o 
clássico natalino A Felici-
dade Não Se Compra (It’s a 
Wonderful Life, EUA, 1946), 
de 1946. O filme é exibi-
do no miniauditório I da 
Estação das Artes, anexo 
da Estação Cabo Branco, a 
partir das 16h. A entrada 
é gratuita e limitada aos 
115 lugares disponíveis no 
recinto. Os filmes exibidos 
no P rojeto Estacine são 
resultado de uma parceria 
entre a Estação Cabo Bran-
co, a Agência Nacional do 
Cinema (Ancine) e a vídeo 
locadora Kauai.

A Felicidade Não Se 
Compra é um conto de 
Natal no melhor estilo de 
Charles Dickens. O filme, 
produzido e dirigido por 
Frank Capra, é baseado no 
conto ‘The greatest Gift’, es-
crito por Philip Van Doren 
Stern em 1939 e publicado 
alguns anos depois em 1945.  
Considerado uma das produ-
ções mais amadas do cinema 
americano e o melhor pro-
duzido por Frank, já virou 
uma tradição assisti-lo du-
rante a época natalina.

O filme é estrelado 
por James Stewart, na pele 
do desiludido George Bai-
ley, um homem que abdi-
cou de seus sonhos para 
poder ajudar os outros, 
se afogando em dívidas. 
O que ele não sabe é que 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Pixinguinha vai ganhar cinebiografia  
com direção de Denise Saraceni

Depois de Luiz Gonzaga, mais um músico fundamen-
tal da cultura brasileira vai ganhar uma cinebiografia: 
Alfredo da Rocha Viana Filho (1897-1973), o Pixinguinha. 
Em entrevista ao UOL, o ator Milton Gonçalves disse que 
viverá o músico no fim da vida, aos 75 anos. Gonçalves 
tem 79. Além de usar próteses no rosto para ficar mais 
parecido com Pixinguinha, Gonçalves fará aulas de flauta 
e sax tenor. Flautista, saxofonista, compositor e arran-
jador, Pixinguinha aprendeu música em casa, por influên-
cia do pai instrumentista e colecionador de choros. Com 
elementos de jazz e valsa, criou composições que revolu-
cionaram o choro e o samba, como o sucesso ‘Carinhoso’. 

Yo no creo, pero...
Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
alaconeto@gmail.com

O CW, canal responsá-
vel por série como ‘Arrow’ 
e ‘Smallville’, produzirá 
‘Sherwood,’ projeto ba-
seado na fábula de Robin 
Hood, de Errol Flynn. 
As informações são do 
Hollywood Repórter. De 
acordo com o site, o seria-
do mostrará uma jovem 
revoltada da nobreza bri-
tânica, que deixa os apo-
sentos luxuosos dos caste-
los para se unir a Robin de 
Locksley e Marry Men. Tze 
Chun  será o responsável 
pelo roteiro e Dan Jinks, de 
Beleza Americana, será o 
produtor executivo.

Tze Chun vai assinar
roteiro da série 
sobre Robin Hood

O videoclipe Gangnam 
Style, do rapper sul-coreano 
Psy pode chegar a 1 bilhão 
de visualizações no YouTube 
até o final de semana, nú-
mero nunca alcançado até 
então. A música, apesar de 
ser cantada em coreano, é 
sucesso no mundo inteiro, 
se tornando popular por seu 
clipe e uma bizarra coreogra-
fia de cavalo invisível. Até as 
6h30 de ontem o videoclipe 
postado no canal oficial do 
cantor havia sido reprodu-
zido 998 milhões de vezes, 
cinco meses depois de ter 
sido publicado no YouTube.

Videoclipe de Psy 
pode chegar a 
1 bilhão de acessos

Mídias em destaque

Drops & notas

tudo isso é provocado por 
um desonesto banquei-
ro. Frustrado, George está 
prestes a cometer suicí-
dio, atirando-se de uma 
ponte na véspera de Natal. 
Paralelamente, é mostra-
da a história de Clarence 
Odbody (Henry Travers), 
um espírito desencarnado, 
candidato a anjo que, para 
ganhar suas asas, recebeu 
a missão de ajudar Geor-
ge. Antes que ele se lance 
às águas congeladas que o 
esperam abaixo da ponte, 
Clarence se revela e mos-
tra a Jorge como seria a 
vida daquela comunidade 
se ele nunca tivesse nasci-

“Yo no creo em brujas, pero que las hay, las hay (Eu não acre-
dito em bruxas, mas que elas existem, existem), é um ditado espa-
nhol que está sendo pensado amplamente por muitos brasileiros, 
no momento em que estou escrevendo este artigo, considerando 
a massiva divulgação da previsão do calendário maia de que o fim 
do mundo acontece em 21 de dezembro de 2012, quando se en-
cerra um ciclo de 5.125 anos.

Aliás, eu não deveria usar o verbo no futuro do pretérito 
(essa expressão gramatical tão paradoxal, que eu conheci como 
sendo condicional) e dizer aconteceria? Pois se estou escrevendo 
é porque acredito que nesta edição de A União alguém pode estar 
lendo estas linhas. Do contrário, eu não deveria me dar ao traba-
lho de escrevê-las. Nem enviá-las para publicação, dando trabalho 
ao jornalista Juneldo Moraes, editor do Caderno 2. Nem adianta-
ria usar o verbo no pretérito perfeito: aconteceu. Pra quem ler?

A mídia, principalmente a televisiva, tem mostrado a multi-
dão que se concentrou na cidade de Alto Paraíso, encravada na 
Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Por conta disso, com céticos ou 
incrédulos, a crença de que a localização da cidade podia prote-
gê-la do apocalipse impulsionou os preços de terrenos às alturas. 
Tudo que era local de hospedagem foi esgotado e, tamanha foi a 
demanda de visitantes que a prefeitura local chegou até a orientar 
a população a estocar comida.

Por ser localizada sobre uma placa de quartzo de quatro mil 
metros quadrados cercada por rochas e paredões e cortada pelo 
paralelo 14 (que também atravessa Machu Picchu, no Peru), os 
místicos acreditavam que Alto Paraíso é protegida de qualquer 
Armagedom.

O fim do mundo profetizado pelos Maias não só impressio-
nou e amedrontou muitos brasileiros, mas em todo o mundo teve 
gente que se preparou para o pior, refugiando-se em locais “sa-
grados”, em bunker (blindagem arquitetônica feita para manter 
os ocupantes a salvo de guerras ou desastres que estejam aconte-
cendo na superfície) e até celebrando a grande efeméride em um 
bar, sem medo de ser feliz.

Como “yo no creo”, alguém deve estar lendo ou vai ler este 
meu artigo, fato que ampliará o meu acervo de histórias de fim 
do mundo que coleciona ao longo dos meus anos de vida. A pri-
meira foi em Campina Grande, eu menino, quando aviões a jato 
sobrevoaram a cidade, soltando listras de fumaça. Vi senhoras 
correndo, agitadas, apavoradas, ajoelhando-se no meio da rua 
e gritando: “Ai, meu Deus, o mundo tá se acabando” “É o fim do 
mundo, meu Deus”, e coisas tais.

Depois teve a chegada dos anos 1960, quando diziam que 
negro ia virar macaco, o que deu até marchinha de carnaval, sem 
essa onda de politicamente correto de “descendente afro-brasi-
leiro”, e foi muita curtição, mais pra gozação dos cariocas. E quem 
viveu a passagem do século (que também foi do milênio), ainda 
lembra do factoide do “blug do milênio”, pelo qual os computado-
res e todas as máquinas eletrônicas iriam sofrer pane total. Se isso 
acontecesse era mesmo um fim do mundo!   

Pois bem. Agora estou pensando: E se o mundo se acabar 
mesmo? Então este artigo nem vai ser lido. Por que estou escre-
vendo-o? Yo no creo... E por que a reticência e não um ponto fi-
nal? Yo no creo (alguém certamente vai ler), pero... (ninguém viu). 
Agora sim, ponto final. 

O longa-metragem de Frank Capra é baseado em um conto de Philip Van Doren Stern
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do e tantas situações que 
seriam diferentes, como a 
morte do irmão, a tristeza 
da esposa e a situação las-
timável de sua cidade.

Apesar de seu desem-
penho comercial fraco, de-
vido ao alto custo de produ-
ção e uma forte competição 
na época de lançamento, o 
filme se tornou um clássico 
ao longo do tempo e uma re-
ferência de filme natalino na 
televisão ao redor do mun-
do até hoje. O filme concor-
reu a cinco Oscars, mas não 
levou nenhum. Entretanto, 
A Felicidade Não Se Compra 
foi reconhecido pelo Ame-
rican Film Institute como 

um dos 100 melhores filmes 
americanos já feitos, ficando 
na décima primeira posição 
na lista de melhores lançada 
em 1998, e também figura 
na primeira posição na lista 
dos filmes americanos mais 
inspiradores.

Em cartaz

O Hobbit

O hobbit Bilbo Bolseiro se aventura pela Terra Média

Bilbo Bolseiro vive uma vida pacata no 
condado quando o mago Gandalf, o 
cinzento, que lhe promete uma aventura 
como nunca antes vista. Na companhia 
de vários anões, Bilbo e Gandalf iniciam 
sua jornada inesperada pela Terra Mé-
dia. Eles têm por objetivo libertar o reino 
de Erebor, conquistado há tempos pelo 
dragão Smaug e que antes pertencia 
aos anões. No meio do caminho encon-
tram elfos, trolls e, é claro, a criatura 
Gollum e seu precioso anel.

O IMPOSSÍVEL (The Impossible, ESP/EUA, 
2011) - Gênero: Drama. Duração: 107 min. 
Classificação: 14 anos. Legendado. Direção: 
Juan Antonio Bayona, com Naomi Watts, 
Ewan McGregor, Tom Holland. Maria, Henry e 
seus três filhos estão de férias na Tailândia. 
Mas na manhã do dia 26 de dezembro de 
2004, enquanto todos relaxam na piscina 
do hotel após as festividades de Natal, um 
tsunami de proporções devastadoras atinge 
a costa. A família terá de lutar, ao lado de 
dezenas de milhares de estranhos, para se 
manter unida. CinEspaço 1: 14h40, 17h, 
19h20 e 21h40. Manaíra 4: 14h45, 17h15, 
19h45 e 232h15. Tambiá 4: 14h45, 16h45, 
18h45 e 20h45.

AS AVENTURAS DE PI (Life of PI, EUA, 2012). 
Gênero: Drama. Duração: 129 min. Classifi-
cação: Livre. Dublado e legendado. Direção: 
Ang Lee, com Tobey Maguire, Irrfan Khan, 
Gérard Depardieu, Suraj Sharma. Pi Patel 
é filho do dono de um zoológico em Pondi-
cherry, na Índia. A família decide vender o 
empreendimento e se mudar para o Canadá, 
onde poderiam vender os animais para 
reiniciar a vida. Entretanto, o cargueiro onde 
todos viajam acaba naufragando devido 
a uma terrível tempestade. Pi consegue 
sobreviver em um bote salva-vidas, mas 
precisa dividir o pouco espaço disponível 
com uma zebra, um orangotango, uma hiena 
e um tigre de bengala. CinEspaço 4: 14h, 
16h30, 19h e 21h30. Manaíra 5: 13h15, 
16h, 18h45 e 21h30. Tambiá 2: 13h40m 
16h, 18h20 e 20h40..

O HOBBIT: UMA JORNADA INESPERADA (The 
Hobbit: An Unexpected Jouney, EUA, NZL, 
2012). Gênero: Aventura. Duração: 169 
min. Classificação: 12 anos. Dublado e 
legendado. Direção: Peter Jackson, com 
Martin Freeman, Richard Armitage, Ian 

McKellen. Bilbo Bolseiro vive uma vida 
pacata no condado, como a maioria dos 
hobbits. Um dia, aparece em sua porta o 
mago Gandalf, o cinzento, que lhe promete 
uma aventura como nunca antes vista. Na 
companhia de vários anões, Bilbo e Gandalf 
iniciam sua jornada inesperada pela Terra 
Média. Eles têm por objetivo libertar o 
reino de Erebor, conquistado há tempos 
pelo dragão Smaug e que antes pertencia 
aos anões. No meio do caminho encontram 
elfos, trolls e, é claro, a criatura Gollum e 
seu precioso anel. CinEspaço 3/3D: 14h, 
17h15 e 20h30. Manaíra 3: 13h30, 17h 
e 20h30. Manaíra 6: 14h, 17h30 e 21h. 
Manaíra 7/3D: 12h45, 18h30 e 22h20. 
Manaíra 8: 19h e 22h30. Tambiá 1: 13h50, 
17h10 e 20h30. Tambiá 6/3D: 14h10, 
17h30 e 20h50.

OS PENETRAS (BRA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 96 min. Classificação: 14 anos. 

Direção: Andrucha Waddington, com Marcelo 
Adnet, Eduardo Sterblitch, Mariana Ximenes. 
Marco Polo é um sujeito bem-humorado, 
sedutor e manipulador, que sempre tenta 
levar vantagem. Em um de seus golpes, 
ele cruza com Beto um homem tímido e 
inseguro, que acabou de ser rejeitado por 
sua amada Laura, e tem vários problemas 
com a família. Vendo a situação financeira 
privilegiada de Beto, Marco Polo promete 
conversar com Laura, e tentar convencê-la 
a voltar para o colega. Enquanto isso, ele 
tira vantagem do outro. Mas os planos 
mudam quando Marco Polo conhece esta 
mulher. CinEspaço 2: 14h, 16h, 18h, 20h 
e 22h. Manaíra 2: 12h30, 14h30, 16h40, 
19h15 e 21h15. Manaíra 7: 23h30. Tambiá 
3: 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. Manaíra 7: 16h10. 
Manaíra 8: 12h15, 14h15, e 16h50. Tambiá 
1: 14h40 e 18h40.

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 transfor-
mada por Edward e se torna imortal. O bebê, 
que é uma menina chamada Renesmee, irá 
desencadear uma série de acontecimentos, 
encaminhando tudo para uma sangrenta bata-
lha. . Manaíra 1: 13h, 15h45, 18h30 e 21h15. 
Tambiá 5: 14h, 16h20, 18h35 e 20h50.

SErviçO

Estacine Mundi – Os Injustiça-
dos do Oscar
Filme: A Felicidade não se 
Compra
Data: Hoje
Hora: 16h
Local: Miniauditório i da Estação 
das Artes
Entrada: Franca 
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Música

Para Buarque e Ben Jor

Hoje no Escondidinho 
tem tributo a dois gran-
des nomes da MPB: os 
artistas Chico Buarque 
e Jorge Ben Jor. Intitu-
lado Viva Chico! Salve 
Jorge!, o evento acon-
tece no Escondidinho, 

próximo à Estação Ciência, a partir das 
22h e os ingressos custam R$ 15 no local.

A homenagem fica por conta da banda 
pernambucana Conjunto Maravilha, que 
traz uma roda de samba em homenagem 
aos dois artistas. Marcam presença os DJs 
Júnior Véi (PE) e Victor Camarote (PE), 
conhecidos pela festa recifense Boka Loka. 
Também participam os DJs pessoenses Fur-
miga Dub e DJ/VJ Spencer, além da banda 
Sonora Sambagroove, que encerra a noite.

 

Sonora Sambagroove, Conjunto Maravilha e quatro DJs fazem 
homenagem dois grandes nomes da MPB em show na capital
Cairé Andrade
Especial para A União

A festa começa com o Conjunto Ma-
ravilha. Formado em Olinda - Pernambu-
co, atualmente o grupo é representado 
por Patruchio (vocais e percussão), 
Benjamim Ruschi (percussão e vocais), 
Ivo Machado (violão e vocais) e Theo 
Coutinho (cavaquinho, percussão e vo-
cais). O grupo pernambucano reforça o 
caldo e tradição do Estado na crescente 
efervescência de trabalhos autorais pas-
seando pelo samba, sambarock, samba 
de terreiro, partido alto, samba de ga-
fieira entre outras variações do estilo.

Constituído por Débora Malacar 
(voz), Chico Limeira (baixo e voz), Nildo 
Gonzalez (bateria e voz), Fabiano Furmi-
ga (guitarras e programações) e Maca-
xeira Acioli (percussão), a Sonora Sam-
bagroove embala todos os ritmos com a 
mistura do samba, afrobeat e batucadas 
com boa pegada ‘afronordestina’. A ban-
da paraibana canta a multiculturalidade 

de um som que é brasileiro, mas tem o 
suingue do sangue de todos os cantos. 

Macaxeira Acioli adianta que hoje 
a banda vai priorizar as composições 
do primeiro e do segundo EP, que ainda 
não foi lançado e tem composições de 
composições de Erivan Araújo, Totonho, 
Milton Dornelas e Pedro Osmar, entre 
outros. “No embalo da festa a gente pode 
fazer homenagens a Chico e a Jorge Ben. 
Mas, previamente, vamos tocar músicas 
autorais, presentes no primeiro EP e no 
segundo EP, que pretendemos lançar 
nas primeiras semanas de janeiro.” com-
pleta. “A gente pega a linguagem desses 
músicos e traz para leitura do Sonora 
Sambagroove. Hoje a gente já está le-
vando pro palco composições 100% de 
artistas paraibanos”, conta Acioli, sobre 
o repertório atual da banda.

Por meio de shows anteriores no 
Escondidinho, Acioli conclui que hoje 

não será diferente. “O último show no 
Escondidinho foi uma maravilha, onde 
a gente pode reunir os amigos e fazer 
uma boa apresentação. Agora vai ser 
esse intercâmbio cultural com a galera 
de recife e vai ser muito legal”. 
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Uma das principais revelações do 
cavaquinho e do bandolim na Paraíba 
será a atração do Sabadinho Bom 
deste final de semana. O jovem músico 
Manoel Cirne, de apenas 14 anos de 
idade, se apresenta hoje, a partir das 
12h, na Praça Rio Branco. O evento é 
realizado pela Fundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope). 

No repertório de Cirne, estão 
músicas de compositores clássicos 
do choro brasileiro, a exemplo de Ja-

cob do Bandolim, Severino Araújo, Valdir 
Azevedo, Ernesto Nazareth e Pixinguinha. 
Entretanto, para chegar até essa seleção 
apurada, a inclinação do artista campi-
nense pela música começou muito cedo, 
aos cinco anos de idade, quando o garoto 
começou a quebrar copos e taças para 
tirar sons diversos. 

Ao perceber essa musicalidade 
aflorada, o pai presenteou a criança 
com uma minibateria, que terminou 
sendo um pesadelo em casa por causa 

do barulho. Aos oito anos, Manoel Cirne 
trocou o instrumento percussivo por 
outro, agora de cordas – o bandolim. 
Depois de ingressar na Escola de Músi-
ca, o músico mirim passou a frequentar 
as rodas de choro da cidade, com espe-
cial atenção para a do seu Duduta, aos 
domingos. Atualmente, Manoel Cirne 
também é aluno do Curso de Extensão 
de Música da Universidade Federal de 
Campina Grande.

O Sabadinho Bom é realizado todos 

os sábados na Praça Rio Branco, 
também conhecida como Praça do 
Erário, localizada entre as Ruas 
Visconde de Pelotas e Duque de 
Caxias. O projeto, voltado tanto 
para pessoenses como turistas, 
tem como objetivo apresentar o 
melhor do choro na voz e nos acor-
des dos principais grupos pesso-
enses e de cidades próximas, mas 
também abre espaço para a apre-
sentação de atrações nacionais.

Além da Sonora 
Sambagroove e do 
Conjunto Maravilha, 
o show terá os DJs 
Júnior Véi e Victor 
Camarote, de 
Pernambuco, 
Furmiga Dub e 
Spencer, de João 
Pessoa

A Sonora Sambragoove, que  
faz uma fusão de ritmos, 

será uma das atrações do 
tributo a Jorge Ben Jor e 

Chico Buarque
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Estação exige cuidado especial com a pele e alimentação

Com a chegada do verão, que 
começou ontem e vai até março de 
2013, a paisagem no Litoral parai-
bano se transforma nesta estação 
do ano, não apenas pela chegada 
em massa de turistas vindos de vá-
rias partes do Brasil e do exterior, 
mas também pelas belezas natu-
rais que ficam ainda mais eviden-
tes neste período. O mar recebe um 
azul inigualável e o sol forte eleva o 
ânimo dos banhistas que empolga-
dos acabam por esquecer que, além 
de curtir uma manhã ensolarada, 
precisam cuidar da pele e da saúde.

No verão é comum a excessiva 
exposição ao sol e com ela compli-
cações que podem comprometer as 
férias. De acordo com a dermatolo-
gista, Zuleika Andrade, os consultó-
rios acabam recebendo um número 
maior de pacientes que por causa 
do sol chegam com queimaduras 
leves e até mais graves com a for-
mação de bolhas. “As pessoas ficam 
na água, se divertindo e esquecem 
de renovar o protetor solar. O resul-
tado disso é no mínimo uma quei-
madura solar que incomoda, provo-
cando vermelhidão no local”, disse.

Apesar de muito se falar das al-
tas temperaturas, a recomendação 
continua a mesma de anos atrás, 
quanto à recomendação em evitar 
a exposição solar nos horário das 
10h às 15h. “Este é um período do 
dia onde há uma maior incidência 
de raios UV, que são os mais preju-
diciais a saúde. A orientação é que 
as pessoas evitem estes horários e 
mesmo nos horários recomenda-
dos, façam uso de proteção solar”, 
disse Zuleika.

Com relação ao fator ideal, Zu-
leika Andrade, informa que acima 
do fator 30 é o mais recomendado. 
“Pessoas com a pele mais escura 
também deve utilizar fator 30 e 
quanto mais clara for a pele o fator 
de proteção deve aumentar”, afir-
mou. De acordo com ela, o ideal é 
que as pessoas evitem o uso de óle-
os bronzeadores, mesmo que estes 
indiquem fator de proteção. “Com 
o uso de protetor solar é possível 
conseguir um bronzeado bonito e 
saudável”, disse. 

Além disso, Zuleika Andrade 
recomenda que as pessoas bus-
quem abrigo nas sombras e utili-
ze boné, chapéu com proteção UV, 
assim como, óculos solar e roupas 
que possuem proteção UV, afirmou. 
“Quando for a praia, levem guar-
da-sol e não se esqueçam de beber 
bastante água e consumir frutas. O 
cuidado da pele não é feito só como 
uso de proteção solar, mas também 
com a ingestão de alimentos saudá-
veis e muito líquido”, disse ela. 

Nesta época do ano é recomen-
dada a ingestão de bastante água 
por dia, já que naturalmente as pes-
soas tendem a desidratar por cau-
sa das altas temperaturas. Alguns 
alimentos ricos em vitaminas e sais 
minerais também ajudam a manter 
a saúde nesse verão. Zuleika An-
drade recomenda a diminuição do 
consumo de sal, assim como a subs-
tituição de alimentos gordurosos e 
pesados por frutas, verduras e le-
gumes. Dê preferência ao picolé de 
frutas, a ingestão de cereais, tubér-
culos e carnes magras, bem como 
a utilização de gordura de origem 
vegetal. 
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Professor de língua 
portuguesa aponta falhas 
no acordo ortográfico

Fator de proteção 
deve aumentar 
quando a pele da 
pessoa for mais 
clara

Exposição pode acarretar problema e levar ao câncer
A exposição ao sol de forma 

inadequada pode trazer uma série 
de prejuízos à pele, além de ser res-
ponsável pelo câncer de maior inci-
dência no Brasil, que é o câncer de 
pele. Os problemas podem aparecer 
em curto e longo prazo, como infor-
ma a dermatologista, Zuleika Andra-
de, a exemplo de queimaduras leves, 
bolhas e manchas na pele aparecem 
em curto prazo, além de provocar o 
envelhecimento precoce e o próprio 

câncer de pele a longo prazo.
O câncer de pele é uma doença 

que costuma aparecer por volta dos 
30 anos, mas, ao longo dos anos, 
Zuleika tem observado a incidên-
cia em pacientes mais jovens. “Por 
isso é importante que as pessoas 
tenham mais cuidado com a pele 
e a exposição ao sol. Atividades 
esportivas e o próprio lazer ao sol 
acarretam problemas sérios e cada 
vez mais precoces. A prevenção é a 

melhor forma para evitar os pro-
blemas decorrentes da exposição 
ao sol, não apenas com a utilização 
de fatores de proteção, mas com a 
ida ao dermatologista para que ele 
possa identificar patologias”, infor-
mou.  

Os principais sintomas que po-
dem levar ao diagnóstico do câncer 
de pele é a presença de lesões que 
não cicatrizam, assim como crosta 
e sinais que não existiam e aumen-

taram de tamanho. 
Segundo a Sociedade Brasilei-

ra de Dermatologia, qualquer pes-
soa pode ter câncer da pele, prin-
cipalmente as pessoas com pele, 
olhos e cabelos claros, que sempre 
se queimam e nunca se bronzeiam. 
Os ruivos e portadores de “sardas”, 
pessoas que se expõem ao sol por 
muito tempo ou os que possuem 
história familiar de tumor na pele 
também estão no grupo de risco.

Exposição solar durante o verão oferece risco aos banhistas devido a uma maior incidência de raios UV, que são os mais prejudiciais à saúde, adverte dermatologista

Identificando os sinais de câncer de pele

lUm crescimento na pele de aparência elevada e brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rósea ou 
multicolorida. 

lUma “pinta” preta ou acastanhada que muda sua cor, textura, torna-se irregular nas suas bordas e 
cresce de tamanho. 

lUma “mancha” ou ferida que continua a crescer apresentando coceira, crostas, erosões ou sangra-
mento. 

Como prevenir
lExaminando sua pele regularmente e reconhecendo os sinais precoces de tumor. 
lProtegendo-se dos raios solares com o uso de roupas e/ou filtros solares adequados.
lEvitando a exposição entre as 10 horas da manhã e 3 horas da tarde.
lNão fazer bronzeamento artificial.  

Atenção as caravelas e águas-vivas
Além da exposição ao sol de forma inadequada, outro cuidado é com relação a acidentes com 

animais marinhos, como por exemplo, com água viva e caravela. As linhas avermelhadas ou marcas arre-
dondadas, causadas pelas caravelas e água-vivas, provocam dor e ardência por causa do veneno que é 
depositado na pele.

Apesar de raro é possível que ocorram falta de ar, mal estar, queda de pressão e arritmias cardíacas 
após o envenenamento. Os cuidados devem ser principalmente quando crianças e idosos são atingidos 
por esses animais e dependendo da gravidade devem ser levados ao pronto socorro.

Para evitar esses acidentes procure não nadar quando caravelas e águas-vivas estiverem por perto 
ou quando houver acidentes nas proximidades. Os pais devem redobrar atenção nos filhos que são mais 
afoitos e não tem noção dos perigos e podem ser atraídos por esses animais.

