
clima & tempo
Sertão

31o Máx.
23o  Mín.

34o   Máx.
19o  Mín.

36o   Máx.
21 o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,030 (compra) R$ 2,031 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,950 (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,627 (compra) R$ 2,630  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

18h06

05h58

2.2m

2.1m

baixa 11h49 0.6m

l  Show “Berimbaobab Brasil” é atração de amanhã na Estação Cabo Branco 

l Sebrae realiza segunda-feira oficina de empreendedorismo em Nova Floresta

l UFPB abre nesta segunda-feira inscrições para 180 vagas do supletivo

l 14o Rota do Sol Moto Fest será aberta hoje na Praia de Tambaú

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ano CXIX
Número 236

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

www.paraiba.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb jornalauniao.blogspot.com
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Altura

Segurança das 
provas do Enem 
na PB terá mais 
de mil policiais

Servidor federal 
pode ficar 
sem reajuste 
no próximo ano

Vários bloqueios de 
ruas serão realizados em 
áreas próximas aos ce-
mitérios. A Semob vai 
mobilizar 153 agentes de 
trânsito para orientar os 
motoristas. PágInA 13

Um dia depois do presi-
dente da AL, Ricardo Mar-
celo, mandar cortar o ponto 
dos deputados faltosos, uma 
nova sessão do Legislativo 
foi suspensa por falta de 
quórum. PágInA 17

A abertura do evento, 
realizado pelo Governo 
do Estado, acontece hoje, 
às 20h, no Teatro Santa 
Roza. A Mostra terá a 
participação de 21 espe-
táculos. PágInA 5

Semob monta 
plano especial de 
trânsito próximo 
a cemitérios de JP

Corte de ponto é 
ignorado e sessão 
é suspensa por 
falta de quórum

Encontro Oposto 
abre hoje a Mostra 
Estadual de Teatro, 
Dança e Circo

FinadoS aSSembleia2o CadeRno

FoTo: marcos Russo

Paraíba registra queda de 
22% nos crimes violentos

Os crimes violentos na 
Paraíba caíram 22% em ou-
tubro deste ano no compa-
rativo com o mesmo período 
de 2011. Foram registrados 
no último mês 124  crimes 
com mortes, enquanto que em 
outubro do ano passado foram 
159 ocorrências. PágInA 4

ONS prevê aumento na 
tarifa de energia elétrica

EFEIToS dA SECA

PágInA 10

PágInA 9 PágInA 19

PágInA 3

Rômulo Polari fala 
sobre investimentos 
e o programa de 
expansão da UFPB

Geh Lima expõe 
49 trabalhos 
na individual 
Creofagia

PágInA 8

ENTREVISTA

o edital de concorrência para obras em estádios e outros equipamentos 
esportivos foi publicado na edição de ontem do diário oficial. PágInA 21

R$ 52,7 mi para obras em praças de esportes



Quando anuncia uma “operação 
de guerra” para garantir assistência 
às famílias atingidas pela maior seca 
dos últimos 40 anos, Governo do Es-
tado quer dizer com todas as palavras 
que não haverá descanso no comba-
te à intempérie e que tudo o que for 
possível será feito para minimizar os 
efeitos da estiagem.

Uma das ações administrativas 
adotadas merece registro pelo fato 
de beneficiar diretamente os produ-
tores, categoria que dá sustentáculo 
à chamada economia rural. Trata-se 
do programa de distribuição de ração 
animal, que, iniciado em agosto deste 
ano, já beneficiou mais de 24 mil pro-
dutores.

Em entrevista exclusiva por oca-
sião de sua visita à sede deste jornal, 
o governador do Estado manifestou 
sua preocupação com os efeitos da 
estiagem e explicou a lógica da distri-
buição de ração animal, que seria evi-
tar a dizimação dos rebanhos e, com 
eles, a débâcle da própria economia.

O Governo não mediu esforços 
para suprir os produtores de bem tão 
valioso em momentos difíceis como 
este. Tanto que a meta inicial de bene-
ficiar 20 mil produtores das regiões 
do Sertão e Cariri paraibanos já foi 
superada em um quarto. No total, se-
rão distribuídas 19 mil toneladas de 
ração in natura.

A ofensiva é capitaneada pelo Co-
mitê Integrado de Combate à Seca na 
Paraíba, com participação das Secre-
tarias de Estado da Infraestrutura e 

do Desenvolvimento da Agropecuária 
e da Pesca, além da Gerência Executi-
va de Defesa Civil e Empresa Paraiba-
na de Abastecimento e Serviços Agrí-
colas.

A distribuição de alimento volu-
moso para os rebanhos está sendo 
realizada com subsídios do Governo 
Federal, através da Secretaria Nacio-
nal de Defesa Civil. E não poderia ser 
diferente. A aliança entre as três es-
feras de poder – federal, estadual e 
municipal – é fundamental no enfren-
tamento da crise.

A assistência às famílias que estão 
padecendo dos males da estiagem, no 
entanto, não se limita à distribuição 
de ração animal com os pequenos 
produtores rurais. O Comitê de Com-
bate à Seca também garante o abaste-
cimento de água através de carros-pi-
pa e perfuração e ativação de poços.

Para evitar interrupções na assis-
tência, a gestão estadual já está envi-
dando esforços no sentido de renovar 
o decreto que reconhece a situação 
de emergência em 170 cidades parai-
banas, visando com isso assegurar a 
continuidade de apoios oriundos do 
Governo Federal.

Outro fator fundamental, nesta 
hora, é a certeza que têm os paraiba-
nos atingidos pela seca de que não es-
tão sozinhos no enfrentamento desta 
situação emergencial. Vale lembrar 
que não foram registrados saques. 
A nova base de assistência social em 
voga no Brasil está sendo testada e 
aprovada.

– Venha se despedir da sua avó.
Talvez esta frase tenha sido o primei-

ro contato direto com a morte. Nem era 
dia de finados, como hoje. Era uma data 
como qualquer outra, em que todos os 
tios se reuniram na casa de um povoado 
chamado São Domingos, então distrito 
de Pombal. Minha avó era a moribunda, 
numa época em que ainda existiam mori-
bundos. Não sei por que os moribundos 
se acabaram. Hoje em dia, a gente já 
recebe a notícia da morte e pronto, corre 
para o velório.

Tive uma infância cercada de mortes. 
Tios, avós, primos – gente que morria aos 
40 anos, também numa época em que era 
normal alguém morrer aos 40, porque 
nessa idade a pessoa já era velha. E o 
curioso é que sempre havia um chamado 
de despedidas, do tipo “Corre, que fulano 
não passa de hoje”. Então a parentada 
corria para o sítio, ou a casa de rua, onde 
morava o pobre moribundo. E todos che-
gavam dos mais remotos lugares como 
num passe de mágica, para terem tempo 
de se despedir.

– Venha se despedir da sua avó.
Já fazia duas horas que ela agonizava 

no seu quarto, em cima de uma cama. Já 
tinha vindo o médico e o padre, cumpri-
ram seus ritos oficiais e agora era a vez 
das rezadeiras. Lá fora, do calçadão da 
casa, escutava-se um rosário de ave-ma-
rias que não podiam parar enquanto não 
viesse o último suspiro, para que a alma 
da minha avó não fosse para o inferno. 
E as rezadeiras pareciam saber a hora 

exata. Tanto que a minha mãe veio me 
chamar às pressas e me levou pelo braço. 
A moribunda já tinha uma vela na mão, 
e me olhou com dois olhinhos cinzentos 
que já estavam quase se fechando, e pa-
recia ter consciência das despedidas do 
neto. Minha mãe me fez beijar a mão dela 
e depois disse:

– Pronto, saia, que ela vai morrer 
agora.

Para um garoto de cinco anos de 
idade, essa imagem da morte nunca 
se apagou da lembrança. Durante vá-
rias noites, não conseguia dormir e me 
remexia na cama, com medo que a alma 
dela viesse me visitar. Talvez isto expli-
que o medo que, até hoje, ainda tenho de 
almas. E também de defuntos, cemitérios, 
catacumbas e, é claro, de morrer!

Mas apesar dos pavores, das coinci-
dências, lendas e superstições, o dia de 
finados representa saudade e o respeito 
àquilo que foi corpo. Prefiro dizer assim 
mesmo: aquilo que “foi corpo”. Não diria 
que foi vida porque talvez seja bem mais 
vida em outras dimensões. Não pratico o 
espiritismo, mas espero que seja assim.

Não suportando o calor nem a pre-
sença de velas; não tolerando o comércio 
de quem bota barzinhos na frente dos 
cemitérios; de quem ganha a vida com 
cachorro-quente por um dia de lágrimas; 
de quem vende tumbas como se fos-
sem casas, suporto apenas lembranças, 
memória de quem viveu deixando algum 
legado na história do mundo, ou apenas 
na simplicidade dos nossos corações.

Originário do Cariri paraibano e das 
suas dificuldades educacionais, quando o 
término do curso primário se constituía 
na exclusiva opção, um dos meus deveres 
é louvar as conquistas do Ensino naquela 
região.  Por isso é que falo tanto da presen-
ça da Universidade em Sumé e Monteiro, 
dando asas àquela juventude para voos 
mais seguros. Sinto-me partícipe desse 
sucesso.

Há algumas semanas, o Centro 
Universitário de Sumé dava notícias sobre 
pesquisas destinadas à adaptação do solo 
caririzeiro  ao plantio da soja, sugerindo 
novas perspectivas para a implantação 
ali do agronegócio, diversificando sua 
economia.

De tão crescentes, as presenças de 
professores com pós-graduações e de alu-
nos universitários nas duas cidades, Sumé 
e Monteiro, vindos dos mais diferentes 
rincões, representam um capital humano 
valiosíssimo, não só no sentido dos avan-
ços científicos e culturais que promovem, 
mas, paralelamente, em termos de investi-
mentos econômicos e sociais que realizam.

Dignos de registro, por último, os 
destaques conseguidos pelo professor Ary 

Prata, docente na Prata e em Ouro Velho, 
tendo um seu projeto pedagógico, intitu-
lado “ Hablar Español es Exquisito” sido 
selecionado com 132 outros do mundo 
inteiro pela Yad Vashem, devendo o autor 
participar de encontro em Jerusalém, onde 
sua prática pedagógica será socializada.

Anteriormente, o professor Ary Prata 
foi escolhido pela Câmara dos Deputados 
pelo seu currículo e projetos pedagógicos 
voltados para a prática democrática e 
valorização da educação nos currículos 
escolares do Brasil.

É, pois, um laureado em destaques 
do nosso Cariri, méritos reconhecidos 
no Brasil e no Exterior, o que o creden-
cia perante o Governo da Paraíba, com 
suas ideias inovadoras. O Mestre Ary 
Prata deve desenvolver mais seus talen-
tos, com melhores condições de servir 
à Educação do nosso Estado, agregando 
maiores e melhores valores para os 
nossos discentes. 

Fica aqui o aplauso de quem, do 
seu canto, agradecido por tudo que 
recebera do Cariri e de Deus, vibra 
com as vitórias dos seus conterrâneos. 
Aleluia!!!

Editorial

Se hoje é dia de finados...

De mãos dadas

Educação no Cariri
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Mas apesar dos pavores, das coincidências, lendas e superstições, o dia 
de finados representa saudade e o respeito àquilo que foi corpo.”
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UN
A nova data para o início da dis-
cussão e votação do projeto de 
distribuição dos royalties pela 
Câmara está marcada para terça-
-feira. O acordo nasceu em meio a 
discussões entre líderes partidá-
rios na sessão de 31 de outubro.  
Com ou sem consenso, o presi-
dente da Casa, deputado Marco 
Maia (PT-RS) pretendia colocar a 
proposta em votação. O líder do 
PMDB, Henrique Eduardo  defen-
deu  a votação  o quanto antes. 
E lembrou que o projeto aprova-
do pelo Senado, em outubro de 
2011, nasceu de acordo entre os 
presidentes e líderes da Câmara e 
do Senado. “O Senado cumpriu, 
mas aqui na Câmara a falta de 
acordo impediu a votação”.