Caso o acidente não seja evitado, a melhor coisa a ser feita é remover os tentáculos com luvas, 
pinças ou a lâmina de uma faca. Não esfregue a região do ferimento e faça compressas de água do mar 
gelada ou bolsas de gelo, nunca lave com álcool, urina ou água doce que intensifica a ardência. Compres-
sas com vinagre podem desativar o veneno. 

Bombeiros alertam
lObedeça a sinalização de locais perigosos para banho. 
lEntre no mar com cuidado e não vá muito para o fundo. 
lA profundidade máxima deve ser quando a água atinge o nível da cintura.
lMantenha crianças sempre perto sob sua vista. 
lPermaneça longe de encostas e pedras. 
lSe você perceber alguém com dificuldades na água mantenha a calma e chame imediatamente um 

Guarda-Vidas. 
lDeixe objetos de valor em lugar realmente seguro.

O 
verão brasileiro, que começou 
ontem terá temperaturas aci-
ma das registradas nos últi-
mos anos, segundo informa o 
Centro de Previsão do Tempo 

e Estudos Climáticos(CPTec) do Institu-
to Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). 
A excepcionalidade se deve ao fenômeno 
atmosférico-oceânico El Niño e ao aqueci-
mento global. O fenômeno se caracteriza 
pelo aquecimentoa normal das águas su-
perficiais no Oceano Pacífico Tropical. A 
ocorrência afeta o clima regional e global 
e muda os padrões de vento e o regime de 
chuva em regiões tropicais e de latitudes 
médias. No Brasil, o fenômeno causa mais 
chuva na região Sul e seca no Nordeste. 
De acordo com especialistas do CPTec, 
em 2008 houve aumento de 0,36graus 
Celsius na temperatura do planeta, quan-
do comparado aos registros de 1961. A 
previsão de um verão mais quente, porém, 
não  representa uma mudança climática 
definitiva. Para considerar avariação como 
fixa seria necessário analisar um período 
de 50 a 100 anos.

Saiba mais
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As instituições de edu-
cação superior que obtive-
ram resultados insatisfa-
tórios, mas com tendência 
positiva, no Conceito Pre-
liminar de Curso (CPC) - 
notas 1 e 2 -, em avaliação 
promovida pelo Ministério 
da Educação, terão de cum-
prir uma série de medidas 
para liberar seus processos 
seletivos em 2013.

A primeira é preencher 
um protocolo de compro-
misso, com metas, no sis-
tema eletrônico e-MEC. Em 
seguida, precisam apre-
sentar um plano de adoção 
de medidas saneadoras. A 
partir daí, devem adotar as 
providências necessárias 
e monitorar o processo de 
saneamento.

O Ministério da Educa-
ção apoiará as instituições 
na solução dos problemas, 
sejam eles de infraestrutu-
ra, de organização pedagó-
gica dos cursos ou em rela-
ção ao Exame Nacional de 
Desempenho de Estudan-
tes (Enade). 

“O MEC não abre mão 
da qualidade dos cursos 
em quaisquer instituições, 
sejam públicas ou priva-
das”, afirmou o secretá-
rio de Educação Superior 
do MEC, Amaro Lins. “Nas 
federais, atuaremos dire-
tamente para que tomem 
providências imediatas.”

O Ministério da Edu-
cação acompanhará o pro-
cesso junto às instituições 
federais. Os reitores das 
universidades e institutos 

MEC suspende vestibulares 
instituições de ensino superior

Moeda com defeito 
não tem valor legal

implantação de chips  
em veículos é adiada

2% dos passageiros 
usam cinto

Brasília – O Banco Central (BC) 
informou que a Casa da Moeda do 
Brasil (CMB) detectou a circulação, 
no Rio de Janeiro, de uma moeda de 
50 centavos, com valor de face de 5 
centavos, o que caracteriza defeito de 
fabricação.

O BC reconhece que um peque-
no lote de, no máximo, 40 mil uni-
dades foi cunhado com esse defeito. 
As moedas defeituosas não têm valor 
de circulação e podem ser trocadas 
em qualquer agência bancária.

De acordo com o BC, a Casa da 
Moeda produziu 99 milhões e 26 mil 
moedas de R$ 0,50 neste ano e a pre-
visão de fabricação, incluindo todos 
os valores (R$ 0,05, R$ 0,10, R$ 0,25, 
R$ 0,50 e R$ 1,00), é 1,250 bilhão de 
moedas em 2012.

A CMB determinou sindicân-
cia interna para apurar a ocorrência 
e recomendou ao Departamento de 
Controle de Qualidade que aprimore 
o processo de cunhagem de moedas e 
a verificação final do produto. A Casa 
da Moeda esclarece que não há outro 
registro desse tipo.

Brasília - O Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) decidiu dar mais 
um ano de prazo para a conclusão do 
processo de implantação do Sistema 
Nacional de Identificação Automática 
de Veículos (Siniav). O prazo final, que 
era no dia 30 de junho de 2014, pas-
sou para 30 de junho de 2015.

A Deliberação 131, que definiu 
o novo prazo, foi publicada na última 
quinta-feira no Diário Oficial da União. 
Segundo o Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran), a mudança 
da data foi feita a pedido dos de-
partamentos estaduais de Trânsito 
(Detrans), que solicitaram mais prazo 
para implementar o sistema.

A data para o início de im-
plantação do Siniav não mudou: 
permanece 1º de janeiro de 2013. O 
sistema prevê a instalação, em toda 
a frota rodoviária do país, de disposi-
tivo eletrônico (chip) que armazenará 
e transmitirá os dados do veículo. 
O objetivo é facilitar o controle e a 
fiscalização do tráfego por meio de 
monitoramento em tempo real.

Brasília – Pesquisa feita pela 
Agência Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT) indica que apenas 2% 
dos passageiros de ônibus intermu-
nicipais e internacionais usam o cinto 
de segurança. Em caso de acidente, o 
equipamento diminui a possibilidade 
de morte em 75%. Para aumentar 
o uso do equipamento, a ANTT faz a 
fiscalização nos veículos, verifica a 
disponibilidade do cinto e orienta as 
empresas.

O superintendente de Fiscali-
zação da ANTT, Nauber Nascimento, 
disse que, mesmo avisados durante a 
viagem, poucos passageiros seguem 
a orientação. “Embora as empresas 
zelem pelo estabelecido pela agência 
reguladora no sentido de avisar sobre 
o uso do cinto de segurança, apenas 
2% dos passageiros transportados 
realmente afivelam o cinto durante 
toda a viagem”. Nascimento disse 
que, mesmo sabendo da importância 
do equipamento, o brasileiro ainda 
não incorporou o hábito de usar o 
cinto. “Enquanto, no transporte aéreo, 
nós já temos a cultura de que, quando 
estivermos sentados na poltrona do 
avião temos que ter o cinto afivelado, 
usar o cinto em transporte de ônibus 
ainda é um grande desafio de toda so-
ciedade brasileira”, explicou.

Estabelecimentos terão 
que cumprir medidas para 
liberar o processo seletivo

Foto: divulgação

federais de educação, ciên-
cia e tecnologia estarão em 
Brasília na próxima semana 
para reunião com gestores 
do MEC destinada a avaliar 
a causa dos baixos concei-
tos, a partir da análise de 
cada conceito.

Apoio
Na visão do secretário 

de Educação Profissional e 
Tecnológica, Marco Antônio 
de Oliveira, os institutos fe-
derais seguem a mesma li-
nha de busca pela excelên-
cia. Em caso de eventuais 
problemas, as instituições 

terão apoio do MEC para 
que eles sejam sanados.

Os cursos avaliados 
com CPC 1 e 2, mas com 
tendência negativa, ou seja, 
que obtiveram conceito 
insatisfatório em 2008 e 
pioraram em 2011, terão 
oferta de vagas bloqueada 
no Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu) ou em outros 
processos seletivos. O MEC 
também prestará a assis-
tência necessária às insti-
tuições de ensino em rela-
ção a esses cursos.

Este mês o Ministério 
da Educação suspendeu o 

vestibular de 207 cursos 
de instituições de Ensino 
Superior de todo país, nas 
áreas de engenharia, exa-
tas, tecnologia e licenciatu-
ra (formação de professo-
res). Eles foram reprovados 
duas vezes consecutivas 
no Conceito Preliminar de 
Cursos (CPC) que leva em 
consideração os resultados 
do Enade, a qualidade da 
infraestrutura e o projeto 
pedagógico.

De acordo com o mi-
nistro da Educação, Aloízio 
Mercadante, estas insti-
tuições estão proibidas de 

aumentarem o número de 
matrículas e não poderão 
realizar o vestibular em 
2013. Caso as instituições 
não cumpram as normas 
estabelecidas pelo MEC, po-
derão ser fechadas a partir 
deste período. Para as ins-
tituições com cursos que ti-
veram baixo desempenho, o 
MEC impôs a assinatura de 
um termo de compromisso 
para acabar com as defici-
ências, visitas in loco de es-
pecialistas para conferir o 
cumprimento do acordo e o 
bloqueio da oferta de mais 
vagas nos vestibulares.

Curso com baixa avaliação será monitorado
A lista de cursos superiores 

que não alcançaram resultados sa-
tisfatórios no Conceito Preliminar 
de Curso (CPC) de 2008 e de 2011 
na quarta-feira, no Diário Oficial 
da União. Os cursos sofrerão medi-
das cautelares, entre elas a suspen-
são do vestibular para ingresso de 
novos alunos. 

Compõem a lista cursos de ins-
tituições de todo o país, nas áreas 
de engenharia, exatas, tecnologia 
e licenciatura (formação de profes-
sores). Ao todo, a medida suspen-
de 38.794 vagas. Entretanto, ainda 
entram no cálculo do MEC mais 
sete cursos da Universidade São 
Marcos, já penalizada com descre-
denciamento e fechada em junho 
deste ano. Segundo o ministério, 
a universidade ainda foi avaliada 
devido à participação de alunos 
concluintes no Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (Ena-
de). O exame é etapa obrigatória 
para o estudante obter o diploma. 

A publicação divide os cursos 
em dois grupos: os que melhora-
ram a nota entre 2008 e 2011, e 
por isso são considerados de ten-
dência positiva, e os que pioraram, 
classificados como de tendência 
negativa. A penalidade não atin-
ge o aluno que já fez a matrícula. 
Segundo o ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, a medida 
passa a valer a partir de hoje e não 
pode retroagir para o estudante 
que já tem a matrícula efetivada.

Aos cursos de tendência posi-
tiva está aberta a possibilidade de 
reverter a suspensão do vestibular 
ainda em 2013, se seguirem as re-

gras definidas pelo MEC para se 
reabilitar. Já os de tendência nega-
tiva não poderão abrir processos 
seletivos no ano que vem.

Todos os cursos deverão assu-
mir um protocolo de compromis-
sos com o Ministério da Educação, 
criar uma comissão para acom-
panhar esse protocolo e definir 
prazos e metas para melhorar a 
qualidade do ensino. O Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 
fará avaliações in loco ao fim do 
prazo, e as instituições que não 
cumprirem o compromisso estabe-
lecido poderão ter a autorização 
de funcionamento cassada.

Avaliação
Cursos e instituições com no-

tas baixas no Índice Geral de Cur-
sos (IGC) e no Conceito Prelimi-
nar de Curso (CPC) de 2011 serão 
monitorados pelo Ministério da 
Educação (MEC) e deverão tomar 
medidas para melhoria do ensino.

Em uma escala até 5, os con-
ceitos 1 e 2 são considerados in-
satisfatórios, e as instituições e 
cursos ficam sujeitos a medidas de 
regulação e supervisão. Em 2011, 
foram avaliados 8.665 cursos no 
CPC, e 672 tiveram índice, sendo 
124 federais e 548 particulares.

Para os cursos com conceito 
inferior a 3, o MEC estabelece me-
didas gerais obrigatórias, como as-
sinatura de compromisso e plano 
de melhorias detalhado, com me-
didas a serem tomadas a curto e a 
médio prazo. Em 60 dias, os cursos 
mal avaliados devem passar por 

reestruturação no corpo docente. 
Ou seja, investir em dedicação in-
tegral e titulação. Em 180 dias, por 
readequação da infraestrutura e 
do projeto pedagógico. O plano 
de melhoria será acompanhado 
por comissão de avaliação, que 
fará relatórios bimestrais sobre a 
evolução da correção das deficiên-
cias apontadas pelo MEC. Caso se 
verifique o não cumprimento das 
medidas, será instaurado processo 
administrativo, que pode resultar 
no fechamento do curso. Além 
disso, os cursos e instituições com 
conceito inferior a 3 ficam auto-
maticamente impossibilitados de 
oferecer o benefício do Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies).

Índice preliminar
O Conceito Preliminar de Cur-

so (CPC) avalia o rendimento dos 
alunos, por meio do Exame Nacio-
nal de Desempenho de Estudantes 
(Enade); a infraestrutura e o corpo 
docente. Na nota do CPC, o de-
sempenho dos estudantes conta 
55% do total, enquanto a infraes-
trutura representa 15% e o corpo 
docente, 30%. Na nota dos docen-
tes, a quantidade de mestres pesa 
em 15% do total; a dedicação in-
tegral, 7,5% e o número de dou-
tores, também 7,5%.

Segundo esse critério, em 
2011, foram avaliados 8.665 cur-
sos — 6.083 do sistema federal 
de ensino — das áreas de ciências 
exatas, licenciaturas e áreas afins, 
bem como cursos dos eixos tec-
nológicos de controle e processos 
industriais, informação e comuni-

cação, infraestrutura e produção 
industrial. Do total, 4.458 tiveram 
CPC satisfatório — 1.272 federais e 
3.186 particulares. Dos cursos ava-
liados, 672 tiveram CPC insatisfa-
tório — 124 federais e 548 particu-
lares. Outros 1.114 cursos ficaram 
sem conceito.

Índice geral
Já o cálculo do IGC inclui a 

média ponderada do CPC e a ava-
liação dos programas de pós-gra-
duação, feita pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), órgão 
do MEC. Os dados gerais de 2011 
apontam que, neste critério, fo-
ram avaliadas 1.875 instituições 
de educação superior, das quais 
1.772 federais. Do total, 1.221 ob-
tiveram índice satisfatório — 1.134 
particulares e 87 públicas. Outras 
551 registraram IGC insatisfatório 
— 549 particulares e duas públicas 
federais. Outras 261 ficaram sem 
conceito. Também para essas ins-
tituições estão previstas medidas 
de aferição da qualidade. A descri-
ção dos cursos e instituições com 
desempenho insatisfatório, além 
das medidas cautelares, foram pu-
blicadas no Diário Oficial da União 
na última quarta-feira.

Para o ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, houve melho-
ra generalizada nos indicadores 
de qualidade da educação supe-
rior. Na avaliação anterior dessas 
áreas segundo o IGC, em 2008, 1% 
das 2.128 instituições avaliadas ti-
veram nota máxima, 5. Em 2011, 
esse índice subiu para 1,3%. 

Aloízio Mercadante diz que instituições suspensas estão proibidas de aumentarem o número de matrículas de novos estudantes
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Língua portuguesa
Professor aponta falha no acordo ortográfico

Educação

Brasília – O maior problema 
do acordo ortográfico são as regras 
do hífen, na opinião do professor de 
língua portuguesa, Ernani Pimentel. 
Especialista em gramática e autor de 
livros, o professor já ensinou o idioma 
para mais de 500 mil alunos. “O gran-
de problema é que não se quis pensar 
na regra. A rigor, o latim nunca teve 
hífen. Há quem defenda até a inexis-
tência do hífen. A Alemanha acabou 
com ele. É possível simplificar as re-
gras”, assegura.

Dentre o que considera “incoe-
rências” do acordo, o professor des-
taca palavras como mandachuva, 
que não escreve sem hífen e guarda-
chuva, que manteve o sinal.. “Como 
você pode dizer que cor de café, cor 
de abacate se escrevem sem hífen e 
cor-de-rosa se escreve com hífen? Faz 
sentido isso, regras com exceções? 
Não faz mais sentido”.

Outro exemplo é o uso das letras 
“j” e “x”. “Você estudou que se usa “j” 
nas palavras derivadas do tupi e do 
árabe, mas como você vai saber que 
elas vieram do tupi e do árabe? Você 
vai escrever com “x” as palavras de-
rivadas do árabe e do africano, mas 
como saber se a palavra é derivada do 
árabe ou do africano? Você não tem 
condição de saber”.

No caso das consoantes que não 
se pronunciam, Pimentel lembra que 
o aluno aprende que as consoantes 
não pronunciadas não devem ser es-
critas, por isso óptimo passou a ser 
escrito ótimo quando o “p” deixou de 
ser pronunciado. “Então, [se] o aluno 
aprende que as consoantes não pro-
nunciadas não devem ser escritas 
porque que o “h” inicial não foi jogado 
fora? Ele é uma consoante não pro-
nunciada. Então existem regras que 
se contradizem”.

Ao citar a palavra super-homem, 
que é com hífen e com “h”, Pimentel 
lembra que esse hífen está dizendo 
que o “h” é importante, tem que ser 
mantido. Por outro lado, a palavra de-
sumano é sem hífen e sem “h”, o que 
significa que o “h” não é importante e 
pode ser jogado fora. “Qual o critério? 
O “h” é importante ou não? O italiano 
já jogou o “h” inicial fora e é uma lín-
gua latina. Por que a gente não apro-
veita isso”?

Acento
No que diz respeito ao acento 

diferencial, o professor defende que o 
da forma verbal para (terceira pessoa 
do singular do verbo parar no presen-
te do indicativo) deve ser restituído, 
“ porque a pronúncia dele é muito 
diferente no verbo e na preposição”. 
Pimental explica que há uma intensi-
dade na pronúncia [do verbo] e essa 
intensidade tem que ser reproduzida 
no acento porque muda o significado.

No caso do trema, Pimentel é 
radical: “É absurdo ter tirado o tre-
ma, porque o acordo é ortográfico, só 
pode mexer na escrita e o trema não 
é ortográfico, é ortofônico [é um sinal 
que significa que a letra sobre a qual 
há trema se pronuncia]. Ele [o acordo] 
mudou a pronúncia”. Para o professor 
o trema não poderia ser suprimido 
pelo acordo. “Por exemplo: farmácia 
era com ph e lei, com y, mas [quando 
essas letras foram substituídas] não 
se alterou a fonética, houve mudança 
ortográfica. O trema não pode ser me-
xido por um acordo ortográfico”.

Foto: ortilo Antônio

Heloisa Cristaldo
Repórter da Agência Brasil

Lisboa – A despeito de Por-
tugal ter aceito formalmente 
o acordo ortográfico antes do 
Brasil, a mudança de algumas 
regras na escrita ainda gera po-
lêmica e divide opiniões no país 
de origem da língua portuguesa. 
Alguns lusitanos sentem que a 
reforma os força a escrever (e até 
a falar) como os brasileiros.

A reforma foi ratificada pelo 
Parlamento de Portugal em maio 
de 2008 e promulgada pelo pre-
sidente Cavaco Silva em julho 
seguinte, dois meses antes de o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva sancionar a lei do acordo or-
tográfico em solenidade na Aca-
demia Brasileira de Letras.

Em Portugal, o acordo está 
em vigor desde 13 de maio de 
2009. A resolução de adotá-lo 
prevê um prazo transitório de 

até seis anos para implementa-
ção definitiva da nova grafia.

Além de Portugal e do Bra-
sil, o acordo já foi ratificado 
em Cabo Verde (2006), em São 
Tomé e Príncipe (2006), na Gui-
né-Bissau (2009) e no Timor Les-
te (2009). Falta a ratificação dos 
parlamentos de Moçambique 
(o Conselho de Ministros em 
junho deste ano aprovou a re-
forma ortográfica) e de Angola.

Em Portugal, um dos prin-
cipais críticos do acordo é o es-
critor Vasco Graça Moura, pre-
sidente do Centro Cultural de 
Belém. Para ele, a adoção do 
acordo no Brasil “não signifi-
ca nenhum sacrifício, especial 
e nomeadamente na fonética 
das palavras, mas em Portugal, 
significa. Tirar o acento e o tre-
ma de algumas palavras não é 
assim tão complicado como al-
terar a grafia de uma porção 
de palavras, como acontece em 
Portugal”, compara. Para ele, a 

reforma é “um desastre” e está 
“completamente desajustada 
da maneira de os portugueses 
pronunciarem”, além de ha-
ver “defeitos técnicos”. Graça 
Moura lembra que, desde o co-
meço da discussão (em meados 
dos anos 80 do século passado), 
“já se reconhecia que era im-
possível unificar completamen-
te” e ressalta que “os critérios 
[do acordo ortográfico] são im-
perfeitos e não são lógicos”.

Ele reclama, por exemplo, 
que o acordo admite, em mais 
de um caso, formas facultativas 
de escrita. “Isso é a própria sabo-
tagem da noção de ortografia. 
Ortografia significa a maneira 
de escrever corretamente. Se há 
possibilidades facultativas, com 
‘p’ ou sem ‘p’, com ‘c’ ou sem ‘c’; 
é um curto-circuito nas próprias 
regras do acordo”. O escritor 
faz referência ao uso do “p” e 
do “c”, antes de outra consoan-
te como o “ç” (em casos como 

“recepção” e “receção”, e “in-
tersecção” e “interseção”, gra-
fados de forma diferente entre 
o Brasil e Portugal). Conforme 
Graça Moura, a duplicidade de 
ortografia é um dos problemas 
apontados por acadêmicos por-
tugueses como António Emilia-
no [o primeiro “o” tem acento 
agudo porque a vogal é falada 
aberta em português de Portu-
gal], autor dos livros Apologia 
do Desacordo Ortográfico e O 
Fim da Ortografia e professor 
de Linguística da Universidade 
Nova de Lisboa.

Dois meses depois da pro-
mulgação da reforma em Por-
tugal, Emiliano disse à Assem-
bleia da República que o acordo 
“nunca foi discutido pela comu-
nidade científica portuguesa, 
nem pelos setores da sociedade 
mais afetados”. Para ele, a nova 
regra “revela insensibilidade à 
preservação da estabilidade or-
tográfica.

Portugal ainda critica adoção da mudança
Gilberto Costa
Correspondente da EBC

Vigência já divide 
os especialistas

Brasília – No início de dezem-
bro, o senador Cyro Miranda (PS-
DB-GO) disse que o novo acordo 
ortográfico da língua portuguesa 
deverá ter vigência obrigatória só a 
partir de 31 de dezembro de 2015.

O acordo, assinado em 2008 por 
sete países da Comunidade de Paí-
ses de Língua Portuguesa, e que pre-
tende simplificar as regras ortográ-
ficas e aumentar o prestígio social 
da língua no cenário internacional, 
tem vigência prevista a partir de 1º 
de janeiro do próximo ano. Segundo 
o senador, a presidente Dilma Rous-
seff disse que pretende emitir um 
decreto adiando a data. Seja como 
for, desde a criação, o acordo tem 
gerado discussões. A Agência Brasil 
publica hoje uma série de matérias 
mostrando as diversas opiniões de 
especialistas sobre o tema.

ABL já propõe mudanças e ampliação

Rio de Janeiro – As novas regras 
ortográficas da língua portuguesa 
ainda não entraram plenamente em 
vigor, mas a Academia Brasileira de 
Letras (ABL) já tem propostas de 
mudanças e ampliação no acordo. 
Segundo o acadêmico Evanildo Be-
chara, as alterações são “coisa muito 
pequena” diante da abrangência do 
acordo ortográfico.

Uma das alterações diz respeito 
à divisão de palavras compostas em 
duas linhas diferentes do texto, se 
ela tiver hífen. Pelo novo acordo, se o 
primeiro termo da palavra composta 
ficar em uma linha de texto diferen-
te do segundo termo, o hífen precisa 
ser escrito no final da primeira linha 
e repetido no início da segunda li-

nha. No exemplo do “guarda-chuva”, 
se “guarda” ficar na primeira linha e 
“chuva” na linha seguinte, a pessoa 
deve escrever “guarda-” e depois 
“-chuva”. Segundo Bechara, a Acade-
mia defende que não seja mais obri-
gatório repetir o hífen na segunda 
linha. Nesse caso, a palavra seria es-
crita “guarda-” e depois “chuva”.

“Isso é muito difícil de ser obe-
decido na prática. A imprensa encon-
tra muita dificuldade para obedecer 
essa regra. Vamos propor que o hífen 
que partilha de uma linha para outra 
não seja repetido”, disse Bechara.

O novo acordo também prevê 
que o hífen seja suprimido em pala-
vras compostas, cujo primeiro termo 
se encerre em vogal e o segundo, nas 
consoantes “r” ou “s”. As palavras 
são unidas e o “r” ou “s” é duplicado, 
como é o caso de “contrarregra”.

Mas a ABL propõe que a regra 

não se aplique a palavras cujo se-
gundo termo seja um nome próprio, 
caso de “anti-Stalin” ou “anti-Sa-
ddam”. Para Bechara, o ideal é que 
o hífen seja mantido, para que a le-
tra maiúscula do nome próprio seja 
conservada.

Outra proposta é incluir, no 
acordo ortográfico, a regra dos por-
quês. No Brasil, por exemplo, escre-
ve-se “porque” (junto) quando é uma 
conjunção que dá ideia de causa ou 
explicação. Mas nas perguntas, por 
exemplo, se escreve “por que” (sepa-
rado). De acordo com Bechara, isso 
não acontece em Portugal, já que lá o 
“porque” é escrito junto mesmo nas 
perguntas, salvo algumas exceções.

“Isso viria muito a facilitar a 
vida de todo mundo. Vamos discutir 
esse caso, para ver, porque o acordo 
não é apenas a unificação [da orto-
grafia], mas também a simplificação. 

Vitor Abdala
Repórter da Agência Brasil

“É absurdo ter 
retirado a trema, 
porque o acordo 
é ortográfico. o 
trema é ortofônico”

Estudantes brasileiros vão se deparar com mudanças nas regras ortográficas, previstas para entrar em vigor a partir de primeiro de janeiro do próxino ano



Alegria
A BONITA 

RESIDÊNCIA de Mil-
ton e Marly Soares na 
Praia de Camboinha 
foi palco de descon-
traída confraterniza-
ção das integrantes 
da Associação Promo-
cional do Poder Legis-
lativo, presidida por 
Crisneilde Rodrigues. 

Além de delicio-
sos comes e bebes, 
o encontro teve um 
momento de reflexão 
conduzido pela psi-
cóloga Vânia Matos e 
troca de presentes do 
amigo secreto.

FOTO: Divulgação

Cerimonialista Érika Gur-
gel, agropecuarista Clóvis 
Vieira de Melo, publici-
tário e designer gráfico 
Milton Nóbrega, agente 
fiscal Antônio Tavares 
Braga, executivo Mário 
Cahino Júnior.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“A amizade sincera é aquela 
que nos permite falar ao 
amigo de todos os seus
defeitos e de todas as
nossas qualidades”

A durabilidade de uma 
amizade sincera é direta-
mente proporcional à 
quantidade de benefícios 
concedidos”

MILLÔR FERNANDES AURÉLIA VASCONCELOS

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

Zum Zum Zum
   O pintor Flávio Tavares e Alba, com o filho Eduardo, retornam hoje de 
Maceió, AL, onde foram visitar a mãe dela, d. Josefa Cavalcanti. Passam o Natal 
em João Pessoa com os demais filhos e amigos.

   O restaurante Porto Madero, que tem à frente o empresário Clodoaldo 
França, está preparando um cardápio especial para a Noite de Natal. Com o 
local todo repaginado para receber os convidados.

   Quem está em João Pessoa para passar o Natal com a mãe Nalyje Franca, 
é  Robeje Calazans. Depois das festividades, elas seguem para Maceió, onde Nalyje 
deverá ficar definitivamente.

Alegria, alegria na confraternização da valorosa turma da APPL 

Posse de novos juízes federais no TRF 5a Região: Tércius Gondim Maia, vice-presidente do, 
desembargador Rogério Fialho, juízes Rosmar Antonni de Alencar e Leonardo Nunes Coutinho

FOTO: Divulgação

Milton e Marly Soares foram os anfitriões da confratenização da 
APPL na residência em Camboinha 

FOTO:  Goretti Zenaide

Marcha nupcial

CASAM-SE HOJE, às 16h30, na Capela do Lar da Pro-
vidência, no Bairro dos Estados, Camila Ribeiro e Leonardo 
Soares, com cerimônia religiosa e recepção aos amigos e 
familiares no mesmo local.

Filhos de amigos de longas datas, sendo ela de Arman-
do Ataíde Ribeiro Filho e Babyne Neiva de Gouvêa Viana 
Costa e o noivo, de Everaldo Soares Júnior e Maria Enilda 
Vieira Soares.

Ostomizados

FUNDADA EM 1989,  a 
Associação dos Ostomizados 
do Estado da Paraíba elegeu 
sua nova diretoria em meio a 
confraternização natalina. 

A entidade, que abriga 
cerca de 430 associados,  
está composta pela presi-
dente Margareth Rodrigues 
Bonifácio, vice Geraldo R.R.
Costa, diretora administra-
tiva Andrea Simone de Lima, 
diretor secretário Janduy Lei-
te, diretora social Evangelina 
Barros e conselheiro Roberto 
Henrique Jacob. 

   O estimado advogado João 
Vaz F i lho comemora hoje  seus 
gloriosos 80 anos.

   Ao lado da esposa, Tereza 
Neumann Vaz, recebe um seleto 
grupo de amigos na residência da 
Praia de Camboinha.

Natal das crianças
A ALA DE PEDIATRIA  do Hospital Napoleão 

Laureano recebeu, na última quinta-feira, a visita 
da Mamãe e do Papai Noel, que promoveram a 
entrega de presentes e cestas básicas, além de 
bolo e refrigerantes aos seus hóspedes mirins 
e papais.

O evento, promovido pela Rede Feminina 
de Combate ao Câncer, contou ainda com a 
apresentação do Coral Som do Céu, da Igreja 
Batista da capital.

Pastor José Carlos de Lima e Carmen Lúcia, ela comemora hoje 
seu aniversário transcorrido na última quinta-feira

FOTO: Goretti Zenaide

Noivos de hoje: Leonardo Vieira Soares e Camila Gouvêa Ribeiro 

FOTO: Divulgação

CORES PARA O ANO NOVO
AMOR, PAZ, FORTUNA, tranquilidade, 

prosperidade, criatividade, ousadia, emoções, 
decisões, esperança, como você escolhe a 
roupa para a virada do ano? Com a proximidade 
das festas de final de ano, inspirados pelos 
significados das cores, aqui algumas dicas para 
todas as ocasiões de presentes e lembranças:

Amarelo - dinheiro e prosperidade
Azul - tranquilidade
Branco - paz
Dourado - sucesso, prosperidade, riqueza
Laranja - criatividade, ousadia
Prata - a cor das emoções
Preto - independência e decisão
Rosa - amor
Verde - esperança
Vermelho - paixão
Violeta, roxo ou lilás - intuição

FOTO: Divulgação

   Roberta Aquino vai receber os filhos, noras e netos para a Noite de 
Natal, como faz todos os anos. No Reveillon ela segue com Geórgia, Selda 
Falcone e as filhas Seldinha e Ana Dalva para Recife, onde curtirão a virada 
do ano no bacana Hotel Transsamérica, em Boa Viagem.

   O restaurante Panorâmico, do Clube Cabo Branco, promove hoje seu jantar 
dançante de Natal. Com animação musical de Almir Santana e banda.
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Comércio vai funcionar 
com horário diferenciado 
na segunda-feira
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Os motoristas que forem 
pegar a estrada a partir deste 
final de semana devem ficar 
mais atentos e obedientes à 
legislação de trânsito, prin-
cipalmente à denominada 
Lei Seca, que se tornou mais 
rígida com a sanção do novo 
texto pela presidente Dilma 
Rousseff. A nova Lei Seca 
– 12.760 – já será aplicada 
na Operação Festas de Fim 
de Ano da Polícia Rodoviá-
ria Federal, que começou às 
primeiras horas de hoje e se 
prolongará até a meia-noite 
do dia 2 de janeiro de 2013.

Somente este ano na 
Paraíba, a Polícia Rodoviária 
Federal realizou 14.500 tes-
tes com etilômetros nas ro-
dovias federais. Desse total, 
900 motoristas foram autu-
ados, dos quais 30% foram 
encaminhados à delegacia.

Desde o lançamento, 
no dia 21 de setembro, a 
Operação Lei Seca, realiza-
da pelo Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran) 
e o Batalhão de Policiamen-
to de Trânsito (BPTran), 
flagrou 536  motoristas 
paraibanos dirigindo em-
briagados até o dia 15 de 
dezembro. No acumulado 
das fiscalizações desde ja-
neiro, já foram flagrados 
1.458 motoristas.

Com alteração da lei, 
o uso de testemunhos, exa-
me clínico, imagens e vídeos 
podem ser utilizados como 
meios de provas para confir-
mar que o motorista dirigia 
embriagado ou sob o efeito 
de drogas ilícitas. Conforme o 
Artigo 277, o motorista envol-
vido em acidente de trânsito 
deve ser submetido a teste, 
exame clínico, perícia e os pro-
cedimentos técnicos e científi-
cos para verificar se há no or-
ganismo a presença de álcool 
ou substância psicoativa.

O motorista flagrado di-
rigindo embriagado ou sob 
o efeito de outra substância 
psicoativa terá a carteira de 
habilitação recolhida e o ve-
ículo apreendido. Além da 
suspensão do direito de di-
rigir por 12 meses, ele ainda 
pagará uma multa mais cara 
do que a cobrada anterior-
mente, que era de R$ 957,70 
e passou para R$ 1.915,40. O 
valor da multa dobrará em 
caso de reincidência, ou seja, 
se o motorista for flagrado 
novamente em até um ano, 
a multa será elevada para R$ 
3.830,80.

Conforme a lei, as pe-
nalidades serão aplicadas 
quando a conduta do moto-
rista for constatada por con-
centração igual ou superior 
a seis decigramas de álcool 
por litro de sangue ou igual 
ou superior a 0,3 miligrama 
de álcool por litro de ar alve-
olar. E, ainda, por sinais que 
indiquem alteração da capa-
cidade psicomotora. 

Fiscalização
A Operação Festas de 

Fim de Ano da Polícia Rodo-
viária Federal começou nas 
primeiras horas de hoje e so-
mente será encerrada à meia-
-noite do dia 2 de janeiro de 

13
viagens de fim de ano

Motorista deve dobrar atenção
A nova Lei Seca, que 
está mais rigorosa, já 
está sendo aplicada

Foto: Marcos Russo

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

O superintendente do 
Detran, Rodrigo Carvalho, 
anunciou que as ações da 
Operação Lei Seca serão 
intensificadas durante as 
festas de final de ano, prin-
cipalmente no réveillon, 
quando  aumenta o fluxo de 
pessoas que se dirigem para 
a orla marítima da Capital ou 
praias vizinhas.

O Detran e o BPTran 
também estão integrados à 
Operação Rodovida, em par-
ceria com a Polícia Rodovi-
ária Federal. Para executar 
esta operação, até o carnaval, 
a Paraíba receberá 11.700 
bafômetros e vai realizar 
fiscalizações nos trechos 
em que as rodovias federais 
cortam as áreas urbanas das 
principais cidades.  

A Operação Rodovida, 
que se prolongará até o dia 
13 de fevereiro de 2013, 
tem o objetivo de reduzir em 
50% o número de acidentes 
nas rodovias federais, que só 
este ano mataram 206 pes-
soas nas BRs que cortam a 
Paraíba.

De acordo com o Depar-
tamento de Polícia Rodoviá-
ria Federal (DPRF), dos 100 
pontos críticos identificados 
no país, três estão na Paraí-
ba, com extensão total de 30 
quilômetros. Eles estão loca-
lizados na BR-23,  entre os 
quilômetros de 10 a 40, tre-
cho que vai das proximida-
des da Mata do Amém até o 
município de Santa Rita. Nes-
ses locais, ocorreram 1.149 
acidentes de trânsito, com 
560 feridos e 13 mortes, no 
período de janeiro a setem-
bro deste ano, o que repre-
senta 38,2% do total de aci-
dentes e 6% das mortes em 
rodovias federais do Estado. 

Segundo dados do Mi-
nistério da Saúde, em 2010, 
845 pessoas morreram na 
Paraíba vítimas de acidentes 
de trânsito.

acidentes e internação
Dados do Ministério da 

Saúde apontam que em 2011 
foram registradas 4.431 in-
ternações na rede hospita-
lar pública da Paraíba (SUS) 
relacionada a acidentes de 
trânsito. Isso representou 
um custo de mais de mais de 
R$ 5,6 milhões, sem levar em 
conta os custos dos atendi-
mentos imediatos às vítimas 
feitos pelo Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cias (SAMU), nas Unidades 
de Pronto Socorro e Pronto 
Atendimento e na reabili-
tação do paciente com con-
sultas, exames, fisioterapia, 
dentre outros. 

No Brasil, foram regis-
tradas 155 mil internações 
no SUS, representando um 
custo de mais de R$ 200 mi-
lhões. O ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, avaliou 
que com estes recursos po-
deriam ser construídas 140 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs 24 horas) e 
melhorar o atendimento à 
população nas urgências e 
emergências do país.

2013. Conforme o Núcleo de 
Comunicação Social da PRF-
-PB, nesta época do ano, o trá-
fego de veículos nas rodovias 
federais que cortam o Estado 
tendem a aumentar em cerca 
de 60%, cuja elevação tam-
bém se deve ao incremento 
do turismo no período. 

A fiscalização será inten-
sificada nas duas principais 
rodovias do Estado - BR-230 
(de Cabedelo a Cajazeiras) 
e BR-101, que liga os esta-
dos de Pernambuco, Paraí-
-ba e Rio Grande do Norte. 
Segundo o inspetor Genésio 
Vieira, os pontos mais críti-
cos nesta época de festas de 
fim de ano são aqueles nas 
proximidades dos acessos às 
praias do Litoral paraibano. 
“A fiscalização será intensa 
na Região Metropolitana de 
João Pessoa, principalmente 
no trecho entre João Pessoa 
e Cabedelo e João Pessoa e 
Conde”, adiantou.

Na fiscalização serão uti-
lizados radares móveis em 
locais e horários diferentes 
nos trechos onde ocorrem 
mais acidentes provocados 
por excesso de velocidade. Os 
condutores de veículos que 

forem parados e abordados 
serão submetidos ao teste de 
alcoolemia. Ao todo, a PRF-
-PB possui 40 etilômetros já 
aferidos e distribuídos nos 
11 postos fixos.

Para realizar a Operação 
Festas de Fim de Ano a PRF-
-PB vai reforçar as escalas de 
serviço com policiais que tra-
balham na área administrati-
va e outros que irão suprimir 
suas folgas para atender a 
demanda nos 11 postos fixos 
e nos serviços de rondas de 
patrulhamento móvel, que 
cumprirão pontos de apoio 
e que mediante os desloca-
mentos também vão obser-
var o comportamento do mo-
torista durante a viagem.

Na Operação Fim de Ano 
de 2011, foram registrados 
nas rodovias federais que 
cortam o Estado da Paraíba, 
182 acidentes com 106 feri-
dos e nove mortos. De 1º de 
janeiro a 12 de dezembro 
ocorreram 3.880 acidentes 
com 2.382 feridos e 206 mor-
tes. Os trechos identificados 
como críticos foram respon-
sáveis por 1.149 acidentes 
este ano, com 560 pessoas 
feridas e 13 mortes.

Operação 
Rodovida

A Operação Festas de Fim de Ano, da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias, começou às primeiras horas de hoje e vai até o dia 2

l antes de pegar a estrada:
Faça uma pequena revisão no seu carro ou moto.
- Examine as condições dos freios, fluídos, suspensão, pneus, inclusive o 
pneu estepe;
- os equipamentos obrigatórios e o sistema de iluminação também precisam 
ser observados;
- Não se esqueça da documentação obrigatória. tanto o documento pesso-
al quanto ao do veículo deverão estar em dia.

l durante o percurso:
- Dirija com atenção e cautela, sempre mantendo uma distância segura do 
veículo que segue à sua frente;
- observe e respeite a sinalização e os limites de velocidade;
- Sinalize antes de fazer qualquer manobra e só ultrapasse com segurança, 
pela faixa da esquerda nos locais devidamente sinalizados;
- todos os ocupantes do veículo são obrigados a usar o cinto de segurança;
- Crianças até 10 anos de idade, devem ser transportadas no assento tra-
seiro com os devidos dispositivos de segurança. (bebê conforto, cadeirinha 
ou acento de elevação);
- A cada duas horas de direção recomenda-se parar o veículo e fazer um 
descanso por 15 minutos.
- Não faça uso de bebida alcoólica se for dirigir;
- Lembre-se! Dirigir alcoolizado é crime!

l motociclista
- o uso do capacete com viseira e óculos específicos é obrigatório para sua 
segurança;
- Além de observar e respeitar a sinalização, o motociclista deve evitar ma-
nobras arriscadas, como transitar no centro da pista entre os veículos em 
movimento, fazer ultrapassagem pela direita, pelo acostamento ou transpor 
canteiro central;
- Respeite os limites de velocidade e não faça uso de bebida alcoólica se for 
conduzir motocicleta.

Ligue 191 (Disque PRF) para comunicação de acidentes, denúncia, orientação, 
queixa de roubo/furto de veículos e outras informações. A ligação é gratuita.

Dicas da PRF para uma viagem segura

l Procure dirigir com atenção e cautela. seja tolerante no trânsito 
e pratique a direção defensiva.



Comércio vai funcionar com 
horário diferenciado na 2ª
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Na terça-feira, lojas, 
bancos e supermercados 
fecham as portas

Na próxima segunda-
-feira, véspera de Natal, al-
guns setores do comércio 
funcionarão com horário di-
ferenciado. Quem deixar as 

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

José Alves
zavieira2@gmail.com

compras para a última hora 
é bom observar o horário de 
atendimento dos shoppings 
e dos supermercados para 
não ser pego de surpresa. Na 
terça-feira, as lojas serão fe-
chadas. As repartições públi-
cas fecharão nos dois dias e 
os bancos somente na terça-
-feira.

Confira como será o fun-
cionamento nestes locais:

Funcionamento

Segunda-feira: 8h às 19h
Terça-feira: fechado
Segunda-feira: normal – 9h às 15h
Terça-feira: fechado
Segunda: 7h às 19h
Terça-feira: fechado
Segunda-feira: 9h às 18h
Terça-feira – fechado, exceto cinema 
Segunda-feira: 9h às 20h
Terça-feira: fechado, exceto a Pra-
ça da Alimentação (12h às 22h) e 
lazer (15h às 22h)
Segunda-feira: 10h às 18h
Terça-feira: fechado
Segunda-feira: 9h às 19h
Terça-feira: fechado, exceto Praça 
da Alimentação, cinema e lazer (a 
partir das 12h)
Segunda-feira: 4h25 às 13h55 
Terça-feira: não haverá operação 
comercial

Serviço

Comércio

Bancos

Supermercados

Shopping Tambiá

Manaíra Shopping

Shopping Sul

MAG Shopping 

Trens

O final do ano é a época 
de maior faturamento para 
o comércio em todo o país 
segundo informações dos 
empresários de pequenas, 
médias e grandes empresas. 
Além das compras no comér-
cio local, também aumenta o 
número de pessoas que rea-
liza compras pela internet, o 
que provoca um aumento de 
9% no trabalho de entrega 
de encomendas pelos cartei-
ros dos Correios e Telégrafos. 
Uma carga diária em torno de 
300 a 400 mil objetos a mais 
do que nos demais meses do 
ano. E para atender a deman-
da, nenhum funcionário da 
área operacional pode tirar fé-
rias no mês de dezembro.

Segundo informações da 
assessoria de comunicação 
dos Correios na Paraíba, a ten-
dência é de que esse trabalho 
aumente porque ano após ano 
o comércio via internet vem 
crescendo, proporcionando 
mais trabalho para os cartei-
ros. Para atender a demanda, 
a empresa contratou mais 96 
carteiros através de concurso 

público e pretende fazer mais 
contratações a partir do mês 
de janeiro, mas ainda está sen-
do definido o quantitativo. 

Os itens mais adquiri-
dos através dos sites de ven-
das são os eletroeletrônicos, 
computadores, livros, CDs e 
DVDs. Para que as entregas 
cheguem à casa dos destina-
tários nas datas previstas, a 
empresa não libera nenhum 
funcionário da área opera-
cional para tirar férias neste 
período de festas de fim de 
ano. Ainda de acordo com a 
assessoria de imprensa do 
órgão a empresa paga em dia 
as horas extras aos funcioná-
rios que extrapolam o horário 
realizando as entregas neste 
período natalino.

 Valores gastos
Nas compras pela inter-

net os consumidores gas-
tam entre R$ 200 e R$ R$ 
1 mil. E entre as formas de 
pagamentos mais utilizadas, 
estão o cartão de crédito e 
boleto bancário. Em 2011 o 
cartão era usado por 66% 
dos consumidores e os bole-
tos por 28%, segundo infor-
mações do Sindlojas.

Encomendas aumentam 
nos Correios e Telégrafos

COMPRAS NA INTERNET

 

Foi em um caminhão do Cor-
po de Bombeiros que o Papai 
Noel chegou, na manhã de on-
tem ao Hospital de Emergência e 
Trauma Senador Humberto Luce-
na. O ‘Bom Velhinho’ trouxe um 
pouco da magia do Natal para 
mais de 300 pacientes na enfer-
magem e pediatria do hospital, 
que receberam panetones e brin-
quedos adquiridos com recursos 
próprios da Cruz Vermelha. “Es-
tamos levando alegria para esses 
pacientes que enfrentam tantas 
dificuldades”, disse José Equileis 
da Silva que é funcionário do 
hospital há 8 anos e, pela primei-
ra vez, vivenciou a experiência 
de ser o Papai Noel.

O Papai Noel percorreu os 80 
leitos da enfermaria nas alas femi-
nina e masculina, onde foram en-
tregues panetones aos pacientes 
internos. A dona de casa, Maria Na-
zaré Soares, estava acompanhando 
o filho que sofreu um acidente de 
moto. “Foi legal, eu gostei muito 
dessa visita. Deixou o nosso dia 
mais alegre”, disse ela. No mesmo 
leito estava seu Cosmos Severino 
da Silva, de 70 anos, que sofreu 
uma queda. “Muito bonito não é 
vê o Papai Noel com essa alegria. 
Gostei bastante, porque ajuda a 
distrair a nossa cabeça”, disse ele.

Trabalhando há 11 anos no 
Hospital de Trauma, a coordena-
dora da assistência social, Francis-
ca Neuma Ribeiro, diz que mesmo 

Papai Noel entrega brinquedos e 
panetones a pacientes do Trauma

participando, todos os anos, da fes-
ta de Natal do hospital se emocio-
na. “Agora mesmo eu fiquei como-
vida com uma paciente que disse 
que queria muito conhecer o Papai 
Noel e tirar uma foto com ele. Foi 
algo tão espontâneo e verdadeiro 
que não pude deixar de me emo-
cionar”, disse.

Além da enfermaria, a visita 
do Papai Noel chegou ao local mais 
esperado dessa festa. A pediatria. 
Nela, o ‘Bom Velhinho’ percorreu 
24 leitos colocando sorriso no rosto 
de várias crianças e adolescentes. 
De longe, a filha de Gracilene Por-
firo da Silva começava a pular de 
alegria ao ver o Papai Noel chegar. 
“Ela tem 3 anos e adora o Papai 
Noel. Estou muito feliz de receber 
ele, porque, estamos aqui há 14 
dias e ele deixou tudo mais alegre 
com a entrega do panetone e do 
brinquedo para minha filha”, disse 
a dona de casa.

Quem ficou emocionada foi a 
mãe da pequena Mônica Macedo, 
de 3 anos. A filha da dona de casa, 
Haryyele Karla, estava sedada no 
momento da visita e ela não conte-
ve as lágrimas por a filha não poder 
ver de perto o Papai Noel. “Ela gos-
ta muito, mas eu tirei algumas fo-
tos e o pessoal do hospital ficou de 
me dar a foto da minha filha dor-
mindo com ele do lado entregando 
o presente. Quando ela acordar eu 
tenho certeza que vai adorar saber 
que o Papai Noel veio aqui”, disse 
Haryyele.

Quando Cauã Victor abriu o 
presente que o Papai Noel deu, 

adorou. “Gostei. Ele veio aqui, deu 
presente e fez a gente rir”, disse 
ele. Segundo Suedna Santos, mãe 
dele, a visita do Papai Noel foi ma-
ravilhosa já que ela acredita que 
vão passar o Natal no hospital, por 
causa da cirurgia que Cauã teve 
que se submeter após ser mordido 
por um cão Pit Bull.

De acordo com a assessoria do 
hospital, todos os produtos entre-
gues na manhã de ontem foram 
adquiridos com recursos próprios, 
através do Núcleo de Estágio, Ca-
pacitação e Eventos (NECE). Joce-
ane Gomes informou que à tarde 
seriam entregues mais 200 brin-
quedos no abrigo Jesus de Naza-
ré, sendo que estes foram doados 
ao hospital. “Dessa forma vamos 
deixar mais feliz o Natal dessas 
crianças”, afirmou.

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

Trabalhos nos Correios aumentam nesta época do ano

Papai Noel proporcionou, ontem, momentos de magia para mais de 300 pacientes na enfermagem e pediatria do Trauma em JP

FoToS: Evandro Pereira

Papai Noel 
percorreu os 
80 leitos da 
enfermaria nas 
alas femininas 
e masculinas, 
onde os 
pacientes 
receberam os 
presentes



Seap vai liberar 1.685 detentos
para passar o fim de ano em casa 

Cumprindo determina-
ção judicial e o artigo 122 da 
Lei de Execução Penal (Lep), 
a Secretaria de Estado da 
Administração Penitenciária 
(Seap) libera 1.685 deten-
tos que têm direito à saída 
temporária. Os apenados se 
enquadram nos pré-requi-
sitos da Justiça, entre eles, 
cumprir um sexto da pena 
total (se for primário) ou um 
quarto (se for reincidente), 
além de apresentar boa con-
duta carcerária.

As cidades com maior 
número de presos beneficia-
dos são João Pessoa, com 451 
apenados, e Campina Gran-
de, onde 163 detentos pas-
sam as festividades de fim de 
ano com a família. 

Na capital, a Gerência 
Executiva do Sistema Peni-
tenciário (Gesipe) vai dis-
ponibilizar uma listagem 
com as fichas dos apenados, 
trazendo dados pessoais e 
fotos. A ficha será entregue 
aos órgãos de segurança que 
atuam na região.

De acordo com o res-
ponsável pela Gesipe, tenen-
te-coronel Arnaldo Sobrinho, 
a Seap vai manter o Centro 
de Operações Penitenciárias 
(Copen) em vigilância per-
manente durante o período, 
que começou ontem e se es-
tende até 2 de janeiro. O cen-
tro vai funcionar 24h e  pode 
ser acionado através do tele-
fone 3218-4480.
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Os apenados se enquadram
nas exigências da Justiça
para a saída temporária

FOTO: Evandro Pereira

As penitenciárias instaladas em João Pessoa têm o maior número de apenados beneficiados (451) e, em seguida, vem a cidade de Campina Grande com 163 detentos

Após apreender apro-
ximadamente 20 mil metros 
de redes caçoeiras e duas tar-
rafas nos açudes federais da 
Paraíba durante a Operação 
Piracema II, os fiscais do Iba-
ma continuam em diligência 
para identificar os donos das 
redes, já que neste período 
de proibição da pesca, os pes-
cadores recebem o salário 
defeso. A operação do Ibama 
tem o objetivo de combater a 
pesca predatória no período 
reprodutivo dos peixes, co-
nhecido como piracema. 

A operação ocorreu nos 
açudes federais de Engenhei-
ro Ávidos, Complexo Core-
mas/Mãe D´água, Lagoa do 
Arroz e Condado e os peixes 
cuja pesca está proibida neste 
período de reprodução são: 
curimatã, sardinha, branqui-
nha e o piau.

Foram feitas incursões 
em todo o perímetro das ba-
cias hidráulicas dos açudes, 
onde foram realizadas as 
apreensões dos petrechos 
utilizados para a pesca preda-
tória. Todas as redes apreen-
didas foram incineradas.

O período de proibição 
da pesca continental, con-
forme Instrução Normativa 
do Ibama, ocorre anualmen-
te de 1º de dezembro até 28 
de fevereiro. Durante esse 
período é permitida apenas 
pesca com linha de mão ou 

vara, linha e anzol, ficando 
vedado o uso de outros pe-
trechos para a captura de 
peixes nas bacias hidrográfi-
cas do Estado da Paraíba na 
época da piracema.

Empresas
Segundo o coordenador 

da operação, o analista am-
biental Jaime Pereira, as em-
presas de pesca também estão 
sendo monitoradas porque 
não podem ter o pescado em 
estoque neste período. “Po-
rém se já tiverem declarado 
ao Ibama o estoque antes do 
período do defeso ficam livres 
para comercializar o produto”. 