Hoje, Dia de Finados, algu-
mas figuras políticas não 
precisam se abater tanto na 
passagem da funesta data. 
Afinal - e há exemplos  inú-
meros na praça -, em política 
nenhuma morte é definitiva. 
Porém, o “defunto” precisa se 
ajudar para obter a ressur-
reição.  

Fechar cassino em João Pes-
soa equivale a enxugar gelo. 
Eles estão em toda parte, e 
não apenas nos locais lu-
xuosos de Manaíra. Agora a 
população precisa colaborar 
com a Polícia, denunciando o 
funcionamento dessa práti-
ca delituosa.

Os prédios velhos e em ruínas, 
no centro de João Pessoa e 
parte da Rodoviária, precisa ter 
uma atenção especial do novo 
prefeito. Alguns estão prestes 
a desabar, com consequências 
nada agradáveis para que es-
tiver por perto no momento. É 
bom prevenir o pior.

Para ampliar o acesso dos municípios brasileiros à contratação de serviços 
baseados em softwares públicos, o Ministério do Planejamento liberou ontem 
três Intenções de Registro de Preços. Esta iniciativa visa fortalecer também a 
parceria com o Ministério das Comunicações e o seu Projeto Cidades Digitais, que 
beneficiará cerca de 80 cidades com a aquisição  de infraestrutura de conectivi-
dade e aplicativos de gestão municipal. 

Universidade Estadual da Paraíba está 
inscrevendo, até o dia 9 de novembro, 
para o processo seletivo de formação 
da turma 2013 do Mestrado em Eco-
logia e Conservação, com oferta de 18 
vagas em cinco linhas de pesquisa.   
As inscrições podem ser efetuadas 
através do endereço http://scapg.
uepb.edu.br/index.php/inscricoes. 

TERÇA, O DIA ‘D’

LÁZARO

CASSINOSSEGURANÇA

CONECTIVIDADE

MESTRADOS

Observadores avaliam que, mes-
mo com a troca de prefeitos em 
João Pessoa, em alguns setores 
da Prefeitura quase nada será 
alterado em termos de pessoal. 
Além do bom funcionamento 
atual, a nova gestão poderá não 
ter quadros técnicos suficientes 
para preencher todos os cargos. 
Como é um governo de quase de 
continuidade...
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Por isso é que falo tanto da presença da Universidade em Sumé e 
Monteiro, dando asas àquela juventude para voos mais seguros.”



Rômulo Polari 
Reitor da UFPB

Ensino Superior   
crescimento da população acadêmica, a expansão das instalações 
e a construção de novos setores fazem parte das mudanças que 
vêm acontecendo nos últimos três anos na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). A ampliação do espaço físico foi iniciada em 2008, 
com orçamento total de R$ 130 milhões proveniente do Programa 
de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades 
(Reuni), do Governo Federal, e destinado a construção nos campi 
de João Pessoa, Areia e Bananeiras. O objetivo é comportar o 
crescimento de 100% no número de estudantes da universidade, 
que foi fundada em 1955 através da junção de diversas faculdades. 
A UFPB até 2008 tinha 20 mil alunos e, nos últimos quatro anos, 
dobrou a sua capacidade de ensino. De acordo com o reitor Rômulo 
Polari, as novas construções nas instalações acadêmicas são 
decorrentes da expansão de novos cursos de graduação, mestrado e 
doutorado. Na entrevista a seguir, ele fala sobre a entrega das novas 
instalações, destacando que, em anos anteriores, a universidade 
oferecia apenas 50 cursos de graduação e, hoje, oferece 113 cursos. 
As opções de mestrado, que antes somavam 29, agora são 60. Já os 
cursos de doutorado passaram de apenas 18 para 31.

A sua administração no reito-
rado foi marcada pela expansão 
de novos cursos e construção de 
diversos setores na UFPB. Fale 
sobre essa expansão em cursos e 
obras.

Os prédios constituem uma de-
corrência natural da expansão acadê-
mica. Primeiro houve essa expansão, 
que vale a pena registrar, nós saímos 
de 50 cursos de graduação para 113 
cursos, de 29 cursos de mestrado 
para 60 e 18 de doutorado pra 31. 
Então, nós crescemos bastante e te-
mos que expandir as dependências 
da UFPB porque tudo isso significa 
o aumentos de salas de aulas, labo-
ratórios e hoje, todos os alunos estão 
bem acomodados. Esse processo de 
expansão faz parte de um projeto de-
senvolvido pela Reitoria.

Das obras entregues qual a de 
maior destaque?

O Centro de Ciências Médicas 
é uma das áreas mais bem dotadas 
hoje na UFPB em termos de infraes-
trutura, sendo criado a partir do des-
membramento do Curso de Medicina 
do Centro de Ciências da Saúde. Para 
a construção do centro, que foram in-
vestidos em torno de R$ 4,5 milhões  
em 4,3 mil metros de área, em que 
estão distribuídos quatro laborató-
rios, 24 ambientes para professores, 
cinco departamentos, a coordena-
ção do curso de Medicina, biblioteca, 
auditório e diretoria. O novo prédio 
foi construído com recursos do Pro-
grama de Apoio aos Planos de Rees-
truturação e Expansão das Universi-
dades Federais (Reuni), do Governo 
Federal. A obra foi iniciada em 2009, 
mas sofreu interrupção em sua cons-
trução.

O que o novo centro represen-
ta para comunidade acadêmica?

Com o novo centro eles terão 
todas as condições de trabalhar por-
que é inadmissível em um curso de 
medicina, que o professor fique pe-
regrinando onde tem uma sala para 
dar aula aos alunos, onde tem um 
laboratório disponível, onde pesqui-
sar em biblioteca na área específica 
do curso, entre outras. Então, com a 
construção desse centro, professo-

res e alunos do curso de Medicina 
passam a ter toda uma infraestrutu-
ra porque o centro conta com salas 
de aula, laboratórios, entre outros e 
a comunidade acadêmica vai saber 
usufruir desse novo instrumento.

Cerca de quantas obras foram 
entregues ao longo de sua admi-
nistração?

Nós estamos entregando mais 
de 73 obras, que são todas de gran-
de porte, para a comunidade acadê-
mica. Com isso estamos concluindo 
um grande projeto de expansão da 
UFPB. Ainda temos o Centro de Arte 
e Cultura, que está sendo construído 
em frente ao prédio da reitoria, mas 
ele não ficará pronto agora, muito 
embora o projeto esteja pronto e os 
recursos financeiros assegurados e 
eu acredito que a obra será concluí-
da dentro de oito meses e entregue 
a população. O Centro de Arte e Cul-
tura é uma grande obra no ponto de 
vista do incentivo a arte e cultura da 
Paraíba.

Dentre as obras entregues a 
UFPB também foi contemplada na 
área do esporte com a inauguração 
da Vila Olímpica. Quais os recursos 
investidos nessa obra?

Foram investidos mais de R$ 
6 milhões na obra e os recursos fo-
ram provenientes dos Ministérios da 
Educação e do Esporte. A Vila Olím-
pica conta com campo de futebol, 
arquibancada coberta para 1.200 
lugares, torre de observação, pista 
de atletismo oficial com 400 metros, 
pista de salto em distância, arremes-
so de peso, vestiário, sala antidoping 
e bioquímica, departamento médico, 
sala para aquecimento e depósito 
para equipamentos. O novo comple-
xo terá capacidade para sediar com-
petições nacionais e internacionais 
já que todos os espaços oferecidos 
na Vila Olímpica estão dentro das 
normas oficiais.

Quais as demais obras entre-
gues no campus de João Pessoa?

No último dia 24, nós entrega-
mos novas instalações do Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), a 
área construída anteriormente atin-

“Nós estamos 
entregando 
mais de 
73 obras 
que são todas 
de grande 
porte”

 O

gia cerca de 6.000m² e foi duplicada 
para abrigar os cursos de Mestrado 
e Doutorado nas áreas da Adminis-
tração, Contabilidade, Economia e 
Ciência da Informação. A nova de-
pendência conta com a expansão 
do ambiente dos professores com 
12 novas acomodações distribuídas 
em pavimento térreo e no primeiro 
andar. Também foram inauguradas 
17 salas de aulas e laboratórios no 
bloco “A” do centro e a Biblioteca Se-
torial que conta com seis ambientes 
de professores, sete laboratórios e 
quatro salas multimídia e um labo-
ratório de inclusão digital com 50 
computadores para a comunidade 
acadêmica.

O Centro de Educação no cam-
pus de João Pessoa também será 
contemplado com o processo de 
expansão?

Sim. Na última segunda-feira nós 
inauguramos três novos blocos no 
Centro de Educação, espaços foram 
projetados com recursos do Progra-
ma de Apoio aos Planos de Reestrutu-
ração e Expansão das Universidades 
Federais (Reuni), cuja finalidade é 
oferecer mais conforto para os cur-
sos de Pedagogia, Psicopedagogia e 
Pedagogia do Campo, a Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). Além dos 
departamentos dos cursos de Peda-
gogia, Psicopedagogia e Pedagogia do 
Campo esses blocos oportunizarão 
o aumento de vagas para 700 novos 
alunos, bem como todo o material ne-
cessário para o pleno funcionamento 
com retroprojetores, computadores 
de última geração e toda a mobília e 
15 novos ambientes para professores.

Ainda estão previstas mais 
obras para o Centro de Educação?

Além desses três blocos cons-
truídos, também está sendo cons-
truído com verbas do projeto de 
Reestruturação do Reuni a reforma 
do auditório que passou de 100 para 
250 lugares com instalações tecno-
lógicas avançadas, além da criação de 
três novos departamentos dos cursos 
de Pedagogia do Campo, Psicopeda-
gogia e Ciências das Religiões. Em 
breve, o Centro de Educação ganhará 
o curso de Ciências Naturais.

A ação de expansão da UFPB 
vem sendo realizada em todos os 
campus?

O processo de expansão vem 
sendo desenvolvido em todos os 
campi da UFPB. O Centro de Ciências 
Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA) 
da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), em Bananeiras, por exemplo, 
teve suas instalações de ampliação 
inauguradas no último mês de outu-
bro. Nós entregamos a comunidade 
acadêmica o bloco do setor de recur-
sos humanos e artes, memorial do 
centro, bloco da Pós-Graduação em 
Tecnologia Agroalimentar (PPGTA), 
auditório, restaurante universitá-
rio, centro de vivência dos alunos, 
bloco do setor de Recursos Huma-
nos e Artes e o Memorial do Centro 
que conta a história dos 87 anos do 
centro com equipamentos usados 
durante toda essa época e fotogra-
fia, bem como inauguramos o Cen-
tro de Vivência dos Alunos desti-
nado aos centros acadêmicos dos 
cursos do Campus III.

Quais as próximas obras a se-
rem entregues?

Ainda fez parte do rol de inaugu-
rações no campus de João Pessoa, um 
estacionamento para veículos ao lado 
da Biblioteca Setorial com uma área 
de 376 metros quadrados, um novo 
bloco para a Pós-Graduação está em 
fase de construção com 3.057 metros 
quadrados distribuídos em três pavi-
mentos.
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teresaduarte2@hotmail.com

em expansão na UFPB



O número de homicídios 
na Paraíba caiu 22% no mês 
de outubro, em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado. Na comparação com o 
mês de outubro de 2010, a 
queda registrada é de 25%. 
Enquanto em outubro deste 
ano ocorreram 124 Crimes 
Violentos Letais e Intencio-
nais (CVLI) em todo Estado, 
em 2010 foram contabiliza-
dos 166 crimes desse tipo 
e em 2011, 159 casos. São 
considerados CVLI os homi-
cídios dolosos ou qualquer 
outro crime doloso que re-
sulte em morte.