Jaime disse também que 
os pescadores profissionais 
que desrespeitam o período 
da piracema estão destruindo 
deliberadamente os recursos 
pesqueiros da região, que são 
sua fonte de renda, muito em-
bora tenham o direito de re-
ceber o salário defeso duran-
te a proibição da pesca.

“A situação dos recursos 
pesqueiros continentais na 
Paraíba é agravada pela forte 
seca que atingiu a região este 
ano, o que deveria ser mais 
um motivo para os pescado-
res respeitarem o período 
da piracema, para garantir 
que continue havendo pesca-
do em quantidade suficien-
te para o seu sustento, bem 
como para garantir o equilí-
brio ambiental nas bacias hi-
drográficas de nosso Estado”, 
observou Jaime Pereira.

Operação combate a 
pesca predatória na PB

PIRACEMA II

José Alves
zavieira2@gmail.com

O Hospital Regional de Cajazei-
ras Dr. José de Sousa Maciel atende 
hoje cerca de sete mil pessoas men-
salmente e realiza aproximadamen-
te duzentas cirurgias nesse mesmo 
período. A unidade de saúde tinha 
120 leitos e agora conta com 146.  
Os serviços oferecidos são: clíni-
ca médica e cirúrgica; urgência e 
emergência; UTI; maternidade (obs-
tetrícia) e UCI (unidade de cuidados 
intermediários da maternidade).

Recentemente foi realizada 
reforma no setor de urgência, 
ampliação da estrutura física com 
salas vermelha, amarela e verde.  
O hospital é referência para os 
municípios de Bernardino Batis-
ta, Bom Jesus, Bonito de Santa Fé, 
Cachoeira dos Índios, Cajazeiras, 
Carrapateira, Monte Horebe, Poço 
Dantas, Poço de José de Moura, 
Santa Helena, Santarém, São João 
do Rio do Peixe, São José de Pira-
nhas, Triunfo e Uiraúna.

De acordo com a diretora, 
Emmanuelle Lira Cariry, o Hospi-
tal Regional completou, em ju-
nho deste ano, 71 anos de servi-
ços prestados à população do Alto 
Sertão paraibano. “Além de ser 
um dos mais tradicionais da Paraí-
ba, o HRC é também considerado 
um dos mais sólidos, pelo fato de 
suprir bem a demanda de toda Re-
gião”, comentou.

Com os últimos investimentos 
recebidos, o Hospital voltou a ser 
destaque no Estado e até mode-
lo para outros hospitais graças 
aos projetos que foram executa-
dos neste ano. De acordo com a 

direção, dois sonhos se tornaram 
realidade: a implantação do aco-
lhimento com classificação de ris-
co (ACR) e a unidade de cuidados 
intermediários (UCI). 

Uma das principais preocupa-
ções da direção do HRC é manter 
normalizada a realização de cirur-
gias eletivas, já que o número de 
pessoas na fila de espera era con-
siderado alto. Visando organizar o 
quadro, as cirurgias foram suspen-
sas em janeiro para que pudessem 
ser organizadas por município e 
marcadas por ordem de priorida-
de. Após regularizar a situação, 
desde março, o HRC ampliou a 
realização de cirurgias.

Residência Médica - Ano passa-
do, o Hospital Regional de Cajazei-
ras procurou estreitar ainda mais a 
relação com os alunos dos cursos de 
Medicina e Enfermagem da Univer-
sidade Federal de Campina Grande 
(UFCG). Além do suporte que já é 
dado aos cursos, onde são ofereci-
dos locais para aulas práticas e está-
gios, o HRC também se preocupou 
com os médicos recém-formados na 
cidade, abrindo editais para Resi-
dência Médica na área de Medicina 
da Família e Comunidade. Em 2011, 
foram oferecidas duas vagas para 
residentes de primeiro ano (R1), 
com duração de dois anos.

Humanização 
A equipe de Humanização do 

HRC voltou a ter atuação de desta-
que no atendimento e tratamento 
da população. A primeira medida 
foi implantar a Musicoterapia, pro-

jeto que visa promover, por meio da 
música, o bem-estar dos pacientes 
que estão internados e seus acom-
panhantes e também das pessoas 
que aguardam atendimento nos 
vários setores do HRC.

Novos investimentos 
O mês de maio ficou marcado 

pela realização da primeira plená-
ria do Orçamento Democrático. A 
saúde foi uma das três prioridades 
elencadas pela população para se-
rem atendidas pelo Orçamento De-
mocrático, tendo o Hospital Regio-
nal como o principal beneficiado.

Na oportunidade, o governa-
dor Ricardo Coutinho anunciou 
para o HRC a implantação de cinco 
leitos de psiquiatria, a construção 
de um novo bloco cirúrgico com 
seis salas, ampliação de sete para 
dez leitos de UTI, a instalação de 
uma Unidade Intensiva Neonatal 
com seis leitos, e R$ 1 milhão para 
realização das cirurgias eletivas.

Banco de Leite 
Outro setor que merece des-

taque é o Banco de Leite Huma-
no do HRC. Sob a coordenação 
da enfermeira Symara Abrantes, 
o BLH está mais atuante e parti-
cipativo. Em maio, o órgão dis-
ponibilizou curso para gestantes, 
em que abordou assuntos gerais 
da gravidez, com conteúdo teó-
rico e prático para ajudar os pais 
no cuidado com seus filhos. Neste 
mesmo mês, o BLH mostrou ainda 
que houve crescimento de mais de 
80% na coleta mensal de leite.

Atendimento de hospital é referência
CAJAZEIRAS
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MP registra 2.433 procedimentos
DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Na sessão de encerramento da 15ª legislatura da CMCG, 
o presidente da Câmara, Nelson Gomes Filho afirmou que 
está confiante em sua vitória para a reeleição na Casa. “Fiz 
muito pela Câmara Municipal e tenho fé em Deus que vou 
fechar com os 23 vereadores”, disse o parlamentar em uma 
entrevista. 

l METAS

Nelson explicou também que caso se reeleja, sua meta é 
melhorar ainda mais a imagem do Poder Legislativo junto a 
população, destacando os avanços conquistados em sua gestão, 
como a implantação da Rádio e TV Câmara, além do perfil da 
Câmara nas redes sociais Facebook e Twitter e a criação do boletim 
informativo Plenário em Foco. 

Bola rolando

O Treze faz hoje à tarde, no Estádio Amigão, o seu 
primeiro teste da pré-temporada. A partir das 15h o Galo 
joga amistosamente contra o Vera Cruz, equipe de Vitória 
de Santo Antão-PE que disputa as divisões de acesso do 
Campeonato Pernambucano.

Reconhecimento

O jogo vai marcar a estreia de boa parte do elenco, 
já que muitos jogadores contratados para 2013 vestem 
a camisa alvinegra pela primeira vez na carreira. As 
competições agendadas para o Galo são o Campeonato 
Paraibano e a Série C do Brasileiro.

Apoio

Também na sessão, o vereador Olímpio Oliveira 
(PMDB) reafirmou seu apoio à reeleição de Nelson Gomes 
Filho (PRP) para presidente da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Campina Grande. Mesmo sendo da bancada da 
oposição, o parlamentar afirma que vai analisar os nomes, 
mas que irá tomar sua decisão independente de sua posição 
oposicionista. “Temos que ter convicção de que a decisão será 
a que queremos adotar”, declarou Olímpio.

Questão de fé

Protesto

Liderados pelo presidente do sindicato, o vereador 
eleito Napoleão Maracajá, funcionários do município vol-
taram a ocupar, ontem, a frente do prédio da Secretaria de 
Finanças, no centro. Com carro de som e gritos de ordem, 
os servidores tentavam uma justificativa da Prefeitura de 
Campina Grande sobre o não pagamento.

Só em atendimentos à 
população com orientações 
diversas foram 480 ações

l AINDA NELSON

O parlamentar cita que pretende melhorar a qualidade 
destes serviços através do apoio com a PMCG e do Senado 
Federal, através do programa Interlegis. “Os recursos de 
custeio da Câmara são poucos, por isso temos que buscar 
estas parcerias”, completou o vereador Nelson Gomes 
Filho.

A 1ª Promotoria de Jus-
tiça de Defesa da Criança e do 
Adolescente de Campina Gran-
de divulgou  ontem o seu rela-
tório de atividades relativo ao 
período de janeiro a dezembro 
de 2012. Conforme os regis-
tros do Cartório da 1ª Promo-
toria, o balanço das atividades 
aponta para um total de 2.433 
procedimentos.

Só de atendimento à po-
pulação com orientações jurí-
dicas foram 480 procedimen-
tos. Reclamações instauradas 
foram 213 e reclamações ar-
quivadas chegaram a 111. No 
que diz respeito a acompanha-
mentos psicossociais, a pro-
motoria de Justiça registrou 
238 casos.

Ainda foram realizadas 
106 audiências na Promoto-
ria; dez fiscalizações em insti-
tuições que abrigam crianças 
e adolescentes em situação de 
risco; cinco fiscalizações  em 
creches e escolas da rede pú-
blica de ensino em Campina 
Grande;  e duas reuniões com 
órgãos governamentais e enti-
dades não-governamentais.

O relatório da 1ª Promoto-
ria da Criança e do Adolescente 
campinense ainda registra cin-
co audiências públicas com a 
comunidade nos bairros; um 
termo de compromisso; quatro 
recomendações a órgãos públi-
cos e privados; um inquérito ci-
vil público; 916 ofícios expedi-
dos; e 341 denúncias recebidas 
da SNDH/PR – Disque 100 e 
em apuração.

Não pagou

Pela recomendação do Dieese (Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), a classe 
patronal teria até quinta-feira (20) para efetuar o paga-
mento do 13º salário para os trabalhadores. Situação que 
não aconteceu em Campina Grande, onde, segundo o Sintab, 
parte dos servidores ainda não recebeu o salário bônus.

FOTO: Ilustração

Explicação

O coordenador de Comunicação da PMCG, Carlos Magno, 
explicou que apenas 320 servidores ficaram sem receber o 
benefício. Ainda de acordo com o auxiliar, o prefeito Veneziano 
Vital promete pagar o 13º do restante do funcionalismo até 
quarta-feira, dia 26.

Maracajá e a PMCG

“Ontem foi o último dia para pagamento do 13º, mas 
nada foi depositado, frustrando e levando tristeza a cente-
nas de pessoas. Vamos entrar na Justiça, pois é melancólico 
o final dessa gestão”, bradou Maracajá, confirmando que o 
Tribunal de Justiça da Paraíba foi acionado para tratar do 
caso.

A Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), através 
da Pró-Reitoria de Ensino 
e Graduação, lançou edital 
para o processo seletivo para 
admissão de transferência 
voluntária. As inscrições se-
rão abertas no período de 
7 a 9 de janeiro de 2013, no 
horário de 8h às 12h, e po-
derão ser efetivadas na Pró-
-Reitoria de Ensino e Gradu-
ação (PROEG), situada à Rua 
Baraúnas, 351, Bodocongó, 
em Campina Grande.

De acordo com o profes-
sor Eli Brandão, pró-reitor de 
Ensino e Graduação, somen-
te poderão solicitar transfe-
rência de outras Instituições 
de Ensino Superior (IES) os 
candidatos que, no período 
letivo determinado para as 
inscrições apresentem reque-
rimento à PROEG comprovan-

do o vínculo com a instituição 
de origem no curso objeto de 
transferência.

Obrigatoriamente, eles 
precisam ter integralizado 
um período mínimo de um 
ano letivo para os cursos anu-
ais e um semestre letivo para 
os cursos semestrais, antes 
da data da inscrição. Os cur-
sos oferecidos pela UEPB fun-
cionarão no sistema seriado 
anual ou semestral, de acordo 
com o quadro de vagas.

Pelo que rege o edital, 
o requerimento de inscri-
ção do candidato, disponível 
no site da Comissão perma-
nente de Vestibular (www.
comvest.uepb.edu.br), deve-
rá ser preenchido e impresso 
pelo interessado ou repre-
sentante legal para ser entre-
gue pessoalmente, junto com 
a documentação exigida.

Para solicitar a transferên-
cia o candidato deve apresen-
tar documentos como: reque-

rimento (Modelo padrão de 
Inscrição no site da Comvest); 
documento comprobatório do 
reconhecimento ou autoriza-
ção do curso; declaração da 
instituição de origem, na qual 
constem, coeficiente de rendi-
mento escolar; confirmação da 
regularidade de matrícula ou 
matrícula trancada, no período 
letivo 2012.2, original do histó-
rico escolar atualizado, cons-
tando as notas do Vestibular; 
comprovante do pagamento 
da taxa de inscrição; progra-
mas das disciplinas cursadas; e 
cópia do documento de identi-
dade.

A prova será realizada 
no dia 28 de janeiro de 2013, 
no departamento de Odon-
tologia, situado no Campus 
de Bodocongó, em Campina 
Grande, no horário das 8h às 
10h, e os resultados da sele-
ção serão divulgados no dia 
31 de Janeiro de 2013, na pá-
gina da Comvest.

UEPB lança edital de transferência
ADMISSÃO VOLUNTÁRIA

Kalyenne Antero
Especial para A União

O Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 
(CNPq) aprovou o finan-
ciamento de R$ 422 mil 
para a execução de pes-
quisa na área de Agro-
ecologia, desenvolvida 
por um grupo de pro-
fessores do Campus II da 
Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), loca-
lizado em Lagoa Seca.

A pesquisa “Exten-
são rural agroecológi-
ca e Especialização em 
Agroecologia de Agen-
tes de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural 

(ATER/ATES) para Assen-
tamentos da Reforma 
Agrária do Estado da Pa-
raíba”, coordenada pelo 
professor Rodrigo Ma-
chado Moreira, foi orga-
nizada pelo Núcleo de 
Extensão Rural Agroeco-
lógica (NERA) da UEPB e 
é formado por dois sub-
projetos.

O primeiro subpro-
jeto trata do processo 
de extensão rural agro-
ecológica em assenta-
mentos da região de 
Campina Grande, que 
estão sendo construídos 
conjuntamente com os 

movimentos sociais e 
suas organizações nos 
territórios da Borborema 
e do Cariri Paraibano. Já 
o segundo é o Curso de 
Especialização em Agro-
ecologia e Educação do 
Campo, destinado a pro-
fessores, dirigentes e téc-
nicos de ATES/ATER da 
Paraíba, que envolverá 
parcerias com o Governo 
do Estado, Universida-
de Federal de Campina 
Grande (UFCG), Universi-
dade Federal da Paraíba 
(UFPB) e Instituto Federal 
de Educação da Paraíba 
(IFPB).

Pesquisa terá R$ 422 mil 
CNPq/UEPB

PMCG não 
pagou o décimo 
terceiro salário 
aos servidores

Estado de calamidade. Foi 
assim que os prestadores de 
serviços e funcionários da Pre-
feitura Municipal de Campina 
Grande (pMCG) explicaram a 
atual situação vivenciada pe-
los trabalhadores. A Polícia Mi-
litar (pM) de Campina Grande 
foi acionada para evitar confli-
tos oriundos do problema. 

Conforme o prazo estabe-
lecido por lei, os pagamentos 
do 13º salário deveriam ser 
efetuados até a última quinta-
-feira (20). A classe trabalha-
dora alega que são três meses 
sem pagamentos, quando al-
guns chegam até ser demiti-
dos antes de receber qualquer 
quantia em dinheiro. No caso 
dos funcionários, o 13º salário 
estão atrasados como também 
os vales-transportes.

“Nós estamos pagando 
para trabalhar, pois não esta-
mos recebendo os vales-trans-
portes. 

João Ramos da Silva, que 
presta serviços à Secretaria 
de Serviços Urbanos, alegou 
que a cada falta cometida são 
descontados R$ 60,00 reais. 
“Se vamos trabalhar não re-
cebemos e caso a gente falte 
é descontado um absurdo. Na 
verdade, a gestão não está ten-
do respeito e valorização com 
o nosso trabalho”, afirmou 
João Silva.

A reportagem do jornal A 
União procurou o gabinete do 
prefeito mas ninguém quis fa-
lar sobre o assunto.



Ricardo anuncia investimentos
CAMPINA GRANDE
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AL terá comissão de 
recesso se reunindo 
uma vez por semana
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Empresas campinenses 
terão R$ 85 milhões 
em incentivos fiscais

FOTO: Claudio Goes

O governador Ricardo 
Coutinho anunciou incenti-
vos fiscais, através da Com-
panhia de Desenvolvimento 
da Paraíba (Cinep), na ordem 
de R$ 85 milhões, para 23 
empresas de Campina Gran-
de. O anúncio foi feito duran-
te a posse da nova diretoria 
da Associação Comercial e 
Empresarial de Campina 
Grande, que completou 86 
anos, e da Federação das 
Associações Comerciais da 
Paraíba, prestigiada pelo go-
vernador. Ele prometeu, na 
ocasião, ampliar as parcerias 
com as entidades.

Ricardo também des-
tacou os  investimentos da 
ordem de R$ 36 milhões 
implementados pelo Empre-
ender-PB  para empreende-
dores e projetos da cidade. 
Uma das beneficiadas foi a 
Coopapel (Cooperativa de 
Produção de Papel da Para-
íba),  que recebeu financia-
mento de R$ 500 mil. Outros 
beneficiados  pelas linhas 
de créditos do programa fo-
ram os feirantes do Mercado 
Central, que tiveram os bo-
xes atingidos por um incên-
dio.    

O governador destacou 
que os incentivos do governo 
contribuíram para o cresci-
mento do comércio no Esta-
do, elevando a arrecadação 
do ICMS e gerando emprego 
e renda. “Em setembro, o co-
mércio da Paraíba teve 17% 
de crescimento. O Porto de 
Cabedelo deve fechar o ano 

O governador Ricardo Coutinho prestigiou a posse da nova diretoria da Associação Comercial de Campina Grande e da Federação das Associações Comerciais da PB

com uma movimentação 
crescente de 10%”, salientou 
Ricardo, acrescentando que 
os índices de emprego na Pa-
raíba deste ano estão entre 
os melhores do Nordeste.

Parcerias
O novo presidente da 

Associação Comercial e Em-
presarial de Campina Gran-
de, Álvaro Barros, agrade-
ceu o apoio do Governo para 
o crescimento da economia 
e prometeu ampliar as par-
cerias com o Estado. “Va-
mos buscar mais parcerias 
junto ao Governo do Esta-

do e a Prefeitura Municipal 
para promover o engrande-
cimento da economia local”, 
disse Álvaro. O presidente 
da Federação das Associa-
ções Comerciais da Paraíba, 
Luiz Alberto Leite, também 
anunciou que quer intensi-
ficar as parcerias.

A solenidade ainda 
contou com as presenças 
do vice-governador Rômu-
lo Gouveia; dos secretários 
de Estado Renato Felicia-
no (Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico), Mar-
cos Procópio (executivo 
de Indústria e Comércio) 

e Adriano Galdino (Gover-
no); da presidente da Ci-
nep, Tatiana  Domiciano;  
do superintendente do Se-
brae, Júlio Rafael; e do pre-
sidente da Fiep, Francisco 
Buega Gadelha; além de 
empresários homenagea-
dos e parlamentares.

Termina dia 28 o prazo para 
micro e pequenas empresas parai-
banas  realizarem o agendamento 
no Simples Nacional 2013 através da 
internet. A comunicação antecipada 
facilita o ingresso no sistema de tri-
butação diferenciado, pois permite 
a verificação prévia de pendências 
jurídicas e fiscais que podem interfe-
rir na concessão do imposto.

O gestor do Simples Nacional 
do Núcleo de Declarações da Re-
ceita Estadual, Henrique Oliveira 
Gadelha, informou que as pendên-
cias das empresas paraibanas com 
inscrição estadual podem impedir 
a liberação da opção, pois os dados 
já foram enviados à Receita Federal. 
“As pendências das empresas com 
o Fisco Estadual já estão disponíveis 
no acesso externo da página da Re-
ceita Estadual (www.receita.pb.gov.
br) entrar no sistema corporativo da 
secretaria (ATF) para os contribuin-
tes já cadastrados ou contadores 
das empresas”, detalhou. Outra op-
ção para os contribuintes verifica-
rem se têm pendências será no des-
locamento às repartições fiscais do 
Estado (Coletorias e Recebedorias 
de Renda de João Pessoa e Campi-
na Grande).

Segundo Henrique Oliveira Ga-
delha, “os contribuintes paraibanos 
que desejarem fazer a opção pelo 
Simples Nacional devem consul-
tar antes o arquivo de pendências 
para sanar as irregularidades que, 
por ventura, existem com a Recei-
ta Estadual com o objetivo de ser 

deferida a opção pelo Simples em 
janeiro pelo Portal da Receita Fede-
ral. O agendamento permite que o 
empresário tenha mais tempo para 
regularizar alguma situação que 
impeça à adesão ao programa”, 
afirmou o auditor.

Para quem ainda não é optante 
do Simples na Paraíba, o agenda-
mento deve ser feito acessando o 
link ‘Agendamento’ da Opção Pelo 
Simples Nacional no site www.recei-
ta.fazenda.gov.br/simplesnacional. 
Caso não existam pendências, a so-
licitação da opção para 2013 estará 
confirmada e o registro será gerado 
no dia 1º de janeiro. Na Paraíba, cer-
ca de 80% das 75 mil empresas com 
inscrição estadual no Estado são 
atualmente optantes do Simples.

Prazos
Se as micro e pequenas perde-

rem o prazo de agendamento ou 
a opção tenha sido negada devi-
do às pendências encontradas, as 
empresas poderão voltar a optar 
no período de 2 a 31 de janeiro de 
2013. Contudo, o prazo para resol-
ver determinadas pendências impe-
ditivas pode ser pequeno, por isso a 
importância do agendamento e da 
consulta prévia à Receita Estadual.  

Esses prazos não são válidos 
para empresas recém-criadas, que 
têm até 30 dias depois da liberação 
do Cadastro Nacional de Pessoa Ju-
rídica (CNPJ) para aderir ao progra-
ma. Quem quiser desistir do regime 
de tributação simplificado poderá 

fazê-lo a qualquer momento, no 
entanto, se for para o mesmo ano é 
necessário que o desenquadramen-
to seja solicitado em janeiro, caso 
contrário, a desvinculação só valerá 
para o ano seguinte.

No ano passado, cerca de três 
mil empresas paraibanas fizeram 
a opção pelo Simples Nacional na 
Receita Estadual. Além da facili-
dade de pagamento dos tributos, 
mediante o recolhimento de guia 
única, o regime do Simples também 
traz redução da carga tributária 
para os pequenos negócios. As fai-
xas de alíquotas do ICMS, por exem-
plo, oscilam de 0,5% (para quem fa-
tura até R$ 180 mil no ano) e vai até 
3,48% para quem fatura ate R$ 2 
milhões e 520 mil, sublimite do teto 
no Simples Nacional no Estado da 
Paraíba. As faixas de alíquotas do 
Simples na Paraíba têm reduções 
de 14,16% a 60%, quando compa-
radas à tabela nacional do regime 
diferenciado das micro e pequenas 
empresas. “Isso é um benefício aci-
ma do próprio regime nacional, que 
já traz redução”, observou o secre-
tário de Estado da Receita, Marialvo 
Laureano.

O Simples Nacional abrange 
ainda os seguintes tributos: IRPJ, 
CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ISS e a 
Contribuição Patronal Previdenciá-
ria para a Seguridade Social (CPP). 
O recolhimento é feito por um do-
cumento único de arrecadação que 
deve ser pago até o dia 20 do mês 
seguinte.

Agendamento segue até o dia 28
SIMPLES NACIONAL

O Conselho de Ética do 
PSB da Paraíba vai analisar 
a infidelidade partidária co-
metida pelo vereador reelei-
to de João Pessoa, Ubiratan 
Pereira (Bira), nas eleições 
municipais 2012. A reunião 
será realizada na próxima 
quinta-feira e o parecer en-
caminhado para apreciação 
do Diretório Estadual, no 
próximo mês. A decisão dos 
correligionários pode levar 
o parlamentar a ser expulso 
da legenda e perder o man-
dato.

A situação do vereador 
Bira será decidida pelos cor-
religionários Ângelo Veras, 
Orlando Soares e Tiago Paz, 
que compõem o Conselho de 
Ética do partido. De acordo 
com o estatuto do PSB, a 
expulsão é uma das alter-
nativas para punir os dissi-
dentes, mas o parlamentar 
pode receber apenas uma 
suspensão, caso entendam 
que a infidelidade partidária 
cometida nas eleições não 
foi tão grave. Atualmente, o 
vereador além de fazer par-
te da diretória do partido é o 
1º secretário estadual.

Seguindo os trâmites 
do estatuto, o parecer do 
Conselho segue então para 
o presidente estadual do 
partido, Edvaldo Rosas. 
Ele convocará os 45 corre-

ligionários que compõem 
o Diretório Estadual para 
apreciar o parecer e deci-
dir que tipo de punição será 
destinada ao vereador. Essa 
reunião deve acontecer em 
janeiro do próximo ano, 
como determina o regimen-
to interno.

Ontem, o presidente 
estadual do PSB da Paraíba, 
Edvaldo Rosas, deu declara-
ções à imprensa afirmando 
que, além do vereador Bira, 
a secretária municipal de 
Saúde, Roseana Meira, e ou-
tros filiados ao partido tam-
bém terão a situação anali-
sada pelo Conselho de Ética 
por infidelidade partidária.

No caso de Roseana, ela 
apoiou, abertamente o can-
didato do PT à Prefeitura de 
João Pessoa, Luciano Carta-
xo, quando o PSB tinha can-
didatura própria. 

Sobre o vereador Bira, 
ele antecipou que o partido 
deve brigar pelo mandato 
na Justiça. Segundo Edvaldo, 
é natural que o PSB queira o 
mandato do vereador, já que 
ele (Bira) teria praticado in-
fidelidade partidária desde 
as convenções.

Segundo as declarações 
de Edvaldo, mais de 30 filia-
dos estão na mesma situa-
ção de Bira e Roseana Meira, 
podendo ser expulsos.

PSB analisa situação 
de Bira na quinta-feira

INFIDELIDADE PARTIDÁRIA



AL terá uma reunião por semana
COMISSÃO DE RECESSO
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GERAL

Até metade de fevereiro, 
apenas 12 deputados (e 12 
suplentes) devem ir à Casa

E o mundo nem acabou

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé
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A partir da primeira quar-
ta-feira de janeiro, uma comis-
são de recesso da Assembleia 
Legislativa vai ficar se reunin-
do uma vez por semana até 
a retomada dos trabalhos na 
metade de fevereiro. “Há re-
cesso, mas o Poder Legislativo 
não pode parar totalmente”, 
afirmou ontem o presidente 
da Casa, deputado Ricardo 
Marcelo (PSDB), que fez ques-
tão de incluir seu nome entre 
os titulares da Comissão de 
Recesso.

A Comissão representa-
tiva que irá atuar durante o 
recesso parlamentar da Casa 
ficou composta de 24 parla-
mentares, metade de titula-
res e metade de suplentes. 
Os deputados titulares são 
o presidente Ricardo Marce-
lo (PEN), o vice-presidente 
Trocolli Júnior (PMDB), Aní-
sio Maia (PT), João Henri-
que (DEM), João Gonçalves 
(PEN), Lea Toscano (PSB), 
Hervázio Bezerra (PSDB), 
Guilherme Almeida (PSC), 
Gervásio Maia (PMDB), 
Olenka Maranhão (PMDB), 
Raniery Paulino (PMDB) e 
Arnaldo Monteiro (PSC).

Como suplentes, fica-
ram Frei Anastácio (PT), 
Lindolfo Pires (Democra-
tas), Eva Gouveia (PSD), An-
tônio Mineral (PSDB), Domi-
ciano Cabral (Democratas), 
Daniella Ribeiro (PP), Már-
cio Roberto (PMDB), Vitu-
riano de Abreu (PSC), Ge-
nival Matias (PTdoB) e Caio 
Roberto (PR).

“Esse tipo de briga não 
interessa a ninguém”. A 
afirmação foi feita ontem 
pelo deputado federal Ruy 
Carneiro (PSDB), ao fazer 
comentários sobre a deci-
são da Assembleia Legis-
lativa que alterou seu Re-
gimento Interno inserindo 
dispositivos que permitem 
aprovar ou reprovar contas 
do governador de Estado 
com votos de menos de 19 
parlamentares ou maioria 
simples.

Ruy disse que está tor-
cendo para que a política da 
Paraíba não volte “a mistu-

rar questões pessoais com 
questões de poder, de res-
ponsabilidade, de se presidir 
um poder, seja Executivo ou 
Legislativo”. Apesar de fazer 
oposição ao governo Ricardo 
Coutinho (PSB), o deputado 
Ruy Carneiro defende a cau-
tela e acha que a decisão re-
almente precisa ser melhor 
avaliada.

“Não se pode misturar o 
poder com a opinião que se 
tem sobre alguém. Se eu fos-
se presidente da Câmara dos 
Deputados, não iria lançar 
o Poder Legislativo contra a 
presidente Dilma Rousseff 

apenas por ser oposição”, ava-
lia Ruy Carneiro.

Ele acha que tanto uma 
parte quanto a outra, nesse 
processo envolvendo Go-
verno do Estado e Assem-
bleia Legislativa da Paraí-
ba, deve  rever as atitudes, 
fazer uma autocrítica para 
iniciar um 2013 trabalhan-
do em prol do desenvolvi-
mento do Estado. 

“Às vezes, a temperatura 
aumenta e acabamos ado-
tando ações impulsivas, mas 
é bom que paremos e pense-
mos melhor sobre as nossas 
atitudes”, concluiu.

Já está na Comissão de 
Constituição e Justiça da Câ-
mara dos Vereadores e deve 
ser apreciado em plenário na 
quarta ou quinta-feira o pro-
jeto de lei complementar do 
prefeito Luciano Agra (sem 
partido) dispondo sobre o 
Plano de Cargo, Carreiras e 
Remuneração (PCCR) dos ser-
vidores do Instituto de Previ-
dência do Município (IPM).

A matéria, elaborada em 
consonância com a proposta 
de reestruturação de cargos 
da Prefeitura de João Pessoa, 
inclui a criação de cargos em 
níveis médio, técnico e tam-
bém superior.

O vereador Raoni Mendes 
(PDT) explicou que a maté-
ria será avaliada inicialmente 
pela Comissão de Justiça e de-
pois pela Comissão de Serviço 
Público, e será com os dois pa-
receres que chegará a plenário 
para os dias de votações deste 
ano. “Acho que teremos apro-
vação pacífica”, previu ele.

O superintendente do 
IPM-JP, Cristiano Henrique 
Souto, disse que o novo pla-
no traz muito mais do que a 
possibilidade de um concurso 
público para o quadro de fun-
cionários da pasta. “O projeto 
inclui a contratação, mediante 
concurso, de profissionais de 
administração, arquivologia, 
técnicos em contabilidade e 

enfermagem, bem como mé-
dicos peritos e economistas, 
categorias que podem propor-
cionar uma nova estrutura or-
ganizacional à autarquia, mais 
eficiente e completa”, destacou.

A presença de um médico 
perito no Instituto, por exem-
plo, abriria espaço para o de-
senvolvimento de uma área 
de exames de perícia para re-
querimento de aposentadorias 
por invalidez, ação que hoje 
se concentra na Junta Médica 
Municipal. Já a atuação de eco-
nomistas e de especialistas em 
cálculo atuarial na construção 
de projeções previdenciárias e 
de gastos públicos serviria tan-
to para os servidores inativos 
quanto para a Prefeitura, no re-
gimento da folha de pagamen-
to dos beneficiários do IPM.

Como disposto no texto, a 
“criação do quadro próprio de 
servidores efetivos pretende 
privilegiar uma remuneração 
mais digna, mediante o incen-
tivo para se titularizar, atuali-
zar e se aperfeiçoar; além de 
melhor aproveitamento pro-
fissional dos seus servidores”.

O IPM-JP também enca-
minhou para a Câmara duas 
outras importantes matérias 
para avaliação. Uma delas 
refere-se à adequação da lei 
municipal nº. 10.684/2005, 
que regulamenta o Regime 
Próprio de Previdência Social 

(RPPS) dos servidores da ca-
pital. As alterações vêm para 
sanar inconsistências da legis-
lação vigente, adequando-a às 
novas realidades jurídicas.

Segundo a mensagem 
anexa ao projeto de lei, um dos 
aspectos trabalhados pelo do-
cumento trata da “regulamen-
tação do reconhecimento de 
união estável, para fins de con-
cessão de pensão por morte, ao 
companheiro ou companheira 
de servidor falecido que não 
possuem título jurídico de es-
tabelecimento dessa condição 
de convivência”. Cerca de 40 
artigos da lei nº. 10.684/2005 
serão modificados, caso a ma-
téria seja aprovada.

A outra dispõe sobre a 
segregação de massas, que 
determina uma data de corte 
para a administração distin-
ta da folha de pagamento dos 
aposentados e pensionistas da 
PMJP. Caso aprovada, a segre-
gação determinará que o ente 
federativo assuma a respon-
sabilidade pelo pagamento do 
grupo de segurados cujos be-
nefícios foram concedidos até 
31 de dezembro de 2009, que 
é, portanto, maior e mais one-
roso aos cofres públicos. A se-
gunda parte da massa referen-
te aos benefícios concedidos 
após 31 de dezembro de 2012 
ficará sob responsabilidade do 
IPM-JP. (A.J.)

“Esse título ficará na 
história dos meus entes que-
ridos, deixando mais esse 
legado para os meus suces-
sores”. Foi o que o advogado 
Jurandir Pereira da Silva, na-
tural da cidade de Rio Verde, 
em Goiás, afirmou em um 
dos trechos do seu discurso, 
proferido na tribuna da Câ-
mara Municipal de João Pes-
soa (CMJP), após receber o 
Título de Cidadão Pessoense, 
entregue pelo vereador Ge-
raldo Amorim (PDT).

“Recebo essa comenda 
com muita honra e dignida-
de”, acrescentou ele, durante 
a sessão solene, que contou 
com a presença de familiares 
e amigos. “Eu cheguei aqui, 
em João Pessoa, em 1979, e 
fui recebido com muita hos-
pitalidade pelo povo pes-
soense. Nessa terra tenho 
quatro filhos e três netos”, 
lembrou o homenageado 
emocionado. A esposa Inês 
Rodrigues da Silva estava no 
plenário.

Jurandir Pereira fez 
questão de destacar, entre 
vários fatos inusitados de 
sua vida, que, por coincidên-
cia do destino, sua cidade 
natal, Rio Verde, foi fundada 
no dia 5 de agosto, na mesma 
data de aniversário da capi-
tal paraibana. 

Ruy Carneiro: “Se fosse presidente da Câmara Federal, não colocaria o Legislativo contra Dilma”

Jurandir Pereira 
recebe título 
de Cidadão 
Pessoense  

Ruy defende diálogo entre 
o Executivo e o Legislativo

Plenário da Câmara aprecia 
PCCR do IPM até quinta-feira

Essa conversa fiada sobre o fim do mundo já 
está enchendo o saco. Foi a coisa mais besta que eu 
ouvi neste ano que está terminando. Também nunca 
vi tanta desinformação sobre o povo Maia. É muita 
maluquice para um mundo tão pequeno.

Os Maias não tinham uma visão apocalíptica, 
como acontece com as religiões judaico-cristãs. Sua 
visão de mundo era completamente diferente da 
nossa.

Cientistas dizem que os rumores que correm 
na internet sobre o fim prematuro da Terra foram 
motivados por um mal-entendido a respeito do 
Calendário Maia, cujo ciclo de contagem longa 
termina, conforme o calendário gregoriano, em 21 
de dezembro de 2012.

“É apenas o fim de um ciclo e o começo de um 
novo. É como o 31 de dezembro: nosso calendário 
acaba, mas um novo calendário para o ano seguinte 
começa em 1º de janeiro”, diz em vídeo no YouTube 
Don Yeomans, chefe do programa de Objetos 
Próximos da Terra do Laboratório de Propulsão a 
Jato da Nasa, em Pasadena, na Califórnia.

Segundo a história que circula na internet, 
um enorme planeta desgarrado chamado Niburu 
estaria em rota de colisão com a Terra. É tudo 
mentira, invenção e a mídia ainda cai nessa.

Se fosse, já o teríamos visto há muito tempo, 
e se ele fosse por algum motivo invisível, teríamos 
visto seus efeitos nos planetas vizinhos. Milhares 
de astrônomos que varrem os céus noturnos 
diariamente não viram isso.

Na esperança de sobreviver ao fim do mundo 
ou com a intenção apenas de se divertir em meio 
a belezas naturais, turistas de várias partes do 
mundo chegaram, a todo momento, à cidade de Alto 
Paraíso de Goiás. Hotéis, pousadas e acampamentos 
estão lotados. A cidade ganhou reforços nas 
áreas de segurança e saúde. Os restaurantes 
e supermercados reforçaram os estoques de 
alimento.

Localizado a cerca de 410 km de Goiânia, o 
município é cortado pelo Paralelo 14 e está em cima 
de uma placa gigante de quartzo, o que, segundo os 
místicos, o protege de possíveis catástrofes. Desta 
forma, a cidade seria um dos poucos lugares não 
afetados pelas previsões apocalípticas marcadas 
para ontem.

A sexta-feira passou, o mundo não acabou e 
quem saiu ganhando foi a indústria turística de Alto 
Paraíso.

Doido varrido

Um amigo pegou o carro, pôs comida e água dentro, pegou sua 
barraca de campo e me ligou do meio do caminho.

- Zé, é o Benzo.
- Fala, galego...
- Estou indo para a Praça do Meio do Mundo. Vou assistir o fim 

do mundo de lá.
- Mas por que ir para o Cariri assistir ao fim do mundo de lá e 

logo para a Praça do Meio do Mundo?
- Porque o mundo vai se acabar com fogo. Deus vai começar a 

botar fogo pelas beiradas, pelos aceiros, como quem bota fogo em 
broca ou come papa. Entendeu?

- Mais ou menos.
- Se o mundo vai começar a queimar pelas beiradas, quem 

estiver no meio dele vai ter chance de viver mais um pouco. 
Entendeu?

Agora, vá entender uma estória assim...

Pra quem acabou?

Agora, aqui pra nós, para o pessoal envolvido com o Mensalão o mundo 
está bem pertinho de acabar. As últimas notícias sobre o assunto é de 
deixar careca de cabo em pé. Esse ministro Joaquim Barbosa veio para 
botar fogo no mundo.

E para quem estiver na sua mira, o mundo se acaba já, já...

Ademilson José 
ademilson1956@gmail.com
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Joaquim Barbosa rejeita prisão 
imediata para réus do Mensalão
 O presidente do STF (Su-
premo Tribunal Federal) e 
relator do processo do Men-
salão, Joaquim Barbosa, negou 
ontem o pedido da PGR (Pro-
curadoria Geral da República) 
que pedia a prisão imediata 
dos condenados no julgamen-
to, concluído na última segun-
da-feira.

Na decisão, Barbosa ar-
gumenta que não se pode 
“presumir de antemão” que 
as defesas dos réus utilizarão 
uma série de embargos para 
retardar a execução das penas 
pelos réus.

“Não há dados concretos 
que permitam apontar a ne-
cessidade de custódia caute-
lar dos réus (CPP – Código de 
Processo Penal – art. 312), os 
quais, aliás, responderam ao 
processo em liberdade”, afirma 
o ministro em sua decisão.

Além disso, Barbosa diz 
que a proibição dos condena-
dos de se ausentarem do país, 

a comunicação das autorida-
des para fiscalizar fronteiras e 
o recolhimento dos passapor-
tes deles se somam aos mo-
tivos que o levaram a negar o 
pedido de prisão imediata. O 
ministro não concedeu entre-
vista para comentar a decisão.

 No pedido, Gurgel reque-
ria “a imediata execução ao 
julgado, nos seus múltiplos as-
pectos (...) no que concerne às 
penas restritivas de liberdade, 
com a expedição dos manda-
dos de prisão”.

Nem PGR nem o STF in-
formam de quais réus havia 
sido feita o pedido de prisão 
imediato, e na decisão de 
Barbosa não consta esta in-
formação.

Gurgel poderia ter feito o 
pedido em plenário enquanto 
o julgamento estava em curso, 
o que permitiria que a decisão 
fosse tomada de forma cole-
giada. No entanto, o procura-
dor-geral optou por aproveitar 
uma decisão monocrática de 
Barbosa, que além de relator 
do processo é o ministro de 
plantão durante o recesso fo-
rense iniciado anteontem.

Presidente do STF nega 
pedido feito pela Procura-
doria Geral da República

FoTo: Divulgação

Ao negar ontem o pe-
dido da Procuradoria-Geral 
da República para prisão 
imediata dos condenados na 
Ação Penal 470, o processo 
do Mensalão, o presidente 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), Joaquim Barbosa, 
argumentou que o Supremo 
já decidiu em 2009 que não 
é possível antecipar a execu-
ção de sentenças criminais 
enquanto elas não transi-
tarem em julgado – ou seja, 
quando os recursos judiciais 
possíveis não forem esgo-
tados. O ministro destacou 
que, na ocasião, a entendi-
mento foi por maioria, con-
tra seu voto.

Barbosa tomou a deci-
são de ontem sozinho, como 
ministro plantonista, porque 
a Corte está em recesso. No 
pedido de prisão imediata 
apresentado na última quar-
ta-feira, o procurador-geral 
da República, Roberto Gur-
gel, alegava que as sentenças 
do Mensalão tinham que ser 
executadas imediatamen-
te porque o STF é a única 
instância de julgamento do 
caso. De acordo com Gurgel, 
os possíveis recursos à pró-
pria Corte não têm o poder 
de mudar a decisão.

Na decisão sucinta, com 
apenas três páginas, Barbosa 
lembrou, no entanto, que o 
Supremo ainda não decidiu 
se é cabível recurso com po-
der de levar a Corte a revisar 
o julgamento, os chamados 
embargos infringentes. A 
dúvida existe porque o regi-
mento interno da Corte cita 
o recurso quando a condena-
ção não foi  unânime ou por 
ampla maioria, mas a legisla-
ção que rege os julgamentos 
no Tribunal já não prevê esse 
tipo de embargo.

De acordo com o minis-
tro, a Corte já decidiu anteci-
par a execução de sentenças, 
em processos anteriores, 
quando havia indícios de que 
os advogados estavam ten-
tando atrasar o cumprimen-
to das penas. “Todavia, não 
se pode presumir, de ante-
mão, que os condenados, tal 
como sustentado pelo reque-
rente, irão lançar mão desse 
artifício”.

O ministro ainda disse 
que não há indícios de que 
a prisão preventiva dos réus 
seja necessária. Ela é usada 
quando a decisão ainda não é 
definitiva e os réus oferecem 
risco de fuga ou contra a paz 
pública. 

Corte está em recesso

São Paulo - A presiden-
te Dilma Rousseff assumiu 
ontem o compromisso de se 
empenhar durante o próximo 
ano no combate à violência 
contra moradores de rua e 
catadores de material reciclá-
vel. Durante o Natal dos Ca-
tadores, encontro anual que 
reúne integrantes do Movi-
mento Nacional dos Catado-
res de Materiais Recicláveis 
e do Movimento Nacional da 
População em Situação de 
Rua, na capital paulista, Dil-
ma considerou inadmissível 
que essas pessoas continuem 
sofrendo atentados e sendo 
mortas no país.

“Defendemos o Plano 
Brasil Mais Seguro. É preciso 
uma parceria entre os gover-
nos dos estados e municípios 
e o federal. No Governo Fede-
ral não temos Polícia Militar, 
mas nossa ação é dar suporte 

para os estados e municípios. 
Gostaria que no ano que 
vem, quando chegássemos 
aqui, disséssemos que con-
seguimos realizar todas as 
reivindicações.”

Dilma ressaltou a neces-
sidade de combater também 
a impunidade. “Proponho a 
participação de todo o go-
verno na questão. Mas só 
tem um jeito de combater a 
impunidade, que é mobili-
zando a sociedade e as Igre-
jas. Não só a católica, mas a 
evangélica, a espírita. Tam-
bém é importante a presença 
do Ministério Público nesta 
questão.”

A presidente também 
destacou os investimentos 
feitos para auxiliar os catado-
res de materiais recicláveis. 
No total, foram investidos R$ 
240 milhões em ações de for-
talecimento de cooperativas 
e associações. “Nossa maior 
vitória veio com a Expoca-
tadores, quando entregamos 

os primeiros cartões do Ban-
co do Brasil e BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social) para 
que eles possam acessar a li-
nha de crédito especial para 
financiar máquinas e equipa-
mentos para o dia a dia.”

Ela falou ainda que, ape-
sar de os catadores serem 
empreendedores e ressalta-
rem que não querem depen-
der de dinheiro do governo, 
é importante que façam par-
te dos programas Bolsa Fa-
mília e Brasil Carinhoso até 
conquistarem a estabilidade 
financeira. “Todas as famílias 
com crianças e adolescen-
tes até 15 anos têm direito 
a receber R$ 70 para cada 
membro da família. As mães 
precisam ter uma comple-
mentação de renda.”

Este é o segundo ano em 
que Dilma participa do encon-
tro como presidente da Repú-
blica. No último ano da gestão 
do ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, que prestigiou 
o evento durante os oito anos 
em que esteve na Presidên-
cia, Dilma o acompanhou e 
se comprometeu a continuar 
participando todos os anos.

Entre os ministros que 
acompanharam Dilma esta-
vam o da Educação, da Saúde 
e das secretarias de Comuni-
cação, dos Direitos Humanos 
e de Assistência Social.

Dilma se compromete a combater violência 
contra os catadores e moradores de rua

Brasília – O líder do gov-
erno no Senado, Eduardo Braga 
(PMDB-AM), disse ontem que 
a Resolução 3/90 do Congresso 
Nacional permite que a Comis-
são Representativa vote o Orça-
mento de 2013 já na próxima se-
mana, quando terá começado o 
recesso parlamentar. O senador 
disse, no entanto, que o governo 

quer que o Orçamento seja apro-
vado ainda este ano, “mas com o 
mínimo de segurança jurídica”.

Para tanto, Eduardo Braga 
ressaltou que cabe ao relator-
geral do Orçamento, senador 
Romero Jucá (PMDB-RR), relacio-
nar “os riscos iminentes” ao país 
que o adiamento da aprovação 
da matéria em 2012 re-presen-
taria.

A situação é prevista no 
Artigo 7o, Inciso 11, da Reso-

lução 3/90, que estabelece as 
competências da Comissão Rep-
resentativa, formada por sete 
senadores e o mesmo número 
de deputados. O inciso prevê 
que cabe ao colegiado “exercer 
outras atribuições de caráter ur-
gente, que não possam aguardar 
o início do período legislativo 
seguinte sem prejuízo para o 
país ou suas instituições”.

O relator-geral Romero Jucá 
(PMDB-RR) ressaltou que, até 

o momento, não há nada defi-
nido. Se-gundo ele, as opções 
em estudo são a convocação 
extraordinária, a Comissão Rep-
resentativa ou a votação do Or-
çamento em fevereiro ou março 
do próximo ano, no retorno do 
recesso, que começa no dia 23 
e prossegue até 1o de fevereiro, 
conforme a Constituição Federal.

Para Jucá, o atraso do Or-
çamento pode chegar a três 
meses, levando em conta que, 

após a reabertura dos trabalhos 
legislativos, haverá eleições das 
mesas diretoras do Senado e da 
Câmara, carnaval e o período 
de sanção presidencial. “O Bra-
sil não pode ficar três meses sem 
investimentos das estatais, do 
PAC (Programa de Aceleração 
do Crescimento), sem as deson-
erações fiscais que a presidente 
Dilma quer fazer no início do 
ano, e sem o reajuste do salário 
mínimo”, disse.

Senador diz que governo quer votar orçamento 2013
AINDA ESTE ANO

Marcos Chagas
Da Agência Brasil

Flávia Albuquerque
Da Agência Brasil

Dilma Rousseff 
considerou 
inadmissível que 
essas pessoas 
continuem 
sofrendo atentados 
e sendo 
mortas no país

Joaquim Barbosa tomou a decisão de ontem sozinho, como ministro plantonista, porque o Supremo Tribunal Federal está em recesso
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Premiê italiano renuncia e eleições 
devem ser realizadas em fevereiro 

Roma EFE) - O primei-
ro-ministro da Itália, Mário 
Monti, apresentou ontem  
sua renúncia como chefe do 
governo ao presidente da 
República, Giorgio Napoli-
tano, após 13 meses à frente 
de um Executivo tecnocrata 
investido para reconduzir as 
finanças e a economia do país.

Segundo a Presidência da 
República, Monti formalizou 
ontem a sua saída, que já havia 
anunciado no último dia 8 de 
dezembro a Napolitano depois 
que o partido de seu anteces-
sor, Silvio Berlusconi, desse por 
concluída a experiência do Gov-
erno tecnocrata que chegou ao 
poder em novembro de 2011.

“O presidente da Repúbli-
ca, Giorgio Napolitano, recebeu 
hoje o presidente do Conselho 
de Ministros, senador Mário 
Monti, que, após ter finaliza-
do o trâmite parlamentar dos 
orçamentos do Estado, apre-
sentou a renúncia do gover-
no que preside, já anunciada 
como irrevogável”, afirma uma 
nota da presidência.

“O presidente da Repú-
blica tomou nota da renúncia 
e convidou o governo a per-
manecer interino para tratar 

os assuntos correntes. O chefe 
do Estado consultará os presi-
dentes dos grupos parlamen-
tares amanhã”, conclui a nota.

Monti, de 69 anos, cum-
priu os prazos que havia de-
terminado após anunciar a 
Napolitano sua intenção de 
renunciar, pois formalizou sua 
saída uma vez que o Parla-
mento deu hoje mesmo o sinal 
verde ao orçamento geral do 
Estado para 2013, na terceira 
leitura parlamentar, realizada 
na Câmara dos Deputados.

O ex-comissário euro-
peu participou ontem de 
seu último ato público como 
primeiro-ministro da Itália, a 
tradicional conferência de em-
baixadores em Roma, na qual 
defendeu o trabalho realizado 
por seu Governo nos últimos 
13 meses e recebeu calorosos 
aplausos dos diplomatas.

Segundo Monti, essa tare-
fa de governo, desempenhada 
durante meses “difíceis, mas 
fascinantes”, fez com que a 
Itália seja “mais confiável, além 
de mais competitiva e atrativa 
para os investidores estrangei-
ros” e também permitiu que a 
“situação da Europa e do euro 
tenha melhorado notavel-
mente”.

Após a renúncia de Monti, 
Napolitano se reunirá hoje com 
os grupos parlamentares para 
depois assinar previsivelmente 

o decreto para a dissolução do 
Parlamento, após o que serão 
convocadas oficialmente as 
eleições, cuja data “ideal” é, de 
acordo com Napolitano, o dia 
24 de fevereiro de 2013.

Ainda falta resolver 
uma das maiores incógnitas 
dos últimos meses na vida 
política italiana: se Monti, 
que neste tempo contou com 
o apoio incondicional das 
autoridades comunitárias e 
da chanceler alemã, Angela 
Merkel, concorrerá ou não a 
eleições gerais, algo que pode 
anunciar já neste domingo na 
tradicional coletiva de im-
prensa de fim de ano.

Alguns meios de comuni-
cação italianos dão como certo 
que Monti será o candidato a 
primeiro-ministro das listas 
de vários movimentos de cen-
tro, entre eles o do presiden-
te de Ferrari, Luca Cordero 
di Montezemolo, afastado do 
partido do ex-primeiro-minis-
tro, Silvio Berlusconi.

Com esta renúncia, Monti 
põe fim a 13 meses de gover-
no tecnocrata, que começou 
em novembro de 2011 após 
ser convocado para substituir 
Berlusconi, que se viu obriga-
do a renunciar ao perder o 
apoio da maioria parlamentar 
em meio às turbulências dos 
mercados sobre a incerteza 
financeira da Itália.

Mário Monti fracassou na 
tentativa de recuperar as 
finanças e economia do país

WASHINGTON - O 
presidente Barack Oba-
ma anunciou o nome do 
senador John Kerry para 
ocupar o cargo de secre-
tário de Estado. O posto 
era ocupado por Hillary 
Clinton, que já afirma-
ra pretender deixar o 
cargo. Com a nomeação 
de Kerry, Obama reali-
za sua primeira grande 
mudança na equipe de 
segurança às vésperas 
de assumir o segundo 
mandato.

Candidato à presi-
dência em 2004 e impor-
tante defensor do presi-
dente, Kerry, de 69 anos, 
vinha sendo apontado 
como favorito ao cargo 
de secretário de Estado, 
desde que a embaixa-
dora dos EUA na ONU, 
Susan Rice, desistiu de 
disputar a função. Susan 
é uma aliada próxima 
de Obama, mas rece-
beu fortes críticas repu-

blicanas após comentar 
o ataque ao consulado 
de Benghazi, na Líbia, 
quando o embaixador 
americano Chris Stevens 
foi morto. A princípio, 
o ataque foi justificado 
como uma reação a um 
filme satirizando Mao-
mé. Depois, o governo 
assumiu se tratar de um 
ataque terrorista.