Já no acumulado de ja-
neiro a outubro deste ano, 
o número de homicídios na 
Paraíba sofreu uma redução 
de 9,2%, em relação ao mes-
mo período do ano passado. 
Enquanto nos dez primeiros 
meses do ano passado ocor-
reram 1.399 CVLI, este ano a 
incidência desse tipo de cri-
me caiu para 1.270 casos. A 
queda representa mais 129 
vidas preservadas.

Os dados constam do 
relatório apresentado pela 
Secretaria de Estado da Se-
gurança e da Defesa Social 
(Seds), na manhã de ontem 
durante reunião mensal de 
monitoramento e planeja-
mento das ações de seguran-
ça no Estado, que contou com 
a presença do governador Ri-
cardo Coutinho. 
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Em cima da hora

PB registra queda de 22% em outubro
crimEs violEntos

Mortes violentas em ou-
tubro caiu em relação ao 
mesmo período de 2011

FOTO: José Marques/Secom-PB

Logo após a apresenta-
ção dos números, o governa-
dor fez uma avaliação positi-
va do trabalho integrado das 
Polícias Civil e Militar, des-
tacando a redução de mais 
de 20% dos homicídios no 
mês de outubro em relação 
ao mesmo período de 2010 e 
2011.  E ressaltou que a meta 
de redução dos homicídios 
em 10% está próxima de ser 
alcançada, devendo ocorrer 
até o final deste ano.

“Essa é uma meta ambi-
ciosa, pois em praticamente 
todos os Estados do Brasil 

você percebe o aumento dos 
homicídios e crimes contra 
o patrimônio. Na Paraíba, 
depois de 11 anos de cres-
cimento ininterruptos, pela 
primeira vez estaremos re-
duzindo em relação ao ano 
anterior. Mas para atingirmos 
esta meta precisamos conti-
nuar trabalhando muito”, en-
fatizou Ricardo Coutinho. 

Na avaliação do gover-
nador, o trabalho integrado 
das Polícias Civil e Militar 
com a realização de opera-
ções e os investimentos na 
aquisição de novas viaturas, 

armamentos, equipamen-
tos de proteção a e política 
de valorização dos policiais 
são os fatores que estão con-
tribuindo para esses resul-
tados. Ele acrescentou que 
outro fator positivo é a di-
minuição de inquéritos acu-
mulados de anos anteriores, 
que quebra a sensação de 
impunidade. “Se o inquérito 
anda e lá na frente a Justiça 
funciona, se concluiu o ciclo 
da investigação e do julga-
mento e os que tiverem na 
ilegalidade paguem pelo seu 
crime”, explicou.      

Operações 
Na reunião, também fo-

ram apresentados projetos 
de sucesso desenvolvidos pe-
las polícias e bombeiros mili-
tares, a exemplo da Operação 
Visibilidade, na qual viatu-
ras são colocadas em locais 
e horários estratégicos e de 
maior circulação de pessoas 
nas cidades de João Pessoa e 
Campina Grande, a fim de dar 
maior sensação de segurança 
à população. 

“É a polícia vendo e sen-
do vista, trabalhando com 
pontos fixos de bloqueio, que 

inibem a ação de crimino-
sos. São exemplos de lugares 
onde as polícias estão pre-
sentes o viaduto do bairro 
do Cristo, em João Pessoa, 
a entrada do município de 
Santa Rita, a Avenida Liber-
dade, em Bayeux”, comentou 
o subcomandante da Polícia 
Militar, coronel Francisco de 
Assis Castro. 

O secretário de Segu-
rança e Defesa Social, Clau-
dio Lima, também elogiou 
a atuação da Polícia Civil, 
da Polícia Militar e do Cor-
po de Bombeiros durante 
as eleições 2012 e citou as 
operações integradas reali-
zadas em várias cidades da 
Paraíba e que de fato con-
tribuem para a redução da 
violência, como aquelas que 
aconteceram em Mari, mu-
nicípio que há pelo menos 
80 dias não registra homi-
cídios.

Para o promotor Ber-
trand Asfora, que juntamen-
te com o subprocurador ge-
ral de Justiça, Nelson Gomes, 
esteve presente no encontro, 
a apresentação do que vem 
sendo desenvolvido pelas 
Forças de Segurança do Es-
tado foi bastante satisfatória. 
“Saio daqui contente com as 
ações desenvolvidas pela se-
cretaria, já que tudo redunda 
no Ministério Público, que é 
titular da ação penal. Temos 
absoluto interesse em ser-
mos parceiros da Polícia Civil 
e da Polícia Militar”, revelou, 
elogiando a vontade política 
de enfrentar a violência no 
Estado.

Dados constam do relatório apresentado pela Seds, durante reunião mensal de monitoramento e planejamento das ações de segurança

A Universidade Federal 
de Campina Grande está dis-
ponibilizando 420 vagas para 
o sistema de cotas. Os candi-
datos inscritos no Vestibular 
2013.1 que desejam concor-
rer a essas vagas podem fazer 
a opção no endereço http://
vestibular.ufcg.edu.br:8080/
Vestibular/ até o dia 13 de 
novembro.

Somente poderão con-
correr às vagas do sistema 
de cotas os estudantes que 
tenham cursado integral-
mente o Ensino Médio em 
escolas públicas, em cursos 

regulares ou no âmbito da 
modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos; ou que te-
nham obtido certificação de 
conclusão com base no resul-
tado do Exame Nacional do 
Ensino Médio - Enem, de exa-
me nacional para certificação 
de competências de jovens e 
adultos ou de exames de cer-
tificação de competência ou 
de avaliação de jovens e adul-
tos realizados pelos sistemas 
estaduais de ensino.

Do total de vagas des-
tinadas ao sistema de cotas, 
228 serão reservadas aos es-
tudantes com renda familiar 
bruta mensal igual ou infe-
rior a 1,5 salário mínimo per 

capita, sendo 131 para candi-
datos que se autodeclararem 
pretos, pardos ou indígenas 
e 97 para os que não se au-
todeclararem pretos, pardos 
ou indígenas.

As 192 vagas restantes 
serão destinadas a estudan-
tes com renda familiar bruta 
mensal superior a 1,5 salário 
mínimo per capita, sendo 115 
para os candidatos que se 
auto declararem pretos, par-
dos ou indígenas e 77 para os 
que não se autodeclararem 
pretos, pardos ou indígenas.

A divulgação da concor-
rência para esse processo se-
letivo será publicada no dia 
26 de novembro.

UFCG disponibiliza 420 
vagas para o sistema de cotas

AlUnos DE EscolA PÚBlicA

Agentes da Polícia 
Federal de Rondônia 
cumpriram um man-
dado de busca e apre-
ensão na Paraíba onde 
apreenderam vários 
documentos. A cidade 
onde foi cumprida a de-
terminação judicial não 
foi informada, apenas 
que os documentos já 
se encontram à disposi-
ção do delegado Cláu-
dio Nogueira, da PF, em 
Rondônia.

O mandado cum-
prido na Paraíba faz 
parte da Operação 
Pretório, desencade-
ada pela PF de Ron-
dônia para desvendar 
uma quadrilha espe-
cializada em fraudar 
precatórios, sendo ex-
pedidos pela Justiça 
Federal daquele Esta-
do 64 mandados de 
busca e apreensão em 
seis Estados, entre eles 
a Paraíba e ainda Ron-
dônia, Mato Grosso, 
Amazonas São Paulo e 
em Brasília.

De acordo com a 
assessoria de comuni-
cação da PF, em Rondô-
nia, apenas ocorreram 
duas prisões. Foram os 

advogados José Ernan-
des Veloso Martins e 
Elisiane de Lisieux Fer-
reira, marido e mulher, 
acusados de falsifica-
ção e estelionato.

O superintendente 
da Polícia Federal de 
Rondônia, Donizetti 
Tambani, disse que o 
envolvimento de ou-
tros Estados na Ope-
ração Pretório deve-
-se a suspeita de que 
o dinheiro possa estar 
sendo lavado fora de 
Rondônia. 

“Estamos traba-
lhando nesta outra 
linha de investigação 
e as buscas em outras 
unidades federativas 
têm esse objetivo”, es-
clareceu. 

valores
Segundo as in-

vestigações da Polícia 
Federal a quadrilha 
praticou fraudes em 
precatórios que che-
gam a R$ 3 bilhões. 
Donizetti Tambani in-
formou que a investi-
gação teve início “por 
uma denúncia de ameaça 
contra magistrados e 
funcionários do Tribu-
nal Regional de Tra-
balho (TRT) da 14ª Re-
gião.

PF apreende vários 
documentos no Estado

FrAUDE Em PrEcAtÓrios

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Cleane Costa
clenec@gmail.com

A irreverência da Banda 
Osorno estará presente hoje 
na abertura da 14ª Rota do 
Sol Moto Fest. O evento, que 
já faz parte do calendário tu-
rístico de João Pessoa neste 
ano de 2012 está repleto de 
atrações. 

A organização espera 
uma participação estimada 
de mais de 300 Motos Clu-
bes da Paraíba e de toda a 
parte do Brasil, onde cerca 

de mil motociclistas estarão 
invadindo a orla marítima da 
Praia de Tambaú com as suas 
incríveis motocicletas, além 
dos visitantes e dos amantes 
do motociclismo que poderão 
chegar a 15 mil, por noite. 

Moto e rock
O evento reúne os aman-

tes do motociclismo e do 
bom rock and roll. A primei-
ra atração musical da festa 

vai ficar por conta da irre-
verente Banda Osorno e dos 
meninos vulcânicos Marren-
tinho Karioca, El Pegadore, 
Draga, Kachinho de Ouro, BB 
Virgulino, Boo, Roqueiro e a 
explosiva Nik Fernandes 

Eles sobem ao palco hoje, 
a partir das 18h, com muito 
Rock and Roll, com um estilo 
prá lá de irreverente e avisam 
que prepararam um repertó-
rio eletrizante para a data.

Banda Osorno abre hoje a 
14ª Rota do Sol Moto Fest

show DE irrEvErênciA

Dois são presos 
por tráfico 
de drogas na 
divisa PB/PE

Policiais militares da 5ª 
Companhia de Polícia Militar 
Independente (5º CPMI), em 
Princesa Isabel (Sertão pa-
raibano), apreenderam mais 
de três quilos de crack on-
tem. A droga estava com Val-
diclécio Cândido Soares, 19 
anos, e Alex Santos da Silva, 
20 anos.

Segundo o comandante 
da 5ª CPMI, capitão Lima e Fi-
lho, Valdiclécio é suspeito de 
chefiar o tráfico de entorpe-
centes na região da fronteira 
da Paraíba com Pernambuco. 
Ele havia sido apreendido, 
quando ainda era adolescen-
te, pelo mesmo delito e tem 
familiares presos também 
pelo mesmo delito.

Alex Santos da Silva, o 
outro detido, estava há ape-
nas seis dias em liberdade, 
após cumprir pena por tráfi-
co na cadeia de Princesa Isa-
bel. A polícia chegou até os 
dois quando realizava rondas 
dento da ‘Operação Cidade 
Segura’ e detectou a atitude 
suspeita deles.