“Espero que o Sena-
do aprove rapidamen-
te a indicação para que 
Kerry possa começar a 
enfrentar os desafios 
que vêm pela frente”, 
declarou Obama.

Veterano em política 
externa, Kerry não deve-
rá encontrar resistências 
para ter seu nome confir-
mado no Congresso. Ele 
é membro da Comissão 
de Relações Exteriores 
do Senado há 27 anos, 
e seu presidente há seis. 
Já liderou missões do go-
verno americano a países 

como Afeganistão, Pa-
quistão e Egito. Obama 
aproveitou a solenida-
de para fazer elogios à 
Hillary.

“Nos últimos anos, 
conseguimos terminar a 
Guerra do Iraque e forta-
lecer a nação em relação 
ao mundo”, comentou.

Ao mesmo tem-
po em que substituirá 
Hillary, uma das figuras 
mais populares do ga-
binete de Obama, Kerry 
terá também o desafio 
de liderar o Departa-
mento de Estado no mo-
mento em que um in-
quérito revelou falhas 
na segurança no ataque 
ao consulado em 11 de 
setembro passado.

O senador defen-
deu ainda o estabeleci-
mento de uma zona de 
exclusão aérea sobre a 
Líbia durante o levante 
contra Muamar Kadafi, 
na Líbia.

Barack Obama anuncia John Kerry 
como novo secretário de Estado

MUDANÇA NO GOVERNO

O senador John Kerry, ao lado de Obama, vai substituir Hillary Clinton no cargo de secretário

FOtO: Divulgação
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Bota e Treze fazem 
amistosos visando o 
Campeonato Paraibano

NADO SINCRONIZADO

CBDA convoca paraibana
Thafnnys Milka vai se
apresentar à seleção
no dia 14 de janeiro

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A nadadora paraibana 
Thafnnys Milka, de apenas 
13 anos de idade, se apre-
senta a Seleção Brasileira de 
Nado Sincronizado no dia 14 
de janeiro quando, dará iní-
cio aos treinamentos visando 
participação no Campeonato 
Sul-Americano 2013. Atle-
ta do Tijuca Tênis Clube, do 
Rio de Janeiro, a garota foi 
convocada pela Confedera-
ção Brasileira de Desportos 
Aquáticos após encerrar o 
ano de 2012 na terceira co-
locação no ranking nacional.

Por telefone, na manhã 
de ontem, direto do Rio de Ja-
neiro, a nadadora disse que a 
convocação foi um presente 
de final de ano dado por Pa-
pai Noel. “Estou muito feliz. 
Não tem sido fácil a minha 
luta, juntamente com minha 
mãe, para garantir este espa-
ço. Tenho treinado bastante 
e a convocação veio coroar 
o meu árduo trabalho nas 
piscinas do Tijuca Tênis Clu-
be. Foi um presente de papai 
Noel”, afirmou a paraibana.

Thafnnys Milka está há 
quase um ano no Rio de Ja-
neiro treinando Natação e 
Nado Sincronizado pelo Tiju-
ca Tênis Clube. Os resultados 
obtidos por ela em compe-
tições nacionais e estaduais 
surpreendeu a todos da Fe-
deração Áquática do Rio de 
Janeiro e dos treinadores 
dela na agremiação carioca. 
Em todas as competições 
que participou, desde que in-
gressou no novo clube, a pa-
raibana esteve presente em 
todas elas no pódio. 

O mais recente resulta-
do positivo conquistado por 
Thafnnys Milka foram três 
medalhas (duas de ouro e 
uma de prata), no Campeo-
nato Estadual Infantil e Juve-
nil de Verão, que aconteceu 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

no Parque Aquático do Bota-
fogo Futebol e Regatas, nos 
dias 6, 7 e 8 deste mês. Ela 
ganhou a medalha de ouro 
nos 50 e 100 metros livres e 
ficou com a prata nos 50 me-
tros borboleta.

“Vou fazer de tudo para 
que represente bem o meu 
país no Campeonato Sul-A-
mericano 2013. A competição 
será entre 14 a 17 de março e, 
até lá, quero está bem prepa-
rada”, disse a jovem promes-

sa. Thafnnys Mylka é uma das 
atletas que está sendo super-
visionada pela Confederação 
Brasileira de Desportos Aquá-
ticos, visando os Jogos Olímpi-
cos de 2016, que ocorrerão no 
Brasil.

A bola vai rolar nas 
areias da Praia do Cabo 
Branco neste fim de se-
mana. Hoje, às 14h45, 
ADM e Colibri/Palhoça 
Marisol se enfrentam em 
rodada válida pelo segun-
do turno do Campeona-
to Paraibano masculino. 
Em seguida, às 15h45, é a 
vez das meninas do Santa 
Cruz e CCLB entrarem na 
arena oficial da Federa-
ção Paraibana de Beach 
Soccer (FPBS) e fazerem a 
primeira partida das semi-
finais da segunda fase do 
Estadual. 

Amanhã, Botafogo e 
Juventude Brasileira due-
lam às 9h15 e fecham as 
semifinais do feminino. 
Os vencedores dos dois 
jogos femininos irão se 
enfrentar decidindo o se-
gundo turno. A arena ofi-
cial da FPBS fica montada 
na Praia do Cabo Bran-
co, em frente ao Centro 
de Turismo e Lazer Sesc 
Cabo Branco. O presiden-
te da FPBS, Ailton Caval-
canti, avaliou a rodada 
das meninas.

“São dois jogos atí-
picos. O Santa Cruz como 
campeão do primeiro tur-
no já tem vaga garantida 
na final do campeonato e 
está de camarote assistin-
do a tudo. Podemos dizer 
que a equipe está cor-
rendo por fora, podendo 
surpreender e se tornar 
campeã diretamente caso 
vença o seu adversário de 
sábado e a final do turno. 
Por outro lado, o CCLB e 
o Juventude Brasileira es-

tiveram bem no primeiro 
turno e podem surpreen-
der os seus adversários e 
dar uma final de campeo-
nato com partida extra”, 
comentou Ailton. 

Mesmo enfatizando 
a participação dos outros 
times, Ailton fez questão 
de lembrar que o Botafo-
go ainda tem chances de 
se classificar para a final 
do torneio. “O Botafo-
go não foi bem no turno 
inicial, mas se recuperou 
no segundo. O time está 
bem na competição e tem 
garantido muita luta e 
empenho nas partidas. O 
Botafogo não está mor-
to e o time ainda pode 
conseguir uma vaga para 
a final”, afirmou o presi-
dente da FPBS.

Por meio de circular 
divulgada na última quar-
ta-feira, Ailton informou 
as mudanças na tabela 
oficial do Campeonato 
Paraibano masculino e fe-
minino aos times que dis-
putam o Paraibano. Ini-
cialmente programadas 
para ocorrerem no meio 
da semana, durante o tur-
no da noite, as partidas 
tiveram que ser modifica-
das para o fim de semana 
por causa da falta de ilu-
minação na arena oficial 
da Federação.

Se tudo correr como 
o planejado e houver a 
volta da luz na quadra, 
a FPBS deve realizar as 
finais do Estadual no pró-
ximo dia 29. Caso contrá-
rio, Ailton informou que 
os campeões do Paraiba-
no masculino e feminino 
só serão conhecidos no 
início de 2013.

Estadual programa
mais dois jogos hoje

BEACH SOCCER

Herbert Clemente
Especial para A União

Torneio reúne crianças de várias comunidades
O Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado da Paraíba 
vem desenvolvendo vários 
projetos que visam aproximar 
a instituição da população pa-
raibana, sobretudo aquelas 
menos favorecidas e com foco 
dirigido, em alguns projetos, 
ao público infanto-juvenil com 
a finalidade de levar uma alter-
nativa que lhes permita reinte-
gração a sociedade, além de 
promover a conscientização, 
como forma de prevenção so-
bre a importância de se evitar 
o envolvimento em situações 
de violência e drogas.

Dentro dessa temática foi 
realizado, ontem, no campo do 
Comando do Corpor dos Bom-
beiros, em Marés, a final da 1ª 
mini Copa do Projeto Bombei-
ro Gol 10 que reuniu quatro 
equipes, dividida em Catego-
rias ( Sub-13, 15 e 17 anos). 
Equipes participantes: Bom-
beiro Gol 10, Seleção do Bairro 
(Bicó), Bola na Rede (Muna), 
Jardim Planalto (Marquinhos).

As escolinhas campeãs 

por categoria foram Jardim 
Planalto na categoria Sub-13; 
Bombeiro Gol 10 na categoria 
Sub-15 e Bola na Rede na cate-
goria Sub-17.

O Projeto Bombeiro Gol 
10 tem como objetivo utilizar 
o esporte, como expressão de 
cultura, enfatizando as inclu-
sões sociais, traduzidas como 
um fator de desenvolvimento 
e transformação humana, no 
caso, das crianças, gerando 
mais saúde, mais equilíbrio, e 
principalmente um importan-
te instrumento para capacitar 
pessoas a ingressarem cons-
trutivamente na sociedade.

De acordo com o coor-
denador do projeto, capitão 
Charlton Ribeiro Santana, o 
projeto esportivo e social dá 
oportunidade para ampliar o 
atendimento da demanda só-
cio-esportiva do país, do esta-
do e a comunidades circunvizi-
nhas. O projeto é desenvolvido 
na capital e pelos batalhões no 
interior do Estado.

Esta política social lembra 
o coordenador, corrobora com 
a nova dinâmica de educação 
física Departamento de Educa-

ção Física e Desportos do Cor-
po de Bombeiros.  

Podem participar do Pro-
jeto Gol 10 crianças, adoles-
centes e jovens na faixa etária 
dos 9 aos 17 anos, com prio-
ridade a população que mora 
nas redondezas das unidades 
do CBMPB e filhos dos bom-
beiros militares.  

Os participantes devem 
estar devidamente matricula-
dos em escolas da rede pública 
de ensino, com atestado mé-
dico, assiduidade e com bom 
rendimento escolar.

PROJETO BOMBEIRO GOL 10

Podem participar 
do Projeto Gol 
10 crianças de 
9 aos 17 anos 
devidamente 
matriculadas 
nas escolas 
públicas

O torneio de futebol foi realizado na manhã de ontem no campo do quartel do Comando dos Bombeiros

FOTOS: Divulgação

A paraibana Thafnnys foi destaque no Estadual Infantil com duas medalhas de ouro e uma de prata



Natação do Brasil fecha o ano 
com mais dois casos de doping
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AMADOR

Perspectivas do
futebol paraibano

Este Campeonato Paraibano que se aproxima 
tem algumas características que o diferenciam dos 
demais realizados nos últimos anos. Em primeiro lugar 
o número de clubes para a primeira fase que diminuiu, 
agora são 8 times já que Campinense e Sousa en-
trarão apenas na segunda fase dada à presença de 
ambos na Copa do Nordeste que volta esse ano.

  Além disso, a data que foi antecipada. O cer-
tame inicia-se em 6 de janeiro, uma semana apenas 
depois do Reveillon, data que não é muito comum 
no Brasil, a não ser pela Copa São Paulo de Junio-
res, tradicional competição dessa época do ano. não 
estamos acostumados a Regionais com tanta anteci-
pação, a época é de pré-temporada.

  Muito mais complicada a situação dos clubes da 
capital, que não tem um estádio adequado para jogar. 
Não desmerecendo a Arena da Graça, mas não seria 
o ideal principalmente para o Botafogo e sua grande 
torcida que costuma comparecer aos jogos e que 
está sedenta por um título que não ganha desde o 
ano de 2003, ou seja, entrando na décima temporada 
sem conquistas.

  Por estes motivos e mais alguns, será um 
campeonato diferente. E dentre estas diferenças, 
reputo o Botafogo como favorito para conquistar 
esta primeira fase e assim qualificar-se a fase final, o 
chamado cruzamento olímpico que definirá o campeão 
e vice, e aqueles que representarão o Estado nas 
competições nacionais, incluindo o Brasileiro da Série 
D, no segundo semestre.

  Genivaldo está de volta ao gol, o meio-campo 
está reforçado com Doda e Fábio Neves, e o ataque 
terá as presenças marcantes de Wanderley e princi-
palmente Warley, que busca o tricampeonato pelo clu-
be, ele que foi campeão em 2011 e 2012, e ainda busca 
o tri também como artilheiro e essa é a esperança do 
‘Belo” para temporada.

 O Auto Esporte não acompanhou até aqui o seu 
coírmão e não tem um time adequado para brigar 
pelo título, vai sim ter que lutar contra o “fantasma” 
do rebaixamento dada a rapidez da disputa. O outro 
representante é o CSP, campeão da Copa Paraíba e 
esse sim, candidato a brigar por algo maior já que é 
muito bem administrado por Josivaldo e dirigido por 
Ramiro.

 Em Campina Grande, o respeito pelo Treze con-
tinua. É favorito à conquista e vai certamente brigar 
para chegar lá na frente. Quanto ao Campinense 
depende da participação na Copa do Nordeste, que 
refletirá o que poderá fazer na segunda etapa do 
Paraibano. Sempre aguardando melhores momentos e 
novas contratações.

 No Sertão teremos a força de Cajazeiras que 
virá com duas equipes o Atlético que reestreia e do 
Paraíba que no ano de 2012 foi a grande surpresa da 
competição e são candidatos. O estreante Cruzeiro 
de Itaporanga, dentro de casa venderá caro as derro-
tas e contará com o fator clima e calor a seu favor 
nas partidas das 3 e 15 da tarde.

  Em Patos, o respeito continua com relação ao 
Nacional, que sempre forma bons times e terá a dire-
ção de Neto Maradona, acostumado com as peripé-
cias do Campeonato. Finalmente o Sousa, que tam-
bém entra na segunda fase, é mais uma vez um dos 
favoritos a uma das 4 vagas. Sabemos que as coisas 
são complicadas para aqueles que vão ao Marizão.

  Enfim, tudo para ser disputado, porém confir-
mo meu palpite de cronista. O Botafogo entra como 
favorito.

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

Diego Prada e Leonardo 
Sumida foram suspensos
pela Confederação

A natação brasilei-
ra encerra o ano de 2012 
com a revelação de mais 
dois casos de doping. Diego 
Prado e Leonardo Sumida 
tiveram seus nomes e puni-
ções anunciados na noite da 
última quinta-feira, no Pai-
nel de Doping da CBDA, re-
alizado no Rio de Janeiro. O 
exame de Prado, de 22 anos, 
apontou o uso do esteróide 
anabolizante estanozolol. 
A suspensão será de dois 
anos. Sumida foi flagrado 
por uso de maconha e será 
suspenso por três meses. 
Ambos foram testados no 
Troféu Open de Natação.

Diego Prado estava 
prestes a competir no Mun-
dial de Piscina Curta, que 
terminou no último domin-
go, em Istambul, quando foi 
avisado que estava preventi-
vamente suspenso. Sua pro-
va principal é o 50m peito 
e o melhor tempo, 26s65, 
mais de um segundo mais 
lento que o recorde brasilei-
ro e sul-americano de Felipe 
França (25s70). O nadador 
do Serc São Caetano havia 
sido convocado pela primei-
ra vez para o evento-teste 
dos Jogos de Londres em fe-
vereiro deste ano.

O curitibano Leonardo 
Sumida, de 27 anos, é atleta 
da Associação de Pais e Atle-
tas de Desportos Aquáticos 
de Foz do Iguaçu - APADAFI. 
Terminou 2011 liderando o 
ranking nacional em pisci-
na curta na prova dos 50m 
costas (24s94). Foi sexto 
colocado na Copa do Mun-
do de Natação, em 2010, e 
recordista mundial master 
nos 100m costas e nos re-
vezamentos 4x50m medley 
e 4x100m medley em pisci-
na curta, em 2011. Ontem, a 
CBDA anunciou a suspensão 
provisória do nadador curi-
tibano.

Só este ano, três nada-
dores brasileiros foram sus-
pensos por doping: Glauber 
Silva foi punido por dois 
anos por excesso de tes-
tosterona no organismo e 
deixou de disputar os Jogos 
Olímpicos de Londres. Flá-
via Delaroli pegou gancho 
de três meses por uso de 
tuaminoheptano e Pamela 
Souza foi suspensa por seis 
meses pelo uso do diurético 
furosemida.

Desde Hugo Dupré, 
flagrado por uso de nan-
drolona em 1997, já deram 
positivo 22 casos de doping 
na natação brasileira, 11 só 
no período de 2011 e 2012. 
A maioria foi pega por uso 
de estanozol. Duas atletas 
foram banidas do espor-
te: Laura Avezedo e Rebeca 
Gusmão. 

Ano passado, pouco an-
tes do Mundial de Xangai, 
Cesar Cielo foi flagrado por 
uso de furosemida com mais 
três nadadores - Henrique 
Barbosa, Nicholas Santos e 
Vinicius Waked. Todos ale-
garam contaminação de um 
suplemento alimentar em 
uma farmácia manipulado-
ra. O caso foi julgado na Cor-
te Arbitral de Esporte (CAS) 
e apenas Waked, reinciden-
te, foi suspenso por um ano.

Foto: Alexandre Arruda / CBV

O Brasil vai abrigar a edi-
ção inaugural do Mundial Sub-
23 masculino de vôlei. A com-
petição, criada pela Federação 
Internacional de Vôlei - FIVB 
para estimular jovens atletas, 
será em agosto, em cidade in-
definida.  A versão feminina 
será disputada em julho no Mé-
xico. 

Os torneios serão disputa-
dos por 12 seleções: o país-se-
de, o líder do ranking mundial 
adulto e outras dez indicadas, 
duas por continente. 

“O garoto, e principal-
mente a garota, estoura com 
20 anos e não tem chances de 
jogar na seleção principal. O 
torneio criará condições para 
que não se desestimulem”, dis-
se Ary Graça, presidente da 
federação internacional.  O di-
rigente brasileiro, que foi eleito 
para o cargo neste ano, criticou 
a antiga gestão. 

“A FIVB se gabava de ter 
220 filiados. O problema é que 

há algumas ilhotas com 5.000 
habitantes que têm o mesmo 
peso na votação do Brasil, que 
tem 200 milhões”, afirmou 
Graça, que é ex-presidente da 
Confederação Brasileira de Vô-
lei - CBV.  O Comitê-Executivo 
da FIVB se reuniu pela primei-
ra vez no Brasil. O encontro, 
em Angra dos Reis, terminou 
no começo da semana. 

Finais adiadas
A Federação Internacional 

de Vôlei (FIVB) decidiu adiar as 
finais da Continental Cup, ini-
cialmente programadas para 
o período de 9 a 13 de janeiro. 
A disputa será no Brasil, mas a 
cidade segue indefinida. A ex-
pectativa é que o torneio seja 
disputado ainda no primeiro 
trimestre de 2013, já que o ca-
lendário do Circuito Mundial 
será intenso a partir de maio.

A competição contará com 
a participação de 10 países, 
representados por uma dupla 

por gênero, reunindo os cin-
co campeões da fase local do 
torneio, além dos países que 
classificaram duas duplas no 
mesmo naipe para os Jogos de 
Londres.

No masculino, os 10 países 
que disputarão o título são Bra-
sil, Alemanha, Estados Unidos, 
Letônia, Suíça (por terem clas-
sificados duas duplas nos Jogos 
de Londres), além de Japão, 
África do Sul, Noruega, Vene-
zuela e Canadá (campeões da 
fase local da Continental Cup).

No feminino, os países 
classificados são Brasil, Estados 
Unidos, Alemanha, República 
Tcheca (com duas duplas nos 
Jogos de Londres), Austrália, 
Ilhas Maurício, Rússia, Argen-
tina, Canadá (campeões da fase 
local da Continental Cup). A 
China, país mais bem colocado 
no ranking olímpico, mas que 
não se classificou pelos outros 
critérios, foi convidada a parti-
cipar da competição.

Brasil vai sediar o primeiro 
Mundial de Vôlei Sub-23

Sumida tem resultados expressivos na natação, mas o doping complicou sua promissora carreira

FOTO: Divulgação

Vivian, Taiana, Lili e Ângela deram o título sul-americano de vôlei de praia ao Brasil em 2012



Botafogo enfrenta hoje o Alecrim
amistoso em parnamirim

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Tricolor faz a sua 
segunda apresentação
fora de João Pessoa

 O Botafogo fará hoje, às 16 
horas, no Estádio do Potiguar 
em Parnamirim-RN, o segundo 
amistoso da pré-temporada. O 
adversário será o Alecrim de 
Natal, que se prepara para o 
Campeonato Norte Rio Gran-
dense. O Botafogo vem de uma 
vitória sobre a Seleção de Juri-
piranga por 4 a 0, já o Alecrim 
venceu pelo mesmo placar o 
Botafogo de Pernambuco.

O técnico do Botafogo, 
Marcelo Vilar, ficou muito sa-
tisfeito com o desempenho do 
time no primeiro amistoso da 
pré-temporada e pretende re-
petir a mesma formação para 
entrosar melhor a equipe . "Os 
jogadores estão assimilando 
bem a nossa filosofia de jogo e 
a tendência é melhorar a cada 
dia com o aumento da condi-
ção física deles. Já tenho uma 
base, mas ninguém é titular 
efetivo. Todos têm condições 
de jogar  e a escalação depende 
do rendimento nos treinamen-
tos", garantiu.

Ontem, o elenco do Bo-
tafogo fez apenas um treino 
recreativo no Estádio Juraci-
são, em Mandacaru. O coletivo 
apronto foi realizado na últi-
ma quinta-feira no campo do 
IFPB, em Jaguaribe e Marcelo 
Vilar começou o treino com a 
seguinte equipe. Genivaldo, 
Ferreira, Thuran, Éverton e 
Zadda; Isaías, Hércules, Doda 
e Sandro; Warley e Wanderley. 
No decorrer da atividade, ele 
trocou Hércules por Marce-
lo Pereira e Sandro por Fábio 
Neves.

O embarque para Parna-
mirim está previsto para as 11 
horas de hoje. A delegação vai 
direto para o estádio, onde será 
disputada a partida. Na preli-
minar, o time Sub-19 do Belo, 
que vai representar a Paraíba 
na Copa São Paulo de Futebol 
Júnior, vai enfrentar o time de 
juniors do Alecrim.

O adversário do Botafogo 
hoje foi o primeiro time do Rio 
Grande do Norte a iniciar a pré-
temporada. O time potiguar 
está treinando desde 21 de 
novembro e já realizou dois jo-
gos-treinos. O técnico Maurício 
já está definindo o time titular 
para a estreia do time do cam-
peonato estadual, programada 
para o dia 13 de janeiro, contra 
o Corintians de Caicó.

Uniforme
Na última quinta-feira, o 

Botafogo fez um desfile para 
apresentar o novo uniforme do 
clube para a próxima tempora-
da.  A festa atraiu um bom nú-
mero de torcedores ao Teatro 
de Arena do Espaço Cultural. A 
principal atração da noite foi a 
modelo e ex-panikat, Dani Bo-
lina. Ela desfilou com o padrão 
oficial da equipe e arrancou 
muitos aplausos dos torcedo-
res. Ao final da festa, ela pro-
meteu voltar a João Pessoa para 
comemorar o título de campeão 
paraibano de 2013. "Sempre 
dou sorte por onde passo e ago-
ra sou torcedora do Botafogo. 
Vai dar Belo no próximo ano 
aqui na Paraíba. Muito obrigado 
pelo carinho e a hospitalidade 
de todos", disse a modelo.

Reforço
Ontem, a diretoria do Belo 

anunciou o mais novo reforço 
para a temporada 2013. Trata-
se do volante Fernando, que já 
teve uma passagem pelo Treze. 
O elenco já tem para a posição 
Isaías, Hércules e Marcelo Pe-
reira, além de Sadan que tam-
bém atua como zagueiro.

O treinador do Auto Es-
porte, Denô Araújo, afirmou 
que o grupo para o Campeona-
to Paraibano/2013, que terá 
início no dia 6 de janeiro, ainda 
não está montado e aguarda no-
vas contratações para a estreia, 
diante do Nacional de Patos, 
no Estádio José Cavalcanti, na 
Morada do Sol. Faltando prati-
camente quinze dias para o 
início da competição o coman-
dante automobilista aguarda a 
chegada de um zagueiro, um 
meia e um atacante para suprir 
as deficiências que existe no el-
enco, que conta com 28 atletas. 
Do grupo, apenas cinco são das 
divisões de base e estão sendo 
aproveitados - Charles (golei-
ro), Wagner Paraíba (lateral 
direito), Wallack e Douglas 
(zagueiros) e Breno (meia) - o 
restante foi contratado pela 
atual diretoria.      

“Estamos mesclando o 
grupo com a juventude e a 

experiência, na formação de 
um grupo capaz de fazer uma 
boa campanha na disputa. 
Solicitei alguns jogadores e as 
posições que estamos queren-
do para deixar o elenco mais 
fortalecido. Temos que correr 
contra o tempo e aproveitar 
o período que teremos para 
treinar”, disse. Durante a se-
mana o Clube do Povo perdeu 
três jogadores - Missinho 
(volante), Léo Oliveira (meia) 
e Leonardo (atacante) - con-
firmando apenas os volantes 
Leis e Thiago Olinda, que 
estão integrados ao grupo. 
De acordo com Denô as in-
dicações são feitas, mas cada 
caso é um caso, onde algumas 
negociações não são definidas 
entres as duas partes. 

“Nós torcemos que haja 
um acordo e que as con-
tratações sejam definidas. 
Quando não acontece um final 
feliz, temos que encontrar 

peças para repor, afinal, es-
tamos na fase de preparação 
para o Estadual”, avaliou. 
Sobre amistosos o alvirrubro 
de Mangabeira fará dois jogos 
neste final de semana, a partir 
das 15h30. O primeiro será 
hoje, contra o selecionado de 
Pedras de Fogo, no Estádio 
Municipal, enquanto o se-
gundo, acontecerá amanhã, 
diante da seleção de Juripiran-
ga, no estádio onde ocorreu a 
inauguração dos refletores, 
no sábado passado, quando 
o time da casa perdeu para  
Botafogo (4 a 0). 

Existe a possibilidade do 
Auto fazer o clássico contra o 
Botafogo, o famoso Botauto, na 
próxima quinta-feira (27), às 
15h30, na inauguração do Cen-
tro de Treinamento Esportivo 
(Vila Olímpica Ivan Thomaz), 
no bairro Valentina Figueire-
do, na capital. colocando em 
prática”, frisou. 

Vera Cruz é o primeiro teste do Treze
visando as disputas do Campeonato

O Treze faz o primeiro 
amistoso hoje, às 15h15, 
contra o Vera Cruz de Vitória 
de Santo Antão-PE, no Es-
tádio Amigão, em Campina 
Grande, na preparação da 
equipe para o Campeona-
to Paraibano/2013, que 
começará no dia 6 de janeiro. 
Para que o torcedor possa 
prestigiar e conhecer a nova 
equipe a diretoria cobrará o 
ingresso ao preço único de 
R$ 10,00, na arquibancada. 

Além de encarar a equipe 
pernambucana o Galo da Bor-
borema pode fazer mais dois 
jogos, antes da estreia, diante 
do Paraíba de Cajazeiras, no 
Estádio Presidente Vargas. O 

objetivo é acertar com clubes 
tradicionais do futebol nor-
destino, como Baraúna-RN, 
CSA-AL ou América de Na-
tal-RN.

Uma expectativa positiva 
para um time que foi total-
mente modificado, em relação 
ao elenco que competiu na 
Série C do Campeonato Bra-
sileiro/2012. Após manter o 
treinado Sérgio Cosme para 
a próxima temporada o Galo 
da Borborema iniciou a refor-
mulação do grupo, com a con-
tratação de vários jogadores 
e o aproveitamento de alguns 
atletas das divisões de base. 
Mesmo aguardando a chegada 
de um meia e dois atacantes, 
Sérgio, pretende colocar em 
prática a “nova cara” do time 
para o Estadual. Durante a 

semana o comandante galista 
utilizou várias formações, com 
a presença do lateral esquerdo 
Ramon Zanardi e o atacante 
Thiago Chulapa. 

A equipe que fez o úl-
timo treino começou com a 
seguinte formação, Gilber-
to, Aderlan, Negretti (Jacó), 
Vítor Hugo (Léo Breno) e 
Rick (Ramon Zanardi); Júlio 
César, Roberto, Daniel Costa e 
Mazinho; Manú e Tiago Chu-
lapa. Ele aproveitou também 
alguns garotos da base, como 
o volante Felipe Alemão e o 
meia Emanoel Birungueta, 
que atuaram com o restante 
do elenco. “Uma forma de 
prestigiar os futuros craques 
do Treze, dando oportuni-
dade no time que estamos 
montando para o Estadual. 

Enquanto as novas aquisições 
não apareceram temos que 
observar a equipe durante os 
amistosos”, observou. 

Com relação a estrear 
em seus domínios, contra 
o Paraíba de Cajazeiras, no 
novo Estádio Presidente Var-
gas, que vem passando por 
reformas em todos os setores, 
o treinador do bicampeão es-
tadual (2010 e 2011) afirmou 
que é válido atuar ao lado da 
torcida na difícil caminhada 
rumo ao título de 2013. “A 
responsabilidade aumenta 
em fazer uma bela partida e 
começar a competição com 
os três  pontos ganhos. Rece-
ber o apoio da nossa torcida 
é importante para quem vai 
brigar pelo título da próxima 
temporada”, frisou. 

CSP vai jogar
amanhã contra o 
Campinense no 
Estádio Amigão

Campinense e Centro 
Sportivo Paraibano fazem 
amanhã o primeiro amistoso 
da pré-temporada dos dois 
clubes. O jogo está progra-
mado para as 16h, no Estádio 
Amigão, em Campina Grande. 
A raposa se prepara para as 
disputas da Copa Nordeste e 
do Brasil, enquanto que o Ti-
gre vai participar do Campeo-
nato Paraibano e também da 
Copa do Brasil.

Durante toda a semana, 
o técnico do Campinense, Oli-
veira Canindé, procurou defi-
nir o time titular e buscar um 
melhor entrosamento para a 
equipe. A Raposa estreia na 
Copa do Nordeste, no dia 20 
de janeiro, contra o Feirense, 
em Feira de Santana.

Se depender da forma-
ção utilizada nos coletivos 
que realizou até o momento, 
o técnico Canindé deve co-
meçar o jogo de amanhã com 
Pantera, João Paulo, Roberto 
Dias, Anderson Rosa e Panda; 
Welington, Dedé, Danilo Por-
tugal e Jéferson Maranhense; 
Ricardo Maranhão e Leto. 

No CSP, a comissão téc-
nica aguarda com grande 
expectativa este amistoso. O 
técnico Ramiro vinha fazen-
do um trabalho técnico apri-
morando o toque de bola e 
as finalizações, mas ontem 
comandou um coletivo para 
acertar o time titular neste 
primeiro teste.

“Depois de três semanas 
de trabalho, é chegada a hora 
da gente ver o time em ação e 
analisar principalmente a evo-
lução física, que nos preocupa 
mais neste momento”, disse o 
supervisor de futebol, Gerson 
Júnior. No coletivo de ontem, 
realizado no Estádio Francisco 
Figueiredo de Lima, em Cabe-
delo, Ramiro escalou o time da 
seguinte forma: Ferreira, Gus-
tavo, Luis Paulo, Moisés e Cli-
márcio; Daniel, Peu,Jonathan e 
Tavinho; Índio e Soares. 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Jogadores do Botafogo durante treinamento no Estádio Juracizão que, juntamente com o campo do IFPB, está sendo utilizado para a realização dos coletivos

Denô Araújo, técnico do Auto

FOTO: Marcos Russo

Denô aguarda novas contratações
AUTO ESPORTE

FOTO: Divulgação
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Confrontos entre clubes 
da nação devem ocorrer 
ainda na primeira fase

Sorteio não agrada brasileiros
São Paulo e Atlético-MG 

podem se enfrentar logo na 
primeira  fase da Taça Li-
bertadores da América de 
2013, após sorteio realizado 
ontem, na sede da Conmebol 
(Confederação Sul-America-
na de Futebol), na cidade de 
Luque, na região metropoli-
tana de Assunção, no Para-
guai. Outro confronto possí-
vel na fase de grupos é entre  
Grêmio e Fluminense.

O time mineiro está no 
grupo 3, ao lado de Arsenal 
(Argentina) e The Strongest 
(Bolívia). O Corinthians caiu 
no Grupo 5, ao lado de San 
José, Millonários e Tijuana.

Um dos problemas do 
Corinthians terá que ser jo-
gar na altitude da cidade de 
Oruro, na Bolívia, a 3.700m 
acima do nível do mar. O 
time do Parque São Jorge 
terá também pela frente o 
Millonários, da Colômbia, 

vice-campeão da Liberta-
dores.

Corinthians, Palmeiras 
e São Paulo voltam a dis-
putar, juntos, uma Liberta-
dores, depois de sete anos. 
Em 2006, em edição venci-
da pelo Internacional-RS, o 
time do Morumbi foi vice-
campeão.  O alvinegro caiu 
nas oitavas, para o River Pla-
te. Enquanto  a equipe alvi-
verde caiu para o São Paulo, 
na mesma fase.

Corinthians e Flumi-
nense, entre os brasileiros, 
foram os únicos cabeças-de-
chave entre os times brasi-
leiros por serem campeão da 
Libertadores e do Nacional, 
respectivamente.  

Palmeiras, campeão da 
Copa do Brasil, e Atlético-MG, 
vice-campeão brasileiro, fi-
caram em um pote que não 
poderia ser misturado com 
os de cabeças-de-chave. Não 
foi o mesmo caso de Grêmio 
e São Paulo, por exemplo, 
que chegam à fase de grupos 
pela fase preliminar.

O São Paulo, de Paulo Henrique Ganso pode ser adversário do Atlético Mineiro ainda na primeira fase da Copa Libertadores

FotoS: Divulgação

COPA LIBERTADORES 2013

Pré-Libertadores

O que o Grêmio 
não queria, aconte-
ceu. O time gaúcho irá 
enfrentar a LDU e a 
altitude na Pré-Liber-
tadores, fato que fará 
a cúpula avaliar se mu-
dará o planejamento 
feito para a pré-tem-
porada de 2013.

 “A pré-tempora-
da estava planejada. 
Vamos ver se haverá 
agora a necessidade 
de mudança”, expli-
cou o técnico Vander-
lei Luxemburgo para a 
Fox Sports.

 O Grêmio caiu no 
jogo 2 da Pré-Liberta-
dores e fará duas par-
tidas contra a LDU, a 
primeira na altitude 
equatoriana e a se-
gunda na nova arena 
do clube gaúcho.

 Se passar para a 
Libertadores, o Grê-
mio cairá no grupo 8, 
que conta com o Hua-

chipato (CHI), Caracas 
(VEN) e o Fluminense.

Negociação
A direção do Grê-

mio irá esperar no 
máximo até a próxima 
segunda-feira para ter 
uma definição do San-
tos se aceita a nova 
proposta feita pelo la-
teral Pará. 

Nas últimas sema-
nas, os gaúchos ofere-
ceram R$ 600 mil por 
25% dos direitos eco-
nômicos de Pará, que 
pertencem ao clube 
paulista, porém, a res-
posta foi um ‘não’. Ne-
cessitando de urgência 
para definir o grupo, já 
que disputará o primei-
ro jogo da Libertadores 
no dia 23 de janeiro, o 
tricolor gaúcho busca-
rá outro nome se a di-
reção do time da Vila 
Belmiro negar a nova 
proposta.

Grêmio não queria jogar 
com o LDU, do Equador

Vanderlei Luxemburgo não gostou do sorteio realizado 

Justiça bloqueia R$ 27 milhões 
do Fla e atletas ficam sem salários

O Papai Noel ainda não 
passou pela Gávea. E o fundo 
do saco do Bom Velhinho 
está vazio. Depois de o Con-
selho de Administração do 
Flamengo ter aprovado o 
adiantamento de cotas de TV 
para quitar salários atrasa-
dos, antigas dívidas geraram 
penhoras que travaram R$ 
27 milhões. O montante está 
bloqueado pela Justiça. Um 
clima de apreensão tomou 
conta do clube nos últimos 
dois dias. Em recesso, a 
Justiça só volta a funcionar 
no dia 7 de janeiro. Uma 
possível liberação teria que 
ser conseguida no plantão 
judiciário.

O atual vice de finanças 
Michel Levy esteve na Gávea, 
assinou documentos e disse 
para alguns funcionários 
que estava fazendo de tudo 
para que fosse depositados 
alguns salários atrasados.

O problema de penho-
ras também atingiu Vasco, 

Botafogo e Fluminense. O 
Flamengo sofreu pela segun-
da vez. Uma dívida de im-
postos tributários de 2007, 
2008 e 2009 que não foram 
pagos causou recentemente 
a retenção de R$ 20 milhões, 
o que deu início ao atraso de 
salários.

 O salário de novembro 
dos funcionários ainda não 
foi pago. Além disso, ainda 
falta o pagamento dos 50% 
restantes do 13º. Entre os 
jogadores, o vencimento 
de outubro não foi quitado. 
No próximo dia 25, o atraso 
completará dois meses.

 P a t r í c i a  A m o r i m 
pediu R$ 27 milhões para 
equilibrar a situação fi-
nanceira do Rubro-Ne-
g ro  a n te s  d e  p a s s a r  a 
presidência  a  Eduardo 
Bandeira de Mello. A fu-
tura direção colocou uma 
condição para apoiar o 
pedido de adiantamento: 
todos os gastos têm de ser 

Presidente da CBF estabelece prazo 
de 48 horas para Felipão entregar lista

Assim como acontecia 
com Mano Menezes, Luiz Fe-
lipe Scolari terá de adiantar 
suas convocações na Seleção 
Brasileira a José Maria Marin, 
presidente da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF). 

Segundo publicação on-
tem no jornal Folha de São 
Paulo, o dirigente confirmou 
que receberá a lista dos 
jogadores chamados pelo 
treinador com 48 horas de 
antecedência. “O Felipe me 
disse que não tem problema. 
Faço isso para não ser pego 
de surpresa pelos jornais”, 
disse o mandatário.

Campeão da Copa do 
Mundo de 2002, Scolari 
foi confirmado como novo 
técnico da seleção em 28 

de novembro. Ele substitui 
o demitido Mano Menez-
es, que tratava a mesma 
exigência de Marin como 
um assunto normal.  “É 
um direito que ele tem. 
Ou vocês acham que os 
outros presidentes da CBF 
ficavam sabendo da relação 
por vocês (jornalistas)? No 
Banco Central, por exem-
plo, o (ex-presidente do 
banco) Henrique Meirelles 
baixava os juros sem co-
municar antes ao (ex-pres-
idente da República) Lula?”, 
havia dito em maio o en-
tão treinador da seleção. 
Apesar de ver a lista com 
antecedência, Marin já res-
saltou que jamais interferia 
nos jogadores convocados.

justificados pela gestão de 
Patrícia. 

Os jogadores do Flamen-
go entraram de férias sem 
que a promessa de que rece-
beriam o salário de outubro 
e alguns prêmios atrasados 
fosse cumprida. Além disso, 
o Departamento Financeiro 
ainda não resolveu pendên-
cias em relação à quitação 

de R$ 30 mil de bichos por 
atleta. Por fim, o clube ain-
da precisa quitar a dívida 
que tem com o Avaí ainda 
por conta das contratações 
de Renato Santos e Cléber 
Santana.

 A nova gestão está as-
sustada com as contas e a 
situação financeira calami-
tosa do Flamengo.

Marín quer conhecer convocação antes da sua divulgação oficial

Crise tem afetado os salários dos jogadores nos últimos meses

JOGO 1 - Tigre (ARG) x Deportivo Anzoategui (VEN)

JOGO 2 - Grêmio (BRA) x LDU (EQU)

JOGO 3 - Tolima (COL) x U. César Vallejo (PER)

JOGO 4 - Olímpia (PAR) x Defensor (URU)

JOGO 5  - São Paulo (BRA) x Bolívar (BOL)

JOGO 6 - Deportes Iquique (CHI) x Leon (MEX)
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Governo publica novo decreto
emergência em 195 municípios

Documento revoga o 
publicado anteriormente 
e tem validade de 180 dias

O Governo do Estado 
publicou no Diário Oficial 
ontem, novo decreto de ‘si-
tuação de emergência’ nos 
195 municípios paraibanos 
afetados pela longa estia-
gem, por um período de 180 
dias. O documento revoga 
o decreto publicado ante-
riormente que prorrogava a 
emergência.

De acordo com o secre-
tário de Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca, 
Marenilson Batista, “além da 
situação de emergência, mui-
to oportuna neste momento, 
estão sendo realizadas a dis-
tribuição de água por meio 
de carros-pipas, distribuição 
de ração subsidiada e doada 
aos agricultores e criadores. 
Tudo para diminuir o sofri-
mento causado pela seca”, 
disse Marenilson.

A ‘situação de emergên-
cia’ no Estado é reconhecida 
pelo Governo federal, consi-
derando que a seca tem pro-
vocado danos à subsistência 
e a saúde em diversos muni-
cípios, não apenas na Paraí-
ba, mas em outros estados 
do Nordeste. Os municípios 
abaixo relacionados viven-
ciam os efeitos danosos do 
longo período de estiagem, 
como escassez de água e ali-
mentação para o consumo 
humano e, principalmente, 
para os animais.

paniFicaDora moreira LTDa – cnpJ/cpF: 08.293.706/0001-09, torna público que requereu a 
suDema – superintendência de administração do meio ambiente – renovação da L. O N° 1156/2010 
– PROCESSO DE N° 2010-001437 – FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA, CONFEITA-
RIA E PASTELARIA – AC – 362 M² -, localizada à Rua Emílio Pires, 05, centro, Sousa-PB. N° do 
Processo: 2012 – 007951/TEC/LO – 4095. Data de abertura; 09/11/2012.

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N468/2012
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 18/01/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de reagentes, destinado a  Secretaria de Estado da Saúde 
– SES/LACEN, 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 - 12-02326-6
João pessoa, 21 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 N478/2012
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 12/01/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de computadores e impressoras, destinados a Secretaria de Estado do 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 - 12-02322-4
João pessoa, 21 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
AVISO DE LICITAÇÃO*

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/12
Registro CGE Nº. 12-02233-4
OBJETO: Contratação de empresa especializada em pesquisa de campo para  identificar e 

levantar informações sobre as unidades fabris/operacionais das indústrias consumidoras de gás 
natural e/ou outros energéticos, tais como: óleo combustível, GLP, diesel, coque, biomassa, energia 
elétrica e carvão, localizadas na área de concessão da PBGÁS, distribuidora de gás natural  do 
Estado da Paraíba, em conformidade com o Anexo Q4 – Memorial Descritivo.

RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interes-
sados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min 
e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 10/01/2013, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Pregoeira

*Republicação devido a impugnação do edital

A situação de emergência é reconhecida pelo governo federal, considerando que a seca tem provocado danos à subsistência e à saúde

No sentido de com-
bater o tráfico de dro-
gas e elucidar uma série 
de homicídios, além de 
devolver a paz aos mo-
radores do município 
de Santa Rita (Região 
Metropolitana de João 
Pessoa), cerca de 20 po-
liciais civis e militares 
realizaram durante a 
madrugada de ontem 
uma operação denomi-
nada “Durma Bem” e 
prenderam sete pessoas 
acusadas de tráfico de 
drogas. De acordo com o 
tenente coronel, Eduar-
do Jorge, comandante 
do 7º BPM, na operação 
foram cumpridos man-
dados de prisão e de 
busca e apreensão.

Durante a opera-
ção cinco homens foram 
presos dentro de uma 
casa, localizada na Rua 

do Céu, no bairro Alto 
das Populares e com eles 
foram apreendidos duas 
pistolas de brinquedo, 
40 papelotes de maco-
nha prensada e 15 dó-
lares da droga, além de 
celulares. Todos os pre-
sos foram encaminhados 
para a 6ª Delegacia Dis-
trital, em Santa Rita. 

Ainda segundo o 
coronel Jorge, as inves-
tigações vinham acon-
tecendo há 25 dias e 
conseguiu desarticular 
uma quadrilha acusada 
de assassinatos, assal-
tos, tráfico de drogas e 
outros delitos. Ele ante-
cipou que as investiga-
ções terão continuidade 
para descobrir a partici-
pação dos homens de-
tidos nos crimes inves-
tigados. Os mandados 
de busca e apreensão 
foram expedidos pela 
juíza Maria Emília da 5ª 
Vara do município. 

Operação Durma Bem 
prende sete pessoas

em sanTa riTa

José Alves
zavieira2@gmail.com

A Polícia Civil da Paraíba 
desencadeou na manhã de 
ontem a operação Apocalip-
se que resultou na apreen-
são de aproximadamente 50 
quilos de maconha no muni-
cípio de Pilar, Brejo paraiba-
no. Essa foi a segunda maior 
apreensão da droga do ano, 
só superada pela realiza-
da em setembro durante a 
operação Liberdade quando 
foram tirados de circulação 
100 quilos de maconha. Qua-
tro pessoas foram presas em 
flagrante. 

As investigações que 
culminaram na apreensão 
começaram há três meses no 
Conde, Litoral Sul do Estado. 
De acordo com o titular da 
delegacia do município, Al-
drovilli Grisi, a polícia obteve 
informações sobre a atuação 
de traficantes que estavam 
recebendo drogas de outros 
estados e a distribuindo nos 
municípios do Conde, Jacu-
mã e João Pessoa. 

“De início, identificamos 
um dos traficantes, o Daniel 
fernando da Silva, que com-
prava a droga e distribuía no 
Conde e em Jacumã e, depois 
de um trabalho de inteligên-
cia, chegamos aos demais in-
tegrantes da quadrilha, entre 
eles o distribuidor da droga, 

PC apreende 50 quilos de maconha
operação apocaLipse

José Ricardo Rodrigues Bar-
reto”, detalha o delegado. 
Segundo a autoridade poli-
cial, também foram presos 
em flagrante Marcos Antô-
nio Martins, que distribuía a 
droga na comunidade do Re-
nascer, localizada no Distrito 
Mecânico da capital, e Carlos 
Alberto do Egyto Costa, que 
atuava como transportador 
do entorpecente. 

Ainda de acordo com o 

delegado, a droga, dividida 
em 52 tabletes, estava escon-
dida em imóvel usado como 
depósito no Conjunto Novo, 
em Pilar, e estava sendo pre-
parada para a distribuição 
durante as festividades do 
final de ano. Com o grupo, a 
polícia apreendeu também 
R$ 3 mil em dinheiro, vários 
aparelhos celulares, um auto-
móvel e uma motocicleta. 

Participaram da opera-

ção cerca de 30 policiais civis 
que atuam nos municípios 
do Conde, Pilar e Itabaiana. 
“O desbaratamento de uma 
quadrilha que realiza tráfico 
interestadual de drogas só 
foi possível com o trabalho 
conjunto dos policiais ci-
vis desses três municípios e 
mostra o empenho da Polícia 
da Paraíba no combate ao 
tráfico de drogas no Estado 
e, consequentemente, na re-
dução do número de homicí-
dios”, comentou o delegado 
regional de Itabaiana, Hugo 
Helder, que contribuiu com 
as investigações. 

Apenas de janeiro a no-
vembro de 2012, a Polícia da 
Paraíba apreendeu mais que 
meia tonelada de drogas no 
Estado. foram tirados de cir-
culação 436, 8 kg de maco-
nha, 122,9 kg de crack e 14,8 
kg de cocaína pura. No início 
do mês de dezembro, os poli-
ciais da Delegacia de Repres-
são ao Entorpecente também 
realizaram uma apreensão 
recorde de droga, com o re-
colhimento de 20 quilos de 
crack e 10 de cocaína pura. O 
entorpecente estava escon-
dido em uma residência lo-
calizada no bairro de Manga-
beira, em João Pessoa. Duas 
pessoas foram presas.

As investigações sobre a droga começaram há 3 meses
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Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067007
Responsavel.: JOSEFA RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 457938404-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             12,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066916
Responsavel.: MARCELO BEZERRA M C ME
CPF/CNPJ....: 014253725/0001-04
Titulo......: CHEQUE           R$            400,00
Apresentante: DRIVE LOCADORA DE VEICULO LTDA
Protocolo...: 2012 - 066009
Responsavel.: MARCIO DOS ANJOS SILVA
CPF/CNPJ....: 011083489/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            197,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066179
Responsavel.: MARIA CASSIA DOS SANRTOS
CPF/CNPJ....: 011758769/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            580,38
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065800
Responsavel.: MARISETE RIBEIRO ROSA ME
CPF/CNPJ....: 004467277/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.862,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066399
Responsavel.: MIZAEL BEZERRA QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 011948566/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            750,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067013
Responsavel.: PATRICIA REGINA MASSONE
CPF/CNPJ....: 347975288-85
Titulo......: CHEQUE           R$          2.000,00
Apresentante: DRIVE LOCADORA DE VEICULO LTDA
Protocolo...: 2012 - 065960
Responsavel.: VIOLETA MACIEL DE MELO
CPF/CNPJ....: 023288524-91
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$          5.286,67
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066147
Responsavel.: WALLYSON DAVID OLIVEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 028206654-38
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            263,62
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2012 - 066020
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-     
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida     
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492  de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos  PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  22/12/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ANDERSON BENTO DE ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ....: 064963174-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066127
Responsavel.: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 012042266/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            179,96
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066940
Responsavel.: C4 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 014733714/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065400
Responsavel.: CL ENG INSP EQUIP E SEG TRABAL
CPF/CNPJ....: 004737655/0001-06
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            810,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065024
Responsavel.: ELIENE DA SOUZA SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 010867015/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.100,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067008
Responsavel.: FABRICIO CRISTOVAO XAVIER DE 
FARIAS
CPF/CNPJ....: 008858178/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067011
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA SERV
CPF/CNPJ....: 003740244/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            742,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065451
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA SERV
CPF/CNPJ....: 003740244/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.229,24
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065457
Responsavel.: JONAS EUGENIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 000598238-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            176,63
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066194
Responsavel.: JOSE CARLOS DE LIMA SILVA
CPF/CNPJ....: 002717176/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            800,00

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 22 de dezembro de 2012Publicidade
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TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX

AVISO PARA CADASTRAMENTO
O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux, Estado da Paraíba, torna público para conhecimento de 

quantos possam interessar, que o Cadastro Municipal de Fornecedores e Prestadores de Serviços 
está permanentemente aberto a novas inscrições, bem como para a devida atualização de dados 
dos já cadastrados, nos termos do Art. 34 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, sediada na Av. Liberdade, 1973 - Bairro São Bento - Bayeux-PB, no horário 
das 12:00 às 18:00 dos dias úteis.

Bayeux - PB, 21 de dezembro de 2012

SUZANA RIBEIRO DE MEDEIROS
Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO - RETIFICAÇÃO
OBJETO:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃ DE VEÍCULO AUTOMOTOR 

ZERO KM TIPO PASSEIO, para suprir a necessidade da Secretaria de Educação da Prefeitura Muni-
cipal de Monteiro. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Complementar 
Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo Licitatório nO 044/2012, Pregão 
Presencial nO 020/2012. DOTAÇÃO: 11.000.11.001.12.306.4008.3011.2027 – 33.90.30.00 / 11.000.1
1.001.12.306.4008.3011.2028 – 33.90.30.00 / 11.000.11.001.12.306.4008.3011.20.29 – 33.90.30.00 
/ 11.000.11.001.12.306.4008.3011.2030 – 33.90.30.00. VIGÊNCIA: do presente contrato tem vigência 
até 18 de Dezembro de 2013 a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATAN-
TES: Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e 
a empresa CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA – CNPJ: 01.602.072/0001-71 - CT Nº. 
132/2012 – 18.12.2012 – R$ 30.780,00 (Trinta mil setecentos e oitenta). 

Monteiro - PB, 18 de Dezembro de 2012. 

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do FME.

NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ/CPF No 06.980.064/0006-97, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização 
Ambiental nº 4929/2012 em João Pessoa, 19 de dezembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Armazenamento, Fracionamento e Distribuição de GLP em todo Estado da Paraíba, 
veículo de placa HXZ-6970. Na(o) – Em todo Estado da Paraíba Município: - UF: PB. Processo: 
2012-008378/TEC/AA-1865.

NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ/CPF No 06.980.064/0006-97, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização 
Ambiental nº 4937/2012 em João Pessoa, 19 de dezembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Armazenamento, Fracionamento e Distribuição de GLP em todo Estado da Paraíba, 
veículo de placa HUS 2995. Na(o) – Em todo Estado da Paraíba Município: - UF: PB. Processo: 
2012-008377/TEC/AA-1864.

UBA – USINA DE BENEFICIAMENTO DA ATEEVIDA LTDA – ME - CNPJ No 15.805.619/0001-40, torna 
público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
Prévia, para implantação do empreendimento, situado na Estrada de Gramame – S/N – Sítio São 
José de Belém – Zona Rural – Conde/PB.

GO TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF No 13.015.400/0001-12, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4939/2012 em João Pessoa, 19 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Empresa de Importação e Exportação diretamente para clientes. Na(o) Avenida Vasco da Gama – Nº 
655 Município: JOÃO PESSOA  - UF: PB. Processo: 2012-008448/TEC/LO-4249.