Após revistar os dois 
homens e encontrar parte da 
droga no bolso de um deles, 
os policiais se dirigiram à casa 
de Valdiclécio e encontram o 
restante do material. “Uma 
certa quantia estava emba-
lada e com iniciais de nomes 
de pessoas que supostamente 
deveriam receber essa droga”, 
contou o capitão, ao citar que 
na casa do suspeito também 
foi encontrado um revólver 
calibre 38 e várias munições.
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Marcio Pitliuk lança 
romance baseado no 
Holocausto

Página 8

A 17a Mostra Estadual de Teatro, Dança e Circo começa hoje, na capital. 
Evento vai apresentar durante nove dias 21 espetáculos paraibanos

Sonhos em Dó Ré Mi 
amanhã e domingo no 
Teatro Lima Penante

Artista paraibano 
Geh Lima expõe na 
Aliança Francesa
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TEATRO ARTES PLÁSTICAS

Durante nove dias, 21 espe-
táculos paraibanos esta-
rão sendo apresentados 
na 17ª Mostra Estadual 
de Teatro, Dança e Circo, 
realizada pelo Governo 
da Paraíba, por meio da 
Secretaria de Estado da 

Cultura (Secult) e Fundação Espaço 
Cultural (Funesc). A atração convidada 
que abre o evento hoje, às 20h, no Teatro 
Santa Roza, em João Pessoa, é o Encontro 
Oposto – Três Movimentos em um Ato, do 
Ivaldo Mendonça em Grupo, do Recife 
(PE). “É a primeira vez que participare-
mos. É gratificante e, por isso, estamos 
super contentes”, disse para o jornal A 
União Sávio Farias, ator do espetáculo de 
circo Clown Bar, integrante da programa-
ção - totalmente gratuita - do evento, que 
se estenderá até o próximo dia 9. 

“O evento é bacana, principalmente 
para trocar experiência com aqueles que 
vêm de fora. Isso é super legal porque 
estamos sempre buscando reformular o 
nosso trabalho”, disse, ainda, o ator Sávio 
Farias, referindo-se à Mostra Estadual. Se-
gundo ele, vai ser mais uma oportunidade 
para o Núcleo de Estudos e Experimen-
tação do Cômico – de João Pessoa - rea-
presentar o Clown Bar na cidade, pois a 
última vez aconteceu em março passado, 
dentro do Projeto Vértice, realizado pela 
Prefeitura Municipal. Meses depois, em 
julho, o espetáculo foi mostrado no Festi-
val Internacional de Teatro Universitário 
de Blumenau (Fitub), em Santa Catarina. 

Além da atração pernambucana, 
da abertura da mostra ainda constam a 
apresentação - em participação especial 
- do espetáculo D’repente, do Núcleo de 
Pesquisa do Trabalho do Ator, coordena-
do pelo professor Everaldo Vasconcelos 
e vinculado à Universidade Federal da 
Paraíba. E, ainda, show a partir das 22h 
com o Grupo Baião de 3, de João Pessoa. 

 Nesta edição 2012, a mostra reve-
renciará alguns nomes. O homenageado 
especial será o bailarino e professor 
José Enoch. Na área da dança, Maurício 
Germano. No circo, o Major Palito, de 
Campina Grande. E, no teatro, tributo 
póstumo ao índio Navarro. A propósito, 
o festival é dividido em dois grupos: 
mostras oficial - não competitiva e com 
14 espetáculos selecionados - e paralela, 
de cunho competitivo e sete atrações 
escolhidas. As apresentações começam 
às 19h30 e acontecem em dois locais: no 
palco principal do Santa Roza e no palco 
do coreto do Bar dos Artistas, localizado 
no jardim do próprio teatro. Além disso, 
dois grupos musicais e dois espetáculos 
foram convidados para abrir e encerrar 
o evento. 

Além das apresentações dos espetá-

FOTOS: Divulgação 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Estímulo à produção cultural

culos, ainda constam da programação da 
Mostra Estadual oficinas de teatro, dança 
e circo, bem como rodas de conversas, 
todas abertas a quem estiver interessado 
em participar. Nesse sentido, as inscrições 
- gratuitas - ainda poderão ser feitas a par-
tir da próxima segunda-feira, no local das 
atividades, ou seja, o Teatro Santa Roza.  

O coordenador geral da 17ª Mostra 
Estadual de Teatro, Dança e Circo, Hum-
berto Lopes, informou para A União 
que a ideia, com o evento, é reunir os 
mais importantes nomes das respectivas 
áreas. “É uma injeção na produção do 

Estado”, disse ele. “A intenção é estimular 
a se repensar a produção”, prosseguiu, 
salientando que esse debate ocorrerá 
principalmente durante as Rodas de Con-
versa, que começam a partir da próxima 
segunda-feira tendo o circo por tema. 

Já a coordenadora de Dança da Mos-
tra, Lilian Farias, comentou que o evento 
“é de grande importância, por ser um 
espaço onde se apresenta ao público o 
que está sendo feito nessa área”. Ela disse 
que as atrações nessa categoria foram 
selecionadas por um curador do Recife e 
dois de Natal. 

SErviçO

Evento: 17o Mostra Estadual de Teatro, 
Dança e Circo
Abertura: Hoje
Hora: 20h
Local: Teatro Santa roza, em João Pessoa
Endereço: Praça Pedro Américo, centro  
Atrações: Espetáculos Encontro Oposto – 
três movimentos em um ato-PE, D’repente e 
Grupo Baião de 3-PB 
Entrada: Gratuita
Realização: Governo da Paraíba (Secult e 
Funesc)  

O espetáculo Encontro 
Oposto, do Ivaldo Mendonça 

em Grupo, do Recife, será 
a atração da abertura do 

festival
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Vivências

Para ampliar a conscientização de todos, alguns 
temas devem estar sempre em pauta. Um deles é o 
autismo, que atinge mais de dois milhões de brasi-
leiros, conforme dados da Organização das Nações 
Unidas (ONU).

O diagnóstico precoce pode fazer enorme dife-
rença no desenvolvimento do indivíduo. Este, ainda 
que seja portador de limitação física ou psíquica, 
possui a extraordinária capacidade para se adaptar 
e alcançar importantes objetivos de vida. O mundo 
está repleto de exemplos. O que falta às vezes é o 
devido investimento no Capital de Deus, ou seja, na 
própria criatura humana.

Sintomas e cuidados
Alguns autistas apresentam determinadas ha-

bilidades que superam as da média da população. 
“Eles têm bastante facilidade para números, deco-
rar, resolver expressões matemáticas e para várias 
questões diferenciadas da vida. Mas não conseguem 
dar funcionalidade a isso”, explica a assistente social 
Simone Bruschi.

Um ponto que prejudica o acompanhamento 
especializado do autista é, num primeiro momento, 
a negação do problema, situação frequente no seio 
familiar.  Simone, integrante da Associação Brasilei-
ra de Assistência e Desenvolvimento Social (Abads), 
em entrevista ao programa “Sociedade Solidária”, da 
Boa Vontade TV (canal 23 da SKY), comenta: “Quan-
do falamos do autismo, abordamos algo que não se 
pode identificar por exame de sangue, eletroencefa-
lograma, tomografia. E o diagnóstico é muito difícil 
de ser aceito pela família. Existe a avaliação clínica 
— que é muito rica —, porém, os familiares sempre 
questionam: ‘Ah, não. Acho que pode ser algo dife-
rente’”.

Nesses casos, de acordo com Simone, devem-se 
buscar outros profissionais, inclusive para que tam-
bém eles se envolvam na vida dessa família, dessa 
criança ou desse adolescente.

É fundamental procurar um especialista ao per-
ceber na criança qualquer indício constante de pre-
ferir ficar sozinha, de apatia diante dos brinquedos, 
de não reclamar por ser deixada no berço, em vez 
do colo dos pais. “Existem famílias que só começam 
a levar para o tratamento na idade escolar, quando 
o professor sinaliza: ‘Olha, o seu filho precisa de 
auxílio’. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as 
possibilidades de tratamento.”

Simone ressalta que “algumas pessoas com au-
tismo podem apresentar uma deficiência intelectual, 
mas não é necessariamente uma regra”.

E aí entra um desafio, o de inserir no mercado 
de trabalho portadores de deficiência intelectual. “É 
mais fácil — não sei se posso usar essa expressão — 
contratar um jovem com deficiência física, por conta 
das acessibilidades existentes, do que alguém com 
deficiência intelectual, para o que não temos ainda 
a tecnologia assistiva. Por isso, é um desafio para o 
consultor de emprego apoiado. Ele tem de ir à em-
presa e provar que a pessoa com transtorno é capaz. 
É necessário um trabalho de sensibilização tanto 
com os empregados e colaboradores quanto com os 
empregadores e a família”. 

É preciso ampliar as condições para a inclusão 
social dos portadores de qualquer deficiência, seja 
física, seja intelectual. 

23 anos irradiando paz
No dia 20/10, sábado passado, tive a honra de 

comandar a sessão solene dos 23 anos do Templo 
da Boa Vontade, em Brasília/DF. Milhares de pere-
grinos vindos de várias partes do Brasil e exterior 
superlotaram os ambientes do Templo da Paz e do 
ParlaMundi da LBV.

 O tema desse ano foi “O Mistério de Deus 
Revelado”, numa alusão ao Apocalipse de Jesus, 10:7. 
Dentre os assuntos abordados, apresentei trechos 
de minha obra: “Jesus, a dor e a origem de Sua Auto-
ridade”, que em breve lançarei.  

Certo dicionário da língua por-
tuguesa atribui à palavra “sistema” o 
seguinte significado: “disposição das 
partes ou dos elementos de um todo, 
coordenados entre si e que formam 
uma estrutura organizada”. O homem, 
qual ser social e que tem a intenção de 
agir e pensar de forma lógica, passou a 
fazer uso deste mecanismo, ou modelo 
de organização, que 
permite a divisão 
mais eficaz das 
etapas de um pro-
cesso e uma visão 
mais ampla de suas 
particularidades. 
Na prática: siste-
matiza-se o corpo 
para estudar melhor 
suas funções; faz-se 
o mesmo com o 
modelo de trabalho 
para que cada indi-
víduo especialize-se 
em uma etapa do 
processo de produ-
ção; e sistematiza-se também o modo 
de governo, organização e administra-
ção social. A este último, dá-se o nome 
de sistema político.

A descrição do sistema político 
brasileiro da atualidade encontra-se 
no texto da Constituição Federal, fruto 
de um descontentamento histórico 
com o período de mais de 20 anos, 
marcado pelo controle e rigidez da 
ditadura militar, onde presenciou-se 
a limitação de uma série de direitos 
e formas de expressão social. Como 

resposta àquela situação repressora, o 
texto da Lei Maior assevera que após 
a redemocratização, todo o poder 
passaria a “emanar do povo”, que o 
exerceria por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos 
do texto constitucional. A intenção do 
legislador talvez fosse das melhores, 
mas o atual contexto sócio-político 

não esconde: o sistema tem 
defeitos.

A principal proposta 
do sistema político atual 
é a maior amplitude da 
abertura de participação 
popular na construção 
do quadro de profissio-
nais designados para a 
representação do povo 
e do governo dentro da 
máquina pública da polis 
moderna. Este princípio 
– o direito de sufrágio, ou 
simplemente “direito de 
votar e ser votado”, carrega 
consigo a nobreza da in-

tenção do legislador de ceder ao povo 
o privilégio do livre poder de escolha, 
mas, como toda responsabilidade mal 
manejada, também abre espaço para a 
aparente problemática do populismo 
dominador.

Esta “falha no sistema” manifes-
ta-se das mais diversas formas. Uma 
delas é a chamada “compra de votos”: 
em troca de favores imediatistas e 
baratos, cidadãos nem sempre cons-
cientes das consequências negativas 
perpetuadas por suas atitudes cedem 

seu espaço de voz no seio social. Como 
um efeito em cadeia, este modelo 
necessita de massivos investimentos 
para sustentar-se. Desta forma, alguns 
candidatos muitas vezes veem-se 
forçados a buscar na iniciativa privada 
meios para financiamentos de suas 
campanhas. Estes recursos vem, mas 
não a baixo preço: vincula-se uma “dí-
vida” para com os financiadores, que 
os acompanha no decorrer de seus 
mandatos, quando eleitos, e muitas 
vezes figura como o centro dos escân-
dalos de corrupção.