EMPRESA LUCIANA DA SILVA SOUSA EPP, com CNPJ No 07.075.428/0001-42, IE: 16.143.607-2, pela 
qual registra que foram extraviados quinze Talões de Notas Fiscais de Série D de número 001 a 
750. Conforme Certidão datada de 19 de dezembro de 2012.

TRIAAC NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ No 13.012.033/0001-01, torna público que 
requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação, 
para Indústria de Produtos Químicos, especialmente de produtos auxiliares para indústria de borracha 
e plástico, situado a Rua Via Coletora S/N, 01 da Quadra 04 – Distrito Industrial do Conde – PB.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE

AVISO PARA CADASTRAMENTO
O Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape, Estado da Paraíba, torna público para conheci-

mento de quantos possam interessar, que o Cadastro Municipal de Fornecedores e Prestadores de 
Serviços está permanentemente aberto a novas inscrições, bem como para a devida atualização de 
dados dos já cadastrados, nos termos do Art. 34 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, sediada na Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, 
no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 21 de dezembro de 2012

ELISANDRO BEZERRA BARBOSA
Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

GABINETE DO PREFEITO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 002/2012
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito do Município de Alcantil, no uso de suas atribuições legais, torna público à População 
de Alcantil e a quem interessar possa que HOMOLOGA E ADJUDICA a aquisição de uma patrulha 
mecanizada, objeto do Pregão Eletrônico n.º 002/2012, em favor da Empresa BASE MÁQUINAS 
E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, com valor total de R$ 143.300,00 (cento e quarenta e três 
mil e trezentos reais).

Alcantil, 19 de outubro de 2012.

José Milton Rodrigues
Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do SINDSECAP, Sindicato dos Servidores da Secretaria Estadual da Cidadania 

e Administração Penitenciária da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, vem, 
convocar todos os associados do Sindsecap para participarem de Assembléia Geral Extraordinária 
a realizar-se no dia 28 de dezembro de 2012, na Casa de Apoio do Sindsecap, sito a rua Coronel 
Calixto, n.º 51, Mangabeira VIII, nesta Capital, às 15:00 horas, em primeira chamada, sendo a 
segunda chamada prevista para às 15:30, caso não seja atingido QUORUM necessário em primeira 
chamada e terá como pauta a seguir: 1. Reformulação do Estatuto Social da Entidade adequando 
a legislação em vigor e também em atenção a nova estrutura organizacional básica da nossa 
Secretaria que passou a ser denominada de Secretaria Estadual da Administração Penitenciária, 
antes denominada de Secretaria da Cidadania e Administração Penitenciária; 2. Deliberação da 
Assembléia sobre a eleição e posse da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o mandato 
sindical do período de 2013 a 2016; 3. Outros assuntos de acordo com a decisão da categoria. João 
Pessoa, 21 de dezembro de 2012. Manuel Leite de Araújo – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL nO 005/2012

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, através do Pregoeiro Oficial, torna público nos 
termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço unitário em reunião que ocorrerá no prédio 
sede da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São José, 498, Centro, Alcantil/PB, no dia 07 
de janeiro de 2012, às 09:00 horas, para aquisição de veículo utilitário. O Edital e seus anexos 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado. Maiores informações 
através do fone/fax: (83) 3348-1019.

Alcantil, 20 de dezembro de 2012.

Veruska Patrícia do Nascimento Oliveira
Pregoeiro

FRANCISCO SALES DE ALMEIDA – CNPJ/CPF No 06.256.917/0001-38 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a renovação de Licença de Ope-
ração0 para atividades de: Compra e armazenamento de sucata ferro, separação e prensagem de 
sucatas plástico. Na (o) SÍTIO CAPOEIRAS - AGROVILA - Município:CAJAZEIRAS/PB – UF:PB. 
Processo: 2012-008980/TEC/LO-4418

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO PARA CADASTRAMENTO
O Fundo Municipal de Saúde de Rio Tinto, Estado da Paraíba, torna público para conhecimento 

de quantos possam interessar, que o Cadastro Municipal de Fornecedores e Prestadores de Serviços 
está permanentemente aberto a novas inscrições, bem como para a devida atualização de dados 
dos já cadastrados, nos termos do Art. 34 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, sediada na Rua Assis Chateaubriand, s/nº - Centro - Rio Tinto - PB, no horário 
das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Rio Tinto - PB, 21 de dezembro de 2012

MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE AZEVEDO
Secretária de Saúde

EDITAL DE LOTEAMENTO URBANO COM A DENOMINAÇÃO 
“ PARQUE ITATIUNGA “ – EM PATOS - PARAIBA.
DOUTOR FERNANDO MEIRA TRIGUEIRO, Titular do Serviço Registral 

de Imóveis da Comarca de Patos, Estado da Paraiba, na forma de lei, etc. 
T O R N O  P Ú B L I C O,  para o conhecimento de todos os interessados, 

a quem notícia deste tiver, que na forma dos artigos 18 e 19, da Lei Federal nº 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, foram depositados neste Ofício, pela EMPRESA BW CONSTRUÇÃO 
E IMOBILIÁRIA LTDA., empresa estabelecida na  Av.  Francisca  Moura, sob n.º 427, Sala 
06, Centro, na cidade de João Pessoa, Capital deste Estado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
11.121.990/0001-32, neste ato representada pelo seu sócio BENEDITO ALVES FERNANDES, 
brasileiro, separado judicialmente, professor universitario aposentado, portador da Cédula de 
Identidade RG sob nº 94.871-SSP-PB., inscrito no CPF/MF sob nº 004.435.224-72, residente 
e domiciliado à Rua Vigolvino Florentino da Costa, sob n° 549, Aptº. 2304, Edificio Colorado, 
Manaira, na cidade de João Pessoa-PB., de conformidade com a Primeira Alteração Contratual 
da Sociedade Limitada Denominada “ BW CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA “, datada de 
29 de julho de 2010, e, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado da Paraiba, sob 
n° 20100320082, em 23 de agosto de 2010, Protocolo n° 10/032008-2, de 26 de agosto de 2010, 
devidamente assinada por Neucyr Chaves Rolim – Secretaria Geral -, cuja cópia fica arquivada 
em meu Serviço Registral de Imóveis, o MEMORIAL DESCRITIVO, planta e demais documentos 
relativos ao IMÓVEL, referente a UMA ( 01 ) PROPRIEDADE RURAL, denomianda VARZEA 
DE JUREMA, com uma área de 63,0 hectares, neste Município e Comarca de Patos, Estado 
da Paraiba, confrontando-se da seguinte maneira: ao norte, com os herdeiros de José Minel 
Leite, com 640,00 metros; ao sul, com o Eixo da Rodovia Piancó a Patos, com 1.070,00 metros; 
ao nascente, com terras de Antônio David de Lima, com 588,00 metros; e ao nascente, com 
terras de Francisco de Assis Andrade, com 886,00 metros, devidamente cadastrada no Imposto 
Predial Territorial Urbano – IPTU – sob numero 42.002.098.0001.000.0 –, conforme matricula 
numero 23.272, do Livro 2-BY, fls. 020/020v., sob numero 05, em 03 de fevereiro de 2010, neste 
Serviço Registral de Imóveis, desta Comarca de Patos, Estado da Paraíba, com uma área a 
ser LOTEADA é de 614.992,00m², correspondente a 100%, assim distribuída: Área Verde/
Praças – 34.598,38m² - correspondente a 5,633% - Área de Equipamentos Públicos – 
20.242,09m² - correspondente a 3,29% - Ruas e Calçadas – 133.541,71 m² – correspondente 
a 21,71% - Faixa DNIT – 83.081,63m² - correspondente – 13,51% - Sub Total 271.463,81 m² 
- correspondente a 44,14% - Lotes Comerciais – 343.528,19m² - correspondente a 55,86% 
- TOTAL – 614.992,00m² - correspondente a 100,00%. – , contendo 1.768 lotes ( um mil, 
setecentos e sessenta e oito ) residenciais, com 56 ( cinquenta e seis ) quadras, - , cujo 
LOTEAMENTO passsou a denominar-se: “ PARQUE ITATIUNGA “, hoje no perímetro urba-
no da Cidade de Patos, Estado da Paraiba, devidamente cadastrada no Imposto Predial 
Territorial Urbano – IPTU – sob numero 42.002.098.0001.000.0, com os seguintes limites: 
ao norte, com os herdeiros de José Minel Leite, com 640,00 metros; ao sul, com o Eixo da 
Rodovia Piancó a Patos, com 1.070,00 metros; ao nascente, com terras de Antônio David 
de Lima, com 588,00 metros; e ao nascente, com terras de Francisco de Assis Andrade, 
com 886,00 metros – , a proprietária EMPRESA BW CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA., 
requereu o registro do “ LOTEAMENTO PARQUE ITATIUNGA “ -, o qual contém 1.768 lotes ( 
um mil, setecentos e sessenta e oito ) residenciais, com 56 ( cinquenta e seis ) quadras, 
enumeradas e denomindas de “ 01 a 56, –sendo total do imóvel – 614.992,00 metros 
quadrados. – com a devida autorização da SUDEMA, conforme Certidão de Licença 
de Instalação nº 1158/2012, datada de 09 de maio de 2012, com vencimento para 09 de 
maio de 2013, e, Licença Municipal de Instalação processo sob n° CA 6.170/09 – L.M.I. Nº 
015/2012, datada de 05 de julho de 2012, com vencimento para seis ( 06 ) meses, e estando 
hoje, totalmente no perimentro urbano, desta cidade de Patos-PB., certidão fornecida 
pela Prefeitura de Patos-PB., o sistema viário, é constituido de vias perimetrais e vias locais. 
- A sua concepção teve como base fundamental, a integração do LOTEAMENTO “ PARQUE 
ITATIUNGA “, localizado nas margens da Rodoria BR-361, KM 7,0, Zona Urbana desta Cidade 
de Patos-PB., por rodovia local e regional, através do acesso a saida de Patos a Piancó-PB., e 
demais cidades da região. As impugnações de quem se julgar prejudicado quanto ao dominio 
do referido terreno, deverão ser apresentados dentro de quinze (15) dias, a contar da data da 
terceira e última publicação do presente EDITAL, no órgão Oficial do Estado, uma vez e, ás 
duas ultimas em JORNAL de grande circulação do Estado. Findo o prazo deste e não havendo 
impugnação será feito o registro, os documentos ä disposição dos interessados neste Serviço 
Registral de Imóveis, durante as horas regularmentares, sito á rua Bossuet Wanderley, sob nº 265, 
Centro, nesta cidade de Patos-PB. – O LOTEAMENTO em referência, foi aprovado pelo Prefeito 
Constitucional da Cidade de Patos-PB., em datada de 12 de novembro de 2012, devidamente 
assinado pelo Dr. Adraildo Leandro Vieira – Engenheiro da Prefeitura e pelo José Marcone da 
Costa Santos – Secretario da SEINFRA.. - Decorrido o prazo de quinze (15) dias, da última 
publicação, não havendo nenhuma contestação, por parte de quem quer que seja interessados, 
será o LOTEAMENTO legalmente registrado, não cabendo qualquer recurso. - Dado e passado 
nesta cidade de Patos(PB), aos 19 DE DEZEMBRO DE 2012. Eu, O Oficial do Serviço Registral 
desta Comarca de Patos-PB., a subscrevi e digitei, dou fé. (FERNANDO MEIRA TRIGUEIRO). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE RECURSO ADMISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS NO 003/2012
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS NA ZONA 

RURAL DESTE MUNICÍPIO
Em virtude da interposição de recurso pela empresa PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

diante da inabilitação da licitante no certame em epígrafe, a Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura de Cuité/PB, em atendimento aos §§ 3º e 4º, do art. 109 da Lei nº 8.666/93, comunica a 
todos os participantes de que os autos encontram-se com vista para que no prazo legal apresentem 
as contrarrazões de recurso e/ou impugnação. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 
159, Centro, das 08:00 as 11:00 horas de segunda a sexta-feira. Telefone: 83-3372-2246/2447, 
licitacaocuite@yahoo.com.br.

Cuité/PB, 21 de dezembro de 2012.

Bruce da Silva Santos
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2012
Comunica aos interessados que o pregão presencial n° 44/2012 foi cancelado nos termos do art. 21, 

§ 4o  da lei 8.666/93. 
São José da Lagoa Tapada - PB, 21 de Dezembro de 2012

JULIERME LINO DE SOUSA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2012
Comunica aos interessados que o pregão presencial n° 45/2012 foi cancelado nos termos do art. 21, 

§ 4o  da lei 8.666/93. 
São José da Lagoa Tapada - PB, 21 de Dezembro de 2012

JULIERME LINO DE SOUSA
Pregoeiro Oficial

COMARCA DE MONTEIRO-PB. CARTÓRIO DA 1ª VARA. EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 
30 (trinta) DIAS. O DR. ALEXANDRE JOSÉ GONÇALVES TRINETO, Juiz de Direito em Substituição 
na 1ª Vara da Comarca de Monteiro – PB na forma da Lei, etc... FAZ SABER a quem interessar possa 
ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e expediente da escrivania da 1ª Vara, tramita 
uma Ação de Usucapião nº 024.2010.000.193-1, promovida por MARIA DAS NEVES PIRES ARAÚJO 
e seu esposo JOSÉ RAFAEL DE ARAÚJO, para fins de usucapir Um imóvel urbano localizado na Rua 
Cel. João Santa Cruz nº 314, nesta cidade de Monteiro-PB, medindo 4,95m de frente e fundos, 
por 17,65m de comprimento de ambos os lados, perfazendo uma área de 87,37m², construída em 
terreno de 4,95m e de frente e fundos por 40,50m de comprimento de ambos os lados, perfazendo 
uma área de 200,48m²; limitando-se Frente, com a rua onde está situado; Fundos, com a Rua Cel. 
Manoel Rafael; Lado Direito de quem da rua olha, com prédio nº 310 pertencente aos herdeiros de 
Sebastião Cassemiro da Silva e ao lado esquerdo, com o prédio nº 320 pertencente aos herdeiros 
de Antônio Feliciano Sobrinho. E nos termos do Art. 942, inc. II, e 232, IV in fine, do CPC, CITA 
a herdeira ALAIDE PIRES MENDES, falecida e representada por seu filho EDNALDO PIRES MENDES, 
brasileiro, casado, aposentado, CI RG nº 59.563 – SASP/PB e do CIC nº 195.214.638-05, residente 
na Rua José Leopoldino da Silva nº 680 – Monteiro – PB, atualmente em lugar incerto e não sabido 
para acompanhar a ação em todos os seus termos, ficando desde já ciente do prazo de 15 (quinze) 
dias, contados estes após o decurso do prazo do Edital, para CONTESTAR. Não sendo contestada a 
ação, presumir-se-ão aceitos pelos réus, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 285, 
segunda parte do CPC). DADO e passado na escrivania da 1ª Vara, aos 17 (dezessete) dias do mês 
de dezembro do ano de 2012. Eu, Gilmar Neves Rafael, técnico judiciário, o digitei, conferi e assino.

ALEXANDRE JOSÉ GONÇALVES TRINETO
JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

H O M O L O G A Ç Ã O
Com base nas informações, referente a Licitação (tipo menor preço global), na modalidade 

CONCORRENCIA PÚBLICA No 002/2012, com abertura para 06 de Dezembro de 2012, às 10:00 horas, 
na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Juazeirinho,(PB) mais precisamente à Praça João 
pessoa nº 05, centro, Juazeirinho (PB),  e considerando que foram observados todos os prazos 
recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), 
nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93. 

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado a Empresa TEGEVE 
AMBIENTAL LTDA com CNPJ nº 80.767.239/0001-20, localizada na Rua Francisco Scremim, nº 
315, CEP: 80.540-320, Bairro Ahú, Curitiba/PR, cujo valor da proposta é de R$ 2.577.254,91 (Dois 
Milhões, Quinhentos E Setenta E Sete Mil, Duzentos E Cinqüenta E Quatro Reais E Noventa E Um 
Centavos), para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos 
do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

Juazeirinho/PB, 21 de Dezembro de 2012.

BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Extrato de Contrato

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/2012
INSTRUMENTO: Contrato para EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 

DE ESGOTO SANITÁRIO, com Recursos de Convênio com a FUNASA e Recursos Próprios do 
Município.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO/PB e TEGEVE AMBIENTAL LTDA, com 
CNPJ nº 80.767.239/0001-20. 

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 2.577.254,91 
(Dois Milhões, Quinhentos E Setenta E Sete Mil, Duzentos E Cinqüenta E Quatro Reais E Noventa 
E Um Centavos), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.39 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoas Jurídicas. 

VIGÊNCIA: A partir de 21/12/2012 até 15/01/2014. 
SIGNATÁRIOS: BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ (pela Contratante) e SERGIO ESTELEO-

DORO POZZETTI (pela Contratada).

INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S.A
CNPJ/MF N° 11.803.338/0001-06 - NIRE JUCEP 25 3 000099609  - Companhia Aberta 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Ficam convocados os senhores Acionistas da Interblock Artefatos de Cimento S.A. a se reunirem 
em Assembléia Geral Extraordinária, às 9 horas, do dia 31 de dezembro de 2012, na sede sita a 
Rodovia BR 101, KM 101, Zona Rural, na cidade de Alhandra, Estado da Paraíba, para deliberarem 
as seguintes propostas: 1) Mudança de Estatuto Social; 2) Outros interesses a sociedade;
Informações Gerais:  Os documentos a serem analisados na Assembléia encontram-se à disposição 
dos Acionistas na sede da Interblock.  Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer 
à Assembléia portando documento de identidade e comprovante de depósito das ações emitido 
pela instituição depositária, contendo a respectiva participação acionária.  Os Acionistas podem 
ser representados na Assembléia por procurador, nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/76, desde 
que o procurador esteja com documento de identidade e os seguintes documentos comprovando 
a validade da procuração (para documentos produzidos no exterior, a respectiva tradução consu-
larizada e juramentada):  a) Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do contrato/estatuto social da 
pessoa jurídica representada, comprovante de eleição dos administradores e a correspondente 
procuração, com firma reconhecida em cartório;  b) Pessoas Físicas: a correspondente procuração, 
com firma reconhecida em cartório.  De modo a facilitar os trabalhos na Assembléia, a Companhia 
sugere que os Acionistas representados por procuradores enviem, com antecedência mínima de 48 
horas, cópia dos documentos acima elencados por correio ou portador para:  Interblock Artefatos 
de Cimento S.A. Rodovia BR 101, KM 101, Zona Rural,  Alhandra-PB - CEP 58.320-000. Alhandra 
(PB), 21 de dezembro de 2012. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. RENATO DIAS DOS SANTOS 
ROCHA - Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP NO 00044/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de combustíveis e lubrificantes, com forne-

cimento parcelado, conforme solicitações das Secretarias Municipais. Data e Local: 07 de Janeiro 
de 2013 às 13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, sediada na Rua Antonio Moreira Pinto, 
16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 21 de Dezembro de 2012
DIANA ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP NO 00045/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de combustíveis, dentro dos limites do muni-

cípio de Vieirópolis, com fornecimento parcelado, conforme solicitações das Secretarias Municipais. 
Data e Local: 07 de Janeiro de 2013 às 15:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, sediada na Rua 
Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 21 de Dezembro de 2012
DIANA ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial

Estado da Paraiba 
Prefeitura Municipal de Patos  

  
CONCURSOPÚBLICO N.º 001/2011 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SÉTIMA CONVOCAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Patos, através da Secretaria de Administração, no uso 

de suas atribuições legais e respeitando os ditames do Item XI – Da Nomeação do Edital 
de Abertura de Concurso Público n.º 001/2011, bem como observando o Termo de 
Homologação assinado pelo Prefeito Constitucional e publicado no Diário Oficial do 
Município em 12 de março de 2012, RESOLVE convocar os candidatos abaixo 
relacionados, aprovados e classificados no respectivo concurso público, para entregar até o 
dia 27 de dezembro de 2012 os seguintes exames e documentos necessários para a 
conseqüente investidura no cargo: 

  
I – DA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES DE SAÚDE 
1.1. Conforme preconiza o Subitem 2.1.3 do Item II – Das Inscrições e Requisitos Para 
Participar do Edital de Abertura do Concurso Público n.º 001/2011, o candidato deverá 
apresentar aptidão física e mental para exercer quaisquer dos cargos ofertados no certame. 
Assim sendo, até a data estabelecida alhures (27/12/2012) o candidato deverá pessoalmente 
ou por procurador munido de Procuração Pública com poderes especiais para o ato 
apresentar no Protocolo Especial instalado na sede da Secretaria de Administração (Centro 
Administrativo Municipal Dr. Aderbal Martins – localizado à rua Horácio Nóbrega, s/n, 
bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos/PB, CEP 58704-000) os seguintes exames de 
saúde:  

1.1.1. Raios-X do Tórax; 
1.1.2. Eletrocardiograma; 
1.1.3. Tipo Sanguíneo; 
1.1.4. Parasitológico de Fezes; 
1.1.5. Hemograma Completo; 
1.1.6. Parecer do Exame Clínico de até 08 (oito) dias de um Médico do Trabalho. 

1.2. O candidato que não entregar qualquer dos exames solicitados perderá o direito a 
investidura no cargo. 
II– DA APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL 
2.1. De acordo com as especificações do Edital de Abertura do Concurso Público n.º 
001/2011, o candidato no mesmo local e prazo estabelecido acima (27/12/2012) deverá 
apresentar os seguintes documentos autenticados: 

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

(2ºturno) ou Certidão de quitação fornecida pelo Cartório Eleitoral Competente; 
2.1.3. Cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os 

candidatos do sexo masculino; 
2.1.4. Cópia da Cédula de Identidade ou Outro Documento de Identidade Civil; 
2.1.5. Cópia da ultima Declaração de Imposto de Renda apresentada a Receita 

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

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

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

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

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

para os cargos que foram exigidos; 
2.1.14. Comprovante de Registro no devido Conselho de Classe, para as vagas 

destinadas às profissões regulamentadas, de acordo com a legislação específica; 
2.1.15. Cópia dos documentos que comprovem os demais pré-requisitos constantes 

no Item II – Das Inscrições e Requisitos Para Participar do Edital de Abertura, respeitando 
as particularidades de cada cargo. 
2.2. O candidato que não entregar qualquer dos documentos solicitados perderá o direito a 
investidura no referido cargo. 
III– DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 
3.1. Os candidatos abaixo elencados devem se apresentar pessoalmente ou por 
procurador munido de Procuração Pública com poderes especiais para o ato no 
Protocolo Especial instalado na sede da Secretaria de Administração (Centro Administrativo 
Municipal Dr. Aderbal Martins – localizado à rua Horácio Nóbrega, s/n, bairro Belo 
Horizonte, nesta cidade de Patos/PB, CEP 58704-000), até o dia 27 de dezembro de 2012 
no horário das 08h00min às 12h00min, portando todos os exames e documentos descritos 
nos Itens I e II do presente ato convocatório. 
3.2. Ficam convocados os seguintes candidatos: 
  

A01 – TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
(Secretaria de Administração)  

COLOCAÇÃO    
NÚM DE 

INSC.  
NOME 

 

70    51  
CAMILA MARIA DE 
SOUZA SILVA  

  
70 Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial  
  
3.3. Os candidatos aprovados e classificados não convocados nesta listagem devem 
aguardar nova convocação. 
IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
4.1. Conforme dispõe o Subitem 12.9 do Item XII - Da Nomeação do Edital de 
Abertura, o candidato que não preencher os requisitos legais exigidos para a posse, será 
preterido em favor de outro, cuja classificação lhe seja imediatamente inferior. 
4.2. Todas as informações concernentes ao presente Edital devem ser solicitadas 
pessoalmente na Secretaria de Administração no Setor de Protocolo Especial (tratar com: 
Washington), ou ainda através do telefone (83) 3423-3610, ramal 222, e no website 
www.patos.pb.gov.br. 
4.3. O Protocolo Especial que receberá a documentação dos candidatos convocados 
funcionará do dia 22 de dezembro de 2012 a 27 de dezembro de 2012 (termo final), 
das08h00min às 12h00min. Não serão recebidos documentos e exames médicos fora do 
horário e data estabelecidos sob nenhuma condição ou justificativa. 4.3.1. O Candidato convocado para a entrega dos documentos deverá atentar aos 
feriados nacionais, estaduais e municipais e/ou ponto facultativo decretados pelo Município 
de Patos (PB). 
4.4. Os documentos e exames médicos devem ser entregues conjuntamente no Protocolo 
Especial em envelopes separados contendo o nome do convocado, o cargo e o assunto 
(Documentação ou Exames). 
4.5. Não serão aceitos documentos enviados por e-mail, fax e outros. Só serão tidos como 
válidos os documentos protocolados no referido Protocolo Especial da Secretaria de 
Administração. 
4.6. Após analise dos documentos e instrução do processo de admissão funcional será 
agendada a assinatura do Termo de Posse do convocado. 
4.7. A instrução do processo descrita acima será realizada individualmente e consistirá na 
simples conferência dos exames e documentos apresentados (se atendem ao que foi 
solicitado nos Itens I e II deste edital). Tal múnus ficará a cargo do Gerente de 
Administração da SECAD que ao final irá lavrar uma certidão de conferência e despachará 
o processo para a convocação final do candidato. 
4.8. Todos os processos de admissão deverão ser concluídos até o dia 27 de dezembro de 
2012. 

Patos (PB), 21 dezembro de 2012. 
________________________________ 

José Corsino Peixoto Neto 
Secretário de Administração 

  

 
 

SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ NO 04.285.337/0001-43, torna público que requereu 
a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Autorização Ambiental – coleta e 
transporte de resíduos de saúde e resíduos perigosos – percurso: em todo Estado da Paraíba – 01 
veículo – Placa - NPR-6251-PB, Processo Nº 2012-008998/TEC/AA-1886.

SS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME (OFFICINA MÓVEIS PROJETADOS) – CNPJ NO 
07.368.812/0001-33, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4935/2012 em João Pessoa, 19 de dezembro de 
2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação e COMÉRCIO DE Móveis Projetados e 
de Móveis em Série, na Rua. Projetada, QD. B, LT. 06, Jardim Carolina, Dist.Industrial de Marcos 
Moura, Município de Santa Rita- PB. Processo: 2012-008164/TEC/LO-4161. 

SJP IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME – CNPJ NO05.690.150/0001-98, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4942/2012 em João Pessoa, 19 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Fabricação e Comércio de Móveis Projetados e de Móveis em Série, na Rua. Projetada, QD. B, 
LT. 09, Jardim Carolina, Dist.Industrial de Marcos Moura, Município de Santa Rita- PB. Processo: 
2012-008161/TEC/LO-4158. 
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