Diante de tais problemas, ques-
tiona-se acerca de qual seria a melhor 
solução a ser planejada e efetivada. Um 
novo sistema, ou uma simples adapta-
ção deste? Certamente a presença da 
plena participação popular no quadro 
político brasileiro já constitiu por si só, 
mais que um avanço: uma conquista. O 
Tribunal Superior Eleitoral, a entidade 
responsável pela garantia de lisura 
do processo de seleção política, figura 
como um dos modelos mais respon-
sáveis e limpos do mundo. Há que se 
reconhecer também esta evolução. A 
luta para que as falhas apontadas ante-
riormente sejam sanadas, no entanto, 
transcendem o ambiente político e 
devem figurar principalmente no meio 
social. Foi concedido ao povo a respon-
sabilidade de escolha dos representan-
tes e cabe a ele usar desta ferramenta 
corretamente, exigindo mudanças sig-
nificativas no sistema atual e exercendo 
de forma justa seu poder de cobrança e 
renovação política.

Diácono e jornalista - jnunes48@hotmail.com

A seca nossa 
de cada dia

O histórico das secas vem desde quando 
aqui ancoraram seres vindos de outras pasta-
gens, onde  encontraram estações climáticas 
adversas. Sempre aconteceram secas renovadas 
em períodos alternados, com suas causas sem-
pre relegadas a plano secundário. As origens 
não compadecem aos que poderiam trazer solu-
ções. As migalhas apresentadas têm o efeito de 
balela. Acreditamos verdadeiras, mas a situação 
se agrava e desafiam o bom senso que acredita-
mos ainda existir, apesar do mau-caratismo de 
barões do poder.  

Quando nosso Imperador Pedro II, com-
parecido do flagelo que demolia o espírito de 
robustez de milhares de sertanejos, sem titu-
bear anunciou que se preciso fosse venderia a 
sua Coroa com pétalas de ouro, para socorrer os 
desvalidos dos Sertões nordestinos. O sistema 
passou a usar isso como chacota para desviar 
a atenção do verdadeiro problema que não 
querem resolver. A República retarda quanto 
pode pôr fim aos desmantelos que se abate, a 
cada ano, sobre vasta população desta região. É 
senha guardada para usar como moeda de troca 
a cada eleição.  

Se há um século e meio, mais ou menos, o 
monarca trouxe as ferrovias aos Sertões para 
levar alimentos ou retirar famílias em caso de 
seca extrema. Hoje a vergonhosa situação con-
tinua apesar das potencialidades de invenções 
tecnológicas e de pesquisas científicas.

Olhado para os esqueletos humanos que 
deixam suas terras para perambular pelas pon-
tas de ruas, sem serviços, mas catando migalhas, 
de nosso canto nos contorcemos devido a an-
gústia por presenciar quadro humilhante. Num 
dizer bíblico, “aí de mim se me calar”. É preciso 
nos indignar com tudo isso, porque os dias pas-
sam e somente chegam paliativos.

Num olhar para o passado, tentando vis-
lumbrar razões para justificar situações que pe-
riodicamente deixam famintos gente e animais, 
um questionamento nos recolhe a meditar para 
o resultado das escolas agrícolas criadas ao lon-
go das décadas voltadas para formar técnicos. 
Os resultados deixam margem para questiona-
mentos se os investimentos públicos neste setor 
têm surtido efeito. 

Depois de seis décadas da extensão rural, 
que se acreditou na redenção no campo, há 
questionamentos quanto aos resultados? 

Um ano de estiagem é bastante para nosso 
caboclo perder tudo. Cadê os ensinamentos? Os 
investimentos em ensino e práticas sem grandes 
resultados. Não foram capazes de ensinar ao ho-
mem se preparar para conviver com a seca.

O homem continua dependente e a mercê 
das nuvens que dão sinais do veranico em ja-
neiro. Ao caboclo do mato escabreado ainda lhe 
resta força espiritual alimentada pela reza, que 
não falha.

As cenas que vimos tela televisão e pelos 
jornais angustiam sobre a situação em que se 
encontra o semiárido, nos deprime. Quando sa-
bemos que desde o período do Império que já se 
falava em transposição de águas, mas República 
anestesiou o projeto que mofou nas gavetas.

O Nordeste é uma região boa para se ludi-
briar a cada eleição, afinal aqui reside uma raça 
cotada, desprovida de ganância, que se ilude 
com bolsas que alimentam a miséria, mas não 
sai a fome.

José
NunesAutismo e desafios da inclusão

O mito da perfeição do Estado democrático de direito

Diante de 
tais problemas, 
questiona-se 
acerca de 
qual seria 
a melhor 
solução a ser 
planejada e 
efetivada
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Grupo Muladhara reapresenta o espetáculo infantil 
Sonhos em Dó Ré Mi amanhã e domingo na capital

Teatro

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 2 de novembro de 2012

Roteiro

A busca pelo resgate de 
princípios como o respeito, a 
solidariedade e - sobretudo 
- educação musical. Esse é o 
objetivo do Grupo Muladha-
ra com o espetáculo infan-
til Sonhos em Dó Ré Mi, que 
será reapresentado amanhã 
e no domingo, sempre a par-
tir das 17h, no Teatro Lima 
Penante, em João Pessoa. A 
montagem - que mescla mú-
sica e poesia, para propiciar 
ao espectador a sensação de 
se estar sonhando - utiliza 
um texto atemporal para tra-
balhar com a imaginação da 
criança, conduzindo-a a um 
mundo de fantasia. A tempo-
rada será encerrada nos pró-
ximos dias 24 e 25.

No intuito de levar o es-
pectador a uma jornada por 
um universo de fantasia, que 
mescla luz, cores e sons, o 
Grupo Muladhara utiliza as 
notas musicais. Um dos auto-
res do espetáculo, Jucinaldo 
Pereira, que também é o di-
retor da peça, a ideia surgiu a 
partir de um curso de teatro 
ministrado pelos atores Na-
tan Pedoni, Cleiton Teixeira 
e os músicos Michel Costa e 
Renata Simões. 

O espetáculo conta a 
aventura do menino Arnaldo, 
um jovem compositor, à Terra 
da Partitura. O objetivo do ga-
roto é salvar a princesa Inspi-
ração e, também, toda a Terra 
da Partitura, de um cruel des-
tino, evitando a ocorrência 
de repercussões no mundo. 
Com a ajuda das notas musi-
cais e do professor Compas-
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Harrison Ford e Zac Efron devem atuar 
no novo longa-metragem de Rob Reiner

Harrison Ford e Zac Efron estão em negociações estrelar 
o thriller You Belong To Me, a ser dirigido por Rob Reiner 
(Antes de Partir). Ford irá interpretar um psiquiatra que sof-
re após uma de suas pacientes cometer suicídio. Ele acaba 
se aproximando de seu irmão, James (Efron). Mas as coisas 
se tornam mais difíceis quando ele deixa James entrar em 
sua vida e o garoto começa a seduzir sua esposa e filha. O 
projeto é descrito como um novo Cabo do Medo. Rob Rein-
er foi responsável pela direção do clássico Louca Obsessão, 
thriller estrelado por Kathy Bates em 1990. Richard Lewis, 
Alan Greisman e Mark Damon produzem, e as filmagens 
começam no início de março de 2013.

Tem sim senhor!

Que tal uma semana de espetáculos gratuitos de teatro, dança e cir-
co? Se você é admirador de uma dessas vertentes artísticas – ou de todas 
– está convidado a prestigiar a 17a Mostra de Teatro, Dança e Circo, reali-
zada pela Funesc, Secretaria de Estado da Cultura e Governo da Paraíba, 
que começa hoje no Theatro Santa Roza e segue até o dia 10 de novembro 
com uma programação diversificada que inclui ainda oficinas, palestras, 
debates, homenagens e shows.

Dividido em Mostra Oficial (não competitiva) e Mostra Paralela 
(competitiva), o evento faz parte do calendário cultural da capital parai-
bana e movimenta, há quase vinte anos, a cena artística na cidade, du-
rante nove dias consecutivos, catalisando e difundindo a produção local, 
além de estimular o debate entre os agentes culturais, artistas e gestores. 
Nessa edição o tema é “A grande estrela do espetáculo também é o públi-
co – Venha ver o melhor da nossa arte”, um chamado que busca atrair a 
população local e o turista que visita a cidade a conferir a extensa progra-
mação oferecida pela mostra.

Paralelo à movimentação que estará concentrada no Theatro Santa 
Roza, a iniciativa presta ainda uma importante e merecida homenagem 
a alguns artistas paraibanos, valorizando e reconhecendo os seus traba-
lhos e a inestimável contribuição às artes na Paraíba. Representando a 
arte circense, o homenageado é o palhaço Major Palito de Campina Gran-
de, que no alto dos seus oitenta anos ainda diverte, com sua arte mam-
bembe, públicos de todas as idades. Um artista que em meio há tantas 
dificuldades conseguiu sobreviver com o seu oficio, exercendo sua irre-
verência e contagiando toda a família com o seu talento cômico. Juntos 
fundaram uma companhia de circo e teatro – que segue firme até hoje 
– e continuam apaixonados pelo fascínio que a arte circense desperta nas 
pessoas. Outro homenageado é o ator, diretor, coreógrafo, artista plástico 
e cenógrafo Maurício Germano, que tem uma extensa folha de serviços 
prestados as artes na Paraíba, no Brasil e até no exterior. Artista premia-
do em diversas produções, Mauricio Germano destaca-se pela plurali-
dade de talentos que possui, transitando com maestria entre o teatro, 
a dança e o cinema, tornando-se um profissional respeitado e bastante 
requisitado no meio. O bailarino e professor José Enoch também recebe 
a justa homenagem da Mostra pela relevante contribuição ao desenvol-
vimento da dança no Estado. Nascido no município de Rio Tinto, ainda 
durante a chama “Era Vargas”, Enoch deu seus primeiros passos como 
bailarino no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, atuando entre grandes 
nomes da dança na época. Será prestada ainda uma homenagem póstu-
ma ao teatrólogo Elpídio Navarro, nome de destaque nas artes cênicas da 
Paraíba, tendo sido diretor do Theatro Santa Roza por muitos anos.

Indo além do teatro, dança e circo, a Mostra também terá shows 
musicais. A abertura hoje, na área externa do Santa Roza, fica por conta 
do promissor grupo instrumental Baião de Três, que vem se destacando 
no cenário nacional com sua mistura de jazz e ritmos nordestinos. En-
cerrando o evento no sábado – dia 10 – a banda Sonora Sambagroove 
promete animar a confraternização entre artistas e público com sua per-
cussiva e envolvente alquimia musical, horas antes de embarcarem em 
uma grande turnê pelo Nordeste. 

Hoje tem espetáculo sim senhor! E a semana inteira também!

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

Foto: Divulgação

Nicole Kidman 
(Reféns) e Mark Strong 
(Sherlock Holmes) assina-
ram para estrelar a adap-
tação do romance Antes 
de Dormir (Before I Go To 
Sleep), do escritor Ste-
ve J. Watson. Segundo a 
Variety, Rowan Joffe - ro-
teirista de ‘Extermínio’ - 
cuida do roteiro e estreia 
na direção. As filmagens 
começam em fevereiro 
do próximo ano. A trama 
gira em torno de uma 
mulher que todos os dias 
acorda sem saber onde 
está e seu marido precisa 
recontar a vida deles. Ela 
começa a escrever um 
diário, mas descobre que 
a única pessoa em quem 
confia talvez esteja con-
tando apenas parte da 
história.

Antes de Dormir 
terá Nicole Kidman 
e Mark Strong

A série de livros com 
histórias eróticas Reflect 
on You, da escritora Sylvia 
Day, está ameaçando o 
reinado do best seller 50 
Tons de Cinza no gêne-
ro, pelo menos no Reino 
Unido. De acordo com 
informações do jornal 
britânico “The Guardian”, 
em apenas seis dias de 
vendas, o romance ven-
deu 80.000 exemplares. 
Desde 1998, quando os 
números de estreia dos 
livros começaram a ser 
medidos no Reino Unido, 
apenas dois romances 
tiveram estreias tão 
fortes quando o romance 
de Sylvia: The Casual Va-
cancy, de J.K. Rowling, e O 
Símbolo Perdido, de Dan 
Brown.

Novo livro erótico 
ameaça reinado de 
50 Tons de Cinza

Mídias em destaque

Drops & notas

so, Arnaldo lutará contra as 
vilanias do Senhor Ruído e 
da Dona Pausa para libertar a 
princesa Inspiração, mantida 
prisioneira em uma caixinha 
de música. 

“Tínhamos nas mãos um 
conto infantil que falava so-
bre educação musical e par-
timos desse ponto para dar 
vida a todas as notas. Cria-
mos um enredo que mistura, 

Sonhos em Dó Ré Mi, em cartaz no Lima Penante, mostra a importância do respeito e da solidariedade

Em cartaz

Magic Mike

Cena da comédia Magic Mike, dirigida por Steve Soderbergh

Mike é um operário char-
moso e com muitos talentos. 
Durante o dia ele trabalha 
construindo casas, à noite em 
um clube para mulheres. Vendo 
potencial em um colega da cons-
trução que ele chama de Garoto, 
Mike resolve ensinar tudo o que 
aprendeu sobre a arte de dan-
çar e das mulheres. Mike então 
conhece Brooke, irmã do Garoto, 
e passa a querer ter algo mais 
sério.

Foto: Divulgação

GONZAGA, DE PAI PRA FILHO (BRA, 2012).Gênero: Drama. 
Duração: 130 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Breno Silveira, com Adelio Lima, Chambinho do Acordeon, 
Land Vieira. A história do relacionamento conflituoso 
entre Luiz Gonzaga, cantor de enorme apelo popular 
conhecido como o rei do baião, e seu filho Gonzagui-
nha, que também seguiu a carreira musical, mas que 
nunca foi valorizado como artista pelo pai. Baseado em 
gravações reais feitas entre os dois músicos, o filme 
pretende representar uma homenagem a Luiz Gonzaga 
no centenário de seu nascimento, em 2012. . CinEspaço 
1: 14h, 16h30, 19h e 21h30. Manaíra 2: 12h50, 15h50, 
18h40 e 21h30. Manaíra 8: 15h20 e 20h40. Tambiá 4: 
13h50, 16h10, 18h30 e 20h50. Tambiá 6: 17h30 e 20h.

FRANKENWEENIE 3D (Frankenweenie, EUA, 2012). 
Gênero: Animação. Duração: 87 min. Classificação: 10 
anos. Dublado e legendado. Direção: Tim Burton. Depois 
de perder, inesperadamente, seu adorado cão Sparky, o 
jovem Victor Frankenstien usa o poder da ciência para 
trazer de volta à vida seu melhor amigo - com apenas 
alguns pequenos ajustes. Ele tenta esconder sua criação 
feita à mão, mas, quando Sparky sai, os colegas de sala 
de Victor, seus professores e toda a cidade aprendem 
que tentar “dominar a vida” pode ser algo monstruoso. 
CinEspaço 3: 16h, 18h, 20h e 22h. Manaíra 7/3D: 
12h20, 14h20, 16h20, 18h 20 e 20h30. Tambiá 6/3D: 
14h e 15h40. 

O MAR NÃO ESTÁ PARA PEIXE 2 (The Reef 2: High Tide, EUA, 
2012). Gênero: Animação. Duração: Classificação: Cen-
sura: Livre. Dublado. Direção: Mark A. Z. Dippé. Treinado 
nas artes dos ancestrais poderes aquáticos, o peixinho 
Pê agora pode facilmente derrotar um tubarão com as 
próprias nadadeiras, mantendo afastados quaisquer 
predadores que ameacem seus amigos e vizinhos do 
recife. Infelizmente, ser o único herói da cidade também 
tem seu preço, especialmente quando um grupo de 
maléficos tubarões famintos decreta o fim daquela 
região. Manaíra 1: 13h30, 15h30 e 17h30. Tambiá 1: 
14h, 15h40 e 17h20..

MAGIC MIKE (Magic Mike, EUA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 110 min. Classificação: 14 anos. Legendado. 
Direção: Steven Soderbergh, com Channing Tatum, Alex 
Pettyfer, Matthew McConaughey. Mike é um operário 
charmoso e com muitos talentos. Durante o dia ele 
trabalha construindo casas, à noite em um clube para 
mulheres. Vendo potencial em um colega da construção 
que ele chama de Garoto, Mike resolve ensinar tudo o que 
aprendeu sobre a arte de dançar e das mulheres. Mike 
então conhece Brooke, irmã do Garoto, e passa a querer 
ter algo mais sério. Manaíra 6: 14h, 16h30, 19h e 21h20.

POSSESSÃO (The Possession, EUA, 2012). Gênero: Terror. 

Duração: 92 min. Classificação: 14 anos. Legendado. 
Direção: Ole Bornedal, com Uma jovem compra uma 
caixa antiga sem saber que dentro do objeto existe um 
espírito malicioso. Os pais da menina tentam encontrar 
uma maneira de acabar com a maldição que domina sua 
filha. Manaíra 3: 13h, 15h10, 17h20, 19h30 e 21h40.

007 – OPERAÇÃO SKYFALL (Skyfall, EUA/GBR, 2012). 
Gênero: Ação. Duração: 145 min. Classificação: 12 
anos. Dublado e legendado. Direção: Sam Mendes, com 
Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench, Ralph Fiennes e 
Albert Finney. A lealdade de James Bond à M, sua chefe, 
é testada quando seu passado volta a atormentá-la. Com 
a MI6 sendo atacada, o agente 007 precisa rastrear e 
destruir a ameaça, sem se importar o quão pessoal 
será o custo disto. CinEspaço 4: Horários: 15h, 18h e 
21h. Manaíra 4: 13h10, 16h, 19h e 22h. Manaíra 5: 
12h (sábado e domingo), 15h, 18h e 21h15. Tambiá 5: 
14h30, 17h30 e 20h30.

ATIVIDADE PARANORNAL 4 (Paranormal Activity 4, EUA, 
2012). Gênero: Terror. Duração: 95 min. Classificação: 
14 anos. Legendado. Direção: Ariel Schulman, Henry 
Joost, com Katie Featherston, Kathryn Newton and 

Matt Shively. Cinco anos após Katie matar a irmã Kristi e 
o cunhado Daniel e levar consigo o sobrinho Hunter, eles 
vivem juntos em um pacato subúrbio. Na casa ao lado 
vive a adolescente Alice, que acompanha os passos do 
garoto sem que ele perceba, ao menos aparentemente. 
Até que estranhos eventos acontecem em sua casa, 
colocando-a em perigo. CinEspaço 2: 14h, 17h50 e 
21h50. Manaíra 1: 19h40 e 21h50. Tambiá 3: 14h45, 
16h45, 18h45 e 20h45.

ATÉ QUE A SORTE NOS SEPARE (BRA, 2012). Gênero: Comé-
dia. Duração: 104 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Roberto Santucci, com Leandro Hassum, Danielle Winitz, 
Ailton Graça. Tino é um pai de família classe média que vê 
sua vida e seu casamento transformados após ganhar 
na loteria. O problema é que ele perde tudo em dez anos 
de uma vida de ostentação. A partir daí, com a ajuda 
do vizinho Amauri e de seu melhor amigo Adelson, ele 
tenta esconder da esposa que está falido. CinEspaço 2: 
15h50 e 19h50. Manaíra 8: 12h40 e 18h10. Tambiá 2: 
14h40, 16h40, 18h40 e 20h40.

BUSCA IMPLACÁVEL 2 (Taken 2, EUA, 2012). Gênero: 
Ação. Duração: 91 min. Classificação: 14 anos. Dublado 

e legendado. Direção: Olivier Megaton, com Liam Neeson, 
Maggie Grace. ryan Mills, um ex-agente da CIA extrema-
mente talentoso, que arriscou tudo para salvar sua filha 
Kim de sequestradores albaneses. O pai de um deles 
promete vingança pela morte do filho. Em uma viagem 
a Istambul, Bryan e sua ex-esposa são sequestrados. 
Desta vez, ele irá depender da ajuda da filha Kim para 
escapar, usando as mesmas forças táticas de sempre 
para salvar a todos e sistematicamente eliminar os 
sequestradores, um por um. Manaíra 6: 13h20, 15h20, 
17h30, 19h40 e 21h50. Tambiá 1: 19h e 21h.

HOTEL TRANSILVÂNIA 3D (Hotel Transylvania, EUA, 2012). 
Gênero: Animação. Duração: 93 min. Classificação: Livre. 
Dublado. Direção: Genndy Tartakovsky. O Hotel Transil-
vânia é o resort 5 estrelas do Drácula, onde monstros 
e suas famílias podem viver livremente sem humanos 
para incomodá-los. Em um fim de semana especial, 
Drácula convidou os monstros mais famosos para 
comemorar o aniversário de 118 anos de Mavis. Mas 
para desespero de Drácula, um garoto normal acaba 
indo parar no hotel e se aproxima de Mavis. CinEspaço 
3: 14h. Manaíra 7/3D: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40. 
Tambiá 6/3D: 14h e 15h45.

Serviço
Espetáculo: Sonhos em Dó ré Mi
Grupo: Muladhara 
Direção: Jucinaldo Pereira
Data: Amanhã, domingo e dias 
24 e 25
Horário: 17h
Local: Teatro Lima Penante, em 
João Pessoa
endereço: Av. João Machado, 67, 
Centro 
ingresso: r$ 10 (inteira) e r$ 5 
(estudante e criança)  

música, poesia e teatro num 
lugar chamado Terra da Par-
titura”, acrescentou Jucinal-
do Pereira. 

O espetáculo Sonhos em 
Dó Ré Mi recebeu o patrocí-
nio do Banco do Nordeste, 
por meio do edital de cultu-
ra de 2010, e já foi apresen-
tado durante pequena turnê 
nas cidades de Bananeiras, 
Pocinhos e Soledade. 
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Artes Plásticas

Creofagia, primeira individual de Geh Lima, reúne 49 
obras do artista paraibano na Aliança Francesa

Embora pinte desde a ado-
lescência, quando cedo fa-
zia das paredes da casa o 
suporte para suas tintas, só 
em 2009, quando veio morar 
em João Pessoa, Geh Lima 
começou a participar de 
exposições coletivas. Agora 

chegou o momento da sua primeira indi-
vidual, Creofagia, que está em cartaz na 
Aliança Francesa, na capital. Composta por 
49 trabalhos, a mostra pode ser vista de 
segunda a sexta-feira, das 08h às 12h30 
e das 13h30 às 20h30 e aos sábados, das 

FOTOS: Divulgação

Juneldo Moraes
juneldomoraes@gmail.com

08h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30, até 
o dia 18 de novembro. A entrada é franca.

A mostra Creofagia – que é o hábito 
de alimentar-se de carne – reúne traba-
lhos produzidos desde 2010 até agora e 
está dividida em duas partes, na qual ela 
retrata suas experiências. “A primeira está 
voltada para questões do eu, onde, durante 
o passar dos anos, venho montando minha 
história em linguagem visual a partir de 
auto-retratos. Trata-se de imagens de 
minhas vivências, apontando dramas, de-
sejos, alegrias, sonhos e conceitos teóricos 
que me encantam na mitologia, história, 
psicologia”, explica o artista.

Na outra parte, Geh Lima busca mos-
trar seu posicionamento como cidadão, 

enfatizando suas convicções também na 
sua obra. “A segunda parte vincula-se a 
minha posição ideológica, ética e política 
de dizer não à exploração dos animais 
em nossas comidas, roupas, cosméticos, 
entretenimento e afins”, afirma. Ele faz 
questão de ressaltar que, como é vegeta-
riano e é contra a exploração animal, acaba 
transferindo um pouco dessa concepção 
para sua produção. 

De acordo com o artista, o processo de 
criação envolve leitura sobre história da arte, 
mitologia e música. “Eu busco referências 
para não me perder nas criações. Preciso 
passar dias no mesmo trabalho para poder 
enxergá-lo um pouco perto do que imaginei 
como ele seria, certo de que a mente e a mão 

 

O Homem Que Venceu Hitler 
(Gutenberg, 256 páginas, R$ 34,90), 
livro de Marcio Pitliuk, resgata a 
saga de personagens marcados por 
encontros, desencontros e reen-
contros, em que o amor, a traição, 
o ódio, o medo e a dor se cruzam, 
para refletir sobre os significados 
da tolerância e do preconceito.

Duas famílias, duas perspectivas 
e uma situação histórica: o Holocaus-

to. Narrada por personagens que viveram 
um dos mais dramáticos acontecimentos 
do século XX, fatos reais e fictícios se 
mesclam para reconstruir histórias de 
vidas em meio à intensa e devastadora 
invasão do Exército alemão nazista à 
Polônia. Em 2004, em São Paulo, a fa-
mília Kramer dolorosamente se despede 
de um dos sobreviventes do Holocausto, 
Chaim Kraimer. Fugido da Polônia ainda 
jovem, o falecido senhor encontrará no 

Brasil a chance de reconstruir sua vida. 
Mas as feridas do passado deixaram 
marcas em sua família.

Baseado em depoimentos reais de 
sobreviventes do Holocausto, Pitliuk 
constrói uma narrativa em que inter-
cala ficção e episódios autênticos, em 
ritmo cinematográfico. Um thriller com 
profunda fundamentação histórica, 
que prende a atenção do leitor com 
recursos estéticos como flashbacks e 

descrições factuais minuciosas. O 
romance abre as portas para co-
nhecer, por uma perspectiva literá-
ria, muito além do que já foi regis-
trado sobre quem viveu a tragédia 
do Holocausto. Para o publicitário 
Agnelo Pacheco, que apresenta a 
obra, “existem livros para você ler, 
não esquecer e se apaixonar. O Ho-
mem Que Venceu Hitler, de Marcio 
Pitliuk, é um desses raros livros”.

Cores e vivências 
Com trabalhos inteiramente ligados ao seu cotidiano, o artista plástico Geh Lima retrata susas experiências pessais e mostra seu posicionemnto como cidadão

do artista trabalham em condições diferen-
tes. A minha realização com a arte se dá na 
intimidade que busco com meus desenhos, 
cores e formas. Penso que meus trabalhos 
é que me fazem, e não ao contrário”, revela.

Nascido em 1992, na cidade de Ja-
caraú, Litoral Norte da Paraíba, distante 
pouco menos de cem quilômetros de João 
Pessoa, onde mora desde 2009, Geh Lima 
ingressou no curso de Artes Visuais da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
onde entrou em contato com diferentes 
informações e técnicas visuais. Ele já 
participou de coletivas no Centro Cultural 
Banco do Nordeste, em Sousa, e foi pre-
miado em concurso do Serviço Social do 
Comércio (Sesc), agora em 2012. 
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Provas do Enem
Mais de mil policiais militares farão a segurança

A operação que irá ga-
rantir a segurança dos es-
tudantes e da aplicação das 
provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), 
pela Polícia Militar, foi apre-
sentada ontem no auditório 
do Comando Geral da Po-
licia Militar. Serão mais de 
mil homens trabalhando nas 
primeiras horas de hoje até a 
noite do próximo domingo, 
quando se encerra a realiza-
ção dos testes.

As provas se encontram, 
atualmente, nos quartéis do 
Exército Brasileiro e serão 
escoltadas pela polícia aos 
276 locais de aplicação dos 
exames, distribuídos em 
38 municípios do Estado. O 
transporte das provas e ga-
baritos será realizado pelos 
Correios e contará com po-
liciamento ostensivo de 98 
viaturas da Polícia Militar, 
além da fiscalização, a pé, 
nos locais dos exames.

Recorde de inscrição
O Enem, que é um dos 

maiores exames do planeta 
e bateu recorde de inscrição 
este ano. Na Paraíba foram 
realizadas 153.751 inscri-
ções e mais de 5,7 milhões 
em todo o país. As provas 
serão aplicadas amanhã e 
no próximo domingo no ho-
rário oficial de Brasília, às 
13h. Como a Paraíba não faz 
parte do horário de verão, as 
provas serão realizadas às 
12h local. Quem não prestar 
atenção neste detalhe corre 
o risco de chegar com uma 
hora de atraso e perder o di-
reito de realizar o exame.

Para realizar a prova do 
Enem, os inscritos deverão 
apresentar um documento 
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Seca poderá provocar 
aumento na energia para 
residências e indústrias

Vanessa Braz
Especial para A União

de identificação original com 
foto e só será permitida a 
apresentação de Boletim de 
Ocorrência, no caso da perda 
do documento, com data de 
no máximo 90 dias antes da 
data da prova. 

O ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, orien-
ta ainda aos candidatos que 
levem no dia da prova o car-
tão que confirma a inscrição. 
“Está tudo pronto. Agora, é 
momento de todos ficarem 
tranquilos para fazerem uma 
boa prova”, disse o ministro 
ontem, no programa de rádio 
Hora da Educação.

Aplicação de provas
No primeiro dia, os can-

didatos farão as provas de 
Ciências Humanas e suas 
Tecnologias, e de Ciências 
da Natureza e suas Tecno-
logias. Já no segundo dia se-
rão aplicadas as provas de 
Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias, além de Mate-
mática e suas Tecnologias e 
a de Redação. Os candidatos 
serão submetidos a provas 
objetivas, com 45 questões 
cada uma, além da Redação.

O tempo total para a re-
alização do exame será de 
5h30. É permitido o uso de 
caneta esferográfica de tinta 
preta fabricada em material 
transparente. Outra cor de 
tinta não será reconhecida e 
impossibilitará a leitura ópti-
ca do cartão de respostas.  A 
divulgação do gabarito será 
no dia 7 de novembro e o re-
sultado do exame publicado 
no dia 28 de dezembro. Como 
em janeiro existe a presença 
do Sisu (Sistema de Seleção 
Unificada), os candidatos que 
tiverem bons resultados no 
Enem, terão chances maiores 
para ocupar uma das vagas 
nas universidades.

Dicas para fazer uma prova tranquila:

l Durma cedo na noite anterior à prova.
l Acorde cedo o suficiente para tomar café da manhã e sair de casa com segurança, calculando a possibilidade de trânsito durante o trajeto.
l Respeito ao horário da prova que será aplicada ás 13h de Brasília, neste caso, ás 12h na Paraíba.
l Leve documento de identificação original com foto, podendo ser RG, carteira de motorista, carteira de trabalho e o certificado de reserv-

ista.
l Imprima, no site do Enem, o cartão de inscrição.
l Tenha em mãos pelo menos uma caneta estereográfica de cor preta.
l Consulta ou comunicação com outros participantes, equipamentos eletrônicos, lápis, borracha, livros, manuais e óculos escuros podem 

provocar a eliminação de candidatos, assim como deixar a sala de provas antes de duas horas do início do exame.
l Leve chocolate para relaxar e fazer uma boa prova.

Autoridades da segurança pública apresentaram ontem esquema que funcionará nas primeiras horas de hoje e se estende até domingo

Duzentas e trinta pes-
soas privadas de liberdade 
de 17 unidades prisionais da 
Paraíba já se inscreveram no 
Exame Nacional do Ensino 
Médio - Enem 2012.  O nú-
mero já é quase cinco vezes 
superior ao total de inscri-
tos do ano passado, quan-
do somente 54 apenados se 
submeteram às provas. As 
inscrições podem ser feitas 
até as 23h59 do dia 5 de no-
vembro, exclusivamente pela 
internet. As provas serão 
aplicadas nos dias 4 e 5 de 
dezembro.

Segundo o coordenador 
estadual de Educação em 
Prisões e responsável pelo 
Enem nos presídios parai-
banos, Mazuky Evicz Silva, 
1.330 apenados paraibanos 
podem se inscrever no exa-
me, uma vez que o Enem 
específico para as pessoas 
privadas de liberdade é di-
ferenciado, bastando apenas 
serem alfabetizadas.

“Nos presídios, o Enem 
serve como certificação do 
Ensino Médio e para ingres-
so nos programas do Gover-
no Federal”, explicou Mazuky 
Evicz. De acordo com a Ge-
rência Executiva de Educação 
de Jovens e Adultos da Secre-

taria de Estado da Educação, 
750 pessoas privadas de li-
berdade estão matriculadas 
no Ensino Fundamental e 
médio (574 da 5ª a 8ª série e 
176 no Ensino Médio). 

Os interessados em par-
ticipar do Enem 2012 deve-
rão solicitar ao responsável 
pedagógico da sua unidade 
prisional ou socioeducativa 
que efetue a inscrição. Na 
inscrição, o responsável pe-
dagógico precisará informar 
o número da unidade prisio-
nal ou socioeducativa e o CPF 
de cada candidato. Também 
será o responsável quem de-
verá solicitar a certificação 
ou a participação do inscrito 
no Sistema de Seleção Unifi-
cada (Sisu) e o atendimento 
especial nos dias das provas, 
se necessário.

Provas 
De acordo com as regras 

divulgadas no edital específico 
do exame, adultos e jovens pri-
vados de liberdade poderão 
fazer as provas nas unidades 
indicadas pelos respectivos 
órgãos de administração pri-
sional e socioeducativa dos 
Estados. Os locais terão que 
firmar acordo com o Inep, de 
acordo com o estabelecido 
nos Termos de Adesão, Res-
ponsabilidades e Compromis-
sos previstos no Edital.

Exames para 230 presos
Cleane Costa
cleanec@gmail.com

A Secretaria Executiva de 
Mobilidade Urbana-Semob- 
montou um esquema espe-
cial para atender os inscritos 
no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), neste sábado 
(3) e domingo (4). A orienta-
ção é que os candidatos saiam 

de casa mais cedo, para evitar 
transtornos.

A Diretoria de Transpor-
tes da Semob determinou que 
as linhas que passam pró-
ximas aos locais de provas 
circulem neste sábado e do-
mingo com acréscimo de via-
gens e reforço na frota. Vinte 
e sete linhas de ônibus terão 
aumento no número de via-

gens extras a partir das 10h 
até as 12h nos dias de Enem; 
enquanto oito linhas terão re-
forço na frota de veículos em 
circulação. Serão nove ônibus 
distribuídos nessas linhas de 
acordo com programação ela-
borada pela Semob.

Oito fiscais de transpor-
tes do órgão estarão no Ter-
minal de Integração orientan-

do os candidatos sobre quais 
ônibus pegar para chegar ao 
destino desejado.

Já a Diretoria de Trânsi-
to disponibilizou 15 agentes 
motorizados para monitorar 
as principais vias de acesso e 
o entorno dos locais de pro-
va, para dar mais tranquili-
dade e segurança aos candi-
datos.

Esquema especial de trânsito em JP
Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Linhas com aumento no número de viagens: 
l 301 – Mangabeira/Pedro II,
l 302- Mangabeira/Cidade Verde,
l 303 (Mangabeira por dentro),
l 510 (Tambaú via Tamandaré),
l 511(Tambaú/Rui Carneiro),
l 514 (Mangabeira/Cidade Verde/Epitácio Pessoa),
l 601(Bessa), 2514 (Mangabeira/Epitácio Pessoa),
l 3510 (Bancários/Circular)
l 3200 (Circular) – Transnacional;
l 101 (Grotão),
l 102 (Costa e Silva),
l 603 (Bessa),
l 3507 (Cidade Verde)
l 5307 (Cidade Verde/Epitácio Pessoa)
l 504 (Mandacaru),
l 506 (Bairro dos Estados)
l 104 (Bairro das Indústrias),
l 118 (Valentina/Paratibe/Mussumago),
l 1502 (Geisel/Alto do Mateus/Epitácio Pessoa),
l 2300 (Circular)
l 5120(Valentina/Epitácio Pessoa)
l 116 (Colinas do Sul)
l 1510 (Circular)
l 5110 (Circular)
l 401(Altiplano)
l 507 (Cabo Branco)
l Linhas que terão veículos a mais:
l 501(Colinas do Sul) Santa Maria;

l 701(Alto do Mateus)
l 201(Ceasa),
l 304(Castelo Branco/Pedro II)
l 203 (Mangabeira/Rangel)
l 517 (Castelo Branco/Epitácio Pessoa)
l 2515 (Mangabeira/Epitácio)
l 003 (Jaguaribe) – Marcos da Silva.

l O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição deste ano, deve mobi-
lizar 566.617 pessoas no trabalho de logística. A avaliação será realizada 
em 1.615 municípios em todo país no próximo fim de semana (3 e 4 de 
novembro). Do total, 540 estão no  Nordeste;  466, no Sudeste; 192, no 
Norte e 170, no Centro-Oeste.  

l O Nordeste é a região que também concentra o maior número de locais 
de prova (5.237 salas), seguida pela Sudeste (466). Ao todo, o exame 
ocorrerá em 15.076 locais.

l O Enem é a oportunidade para 5.791.290 estudantes brasileiros que 
farão as provas ingressarem em universidades federais, por meio do Sis-
tema de Seleção Unificada (Sisu), ou faculdades particulares, por meio de 
bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni).

l Distribuídas em 48.341 malotes, as provas percorrerão 9.788 rotas, que 
compreendem 305 mil quilômetros. No transporte, serão usados 2,2 mil 
veículos.

l A segurança do exame vai mobilizar homens do Exército, da Polícia Fed-
eral, Polícia Rodoviária e Polícia Militar. Além disso, contará com a partic-
ipação de quase 20 mil  agentes de escolta das secretarias de Segurança 
Pública de todos os estados. Para reforçar o esquema de segurança, o 
Ministério da Educação (MEC) vai usar lacres eletrônicos para o fecha-
mento de 10 mil malotes de provas, cerca de 25% do total.

SERVIçO
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Energia poderá sofrer reajuste
EfEitos da sEca

Nova tarifa deverá ser 
cobrada das Indústrias e 
residências, informa o ONS

Brasília  - Os efeitos da 
seca prolongada que castiga 
várias regiões do país, prin-
cipalmente nos extremos 
do Brasil, como o Semiárido 
nordestino e a região Sul, 
ainda pode chegar ao bolso 
do consumidor. O alerta não 
recai apenas sobre os preços 
de produtos afetados pela 
perda de culturas, como a 
de grãos, ou os impactos na 
produção animal. Especia-
listas temem agora os efei-
tos desse cenário no preço 
da energia consumida pelas 
indústrias e residências. A 
estiagem deste ano levou au-
toridades a decretar situação 
de emergência em mais de 
mil cidades brasileiras.

A explicação está nos 
atuais níveis dos reservató-
rios em todo o país, que ali-
mentam as usinas hidrelétri-
cas, geradoras das energias 
mais baratas. De acordo com 
dados do Operador Nacional 
do Sistema Elétrico (ONS), 
os reservatórios no Sudes-
te estão com apenas 37% 
da capacidade, enquanto no 
Nordeste, essa porcentagem 
chega a 34% e no Norte e Sul, 
41%.

“Está chovendo pouco, 
as hidrelétricas estão com os 
reservatórios baixos e esta-
mos sendo obrigados a gerar 
energia com térmicas caras”, 
explicou Paulo Pedrosa, pre-
sidente executivo da Asso-
ciação Brasileira de Grandes 

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

Consumidores Industriais de 
Energia e de Consumidores 
Livres (Abrace).

Alternativas
Como o volume não é 

suficiente para atender a de-
manda do mercado, o siste-
ma busca energia oferecida 
por outras usinas, como as 
térmicas a gás, óleo e diesel, 
que podem custar mais de 
dez vezes o valor da energia 
gerada a partir dos reserva-
tórios. O resultado, segundo 
Pedrosa, já é sentido pelas 
indústrias que compram 
direto do mercado livre de 
energia, como as de aço, alu-
mínio, cimento e produtos 
químicos. Pelas contas da 
Abrace, a fatura de novem-
bro para o setor pode chegar 
a R$ 500 milhões.

“O último leilão de hi-
drelétrica, o de Teles-Pires, 
ofertou energia de R$ 58 o 
megawatt/hora. Hoje esta-
mos gerando até com térmi-
cas que custam R$ 1.060”, 
exemplificou. Segundo ele, 
quando o reajuste chegar nas 
distribuidoras de energia, 
como a Light e a Eletropau-
lo, o preço será cobrado dos 
consumidores.

Pedrosa destaca que o 
Brasil tem uma condição es-
pecial para produzir energia 
barata a partir de reservató-
rios, mas, segundo ele, a si-
tuação atual, somada à estia-
gem prolongada mostra que 
esse potencial não tem sido 
aproveitado. “Infelizmente 
temos usado menos do que 
poderíamos dessa vocação 
e temos diminuído a capa-
cidade de reservatórios das 
hidrelétricas. As últimas (hi-

FOtO: Divulgação

demarcação de 
terra dos kaiowás

Brasília - Lideranças indígenas 
pediram ontem urgência na demar-
cação de terras da etnia Guarani 
Kaiowá. Elas participaram de audiên-
cia pública na Comissão de Direitos 
Humanos do Senado. “Já ouvimos 
muito discurso bonito, recebemos 
cesta básica, mas isso não resolve. 
Queremos a demarcação do nosso 
território”, afirmou o líder kaiowá 
Elizeu Lopes.

Segundo ele, até agora, os 
povos indígenas só estão vendo os 
índios serem retirados das áreas que 
ocupam e não há sinais de quando 
vai começar a demarcação das ter-
ras. “Não aguentamos mais viver em 
baixo de uma lona preta, as crianças 
tomando água suja, sem ter condição 
de vida digna com nossas famílias. Os 
guaranis kaiowás vêm morrendo de 
atropelamento na beira da estrada, 
ataque de pistoleiro, muitos matando 
nossas lideranças. Não aguentamos 
mais isso”, disse Elizeu. Outro ponto 
destacado pelos representantes 
guranis kaiowás foi a necessidade 
de apuração das mortes de líderes 
indígenas.

A presidente da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), Marta Ma-
ria Azevedo, também participou da 
audiência pública e destacou que a 
situação dos guaranis kaiowás é única 
e a mais preocupante em todo o Brasil. 
“A gente tem certeza que é preciso um 
pacto social e que a Funai, sozinha, não 
dá conta. O processo administrativo 
de demarcação é longo, é demorado, 
envolve diferentes atores. Então, por 
isso, a gente precisa sim de vigilância 
constante porque a situação é grave.” 
O secretário executivo do Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi), Cléber 
Buzatto, cobrou uma melhoria na es-
trutura dos estados para tratar das 
questões indígenas. “A Funai precisa 
fazer concursos específicos para viabi-
lizar e acelerar os processos de demar-
cação de terras indígenas que “ estão 
muito aquém do que é necessário”.

termo de Rescisão 
de contrato é adiado

Brasília - O ministro do Trabalho 
e Emprego, Brizola Neto, adiou para 31 
de janeiro de 2013 a entrada em vigor 
do novo Termo de Rescisão do Contra-
to de Trabalho, cujo uso passaria a ser 
obrigatório a todos os trabalhadores a 
partir de ontem. O motivo, de acordo 
com o ministério, é a baixa adesão das 
empresas ao novo termo.

A Caixa divulgou um balanço 
que indica que houve adesão de 
41% ao novo modelo do documento, 
percentual considerado baixo pelo 
ministério. “Muitas empresas ainda 
não adotaram os novos formulários 
e não podemos correr o risco de que 
o trabalhador seja prejudicado no 
momento em que for requerer o se-
guro desemprego e o FGTS [Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço] à 
Caixa”, disse o ministro, em nota do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Sem 
o termo de rescisão em conformidade 
com as regras, os trabalhadores não 
poderão ter acesso ao seguro desem-
prego ou FGTS. Assim, serão aceitos 
nas agências da Caixa Econômica 
Federal tanto os formulários antigos 
quanto o modelo atualizado.

No novo modelo, deverão ser 
detalhadamente especificadas as ver-
bas rescisórias devidas ao funcionário 
e as deduções feitas. 

No documento, também devem 
constar adicional noturno, de insa-
lubridade e de periculosidade, horas 
extras, férias vencidas, aviso prévio 
indenizado, décimo terceiro salário, 
gorjetas, gratificações, salário família, 
comissões e multas, entre outras in-
formações.

Brasília – Um dos desafios para garantir 
o direito à alimentação e à segurança ali-
mentar no país é criar mecanismos que ga-
rantam que as políticas públicas cheguem 
efetivamente aos mais pobres. A conclusão 
é da conselheira nacional do Conselho Na-
cional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Consea), Marília Leão.

Segundo Marília, uma forma de garantir 
que as políticas e ações de segurança alimen-
tar cheguem à ponta é fortalecer os Conseas 
estaduais. “Os estados precisam se organizar 

para fazer as políticas chegarem de fato. So-
mos muito bons em formular políticas, mas, 
muitas vezes, elas sofrem desestruturações 
até chegar à ponta”, disse  na última terça-
-feira ao participar do seminário Desafios 
Globais para o Direito Humano à Alimen-
tação, à Soberania e Segurança Alimentar e 
Nutricional, organizado pelo Consea.

O investimento na capacitação dos ser-
vidores é outro ponto apontado pela con-
selheira como necessário para aprimorar a 
correta aplicação das políticas públicas. A 
secretária executiva da Câmara Interminis-
terial de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Caisan), Maya Takagi, destacou no seminá-

rio que a segurança alimentar não se res-
tringe ao acesso ao alimento, trata-se de um 
conceito mais amplo que abrange também 
o acesso à terra, aos meios de produção e o 
acesso a alimentos saudáveis e com cultivo 
livre de agrotóxicos. “O acesso à terra ainda 
é um gargalo que gera insegurança alimen-
tar. É preciso destacar ainda que hoje vive-
mos uma realidade preocupante em relação 
ao sobrepeso”, disse.

No seminário são apresentadas políticas 
públicas, programas sociais e experiências 
relacionadas ao combate à fome. Entre os 
participantes estão representantes de orga-
nizações da Índia, Moçambique e Equador.

Política pública deve chegar aos mais pobres
Yara Aquino
Da Agência Brasil

Rio de Janeiro – A seca acentua-
da no Nordeste acarretou aumento de 
transferência de energia térmica de 2,5 
mil megawatts (MW) para a região. Se-
gundo o diretor-geral do Operador Na-
cional do Sistema Elétrico (ONS), Her-
mes Chipp, o aumento de carga terá 
influência no valor da conta do consu-
midor, já que a energia complementar 
de termelétricas convencionais é mais 
onerosa que a de hidrelétricas.

“Qualquer geração térmica com-
plementar, seja por restrição elétrica 
ou razão energética, é paga como en-
cargo de serviço do sistema e isso vai 
para a conta do consumidor”, explicou 
Chipp, durante o seminário Inserções 
de Novas Fontes Renováveis e Redes 
Inteligentes no Planejamento Energé-
tico Nacional, que ocorreu em outubro, 

na Coordenação de Pós-Graduação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(Coppe-UFRJ).

Ele descartou, entretanto, qual-
quer possibilidade de falta de energia 
na região. Segundo ele, a complemen-
tação serve apenas para garantir que 
o nível nos reservatórios seja mantido 
em novembro. “É para evitar que o ar-
mazenamento caia muito, porque a flu-
ência lá está na média de 40% a 60% 
da média histórica.”

O diretor do órgão lembrou que 
nessa época é comum acionar térmi-
cas para o fornecimento de energia no 
Nordeste, mas que a transição, este 
ano, do período seco para o úmido 
está se estendendo mais do que em 
2011. “A hidrologia no ano passado foi 
muito boa e gerou muito pouca térmi-
ca complementar, mas agora, com o El 
Niño, ele tende a gerar mais termo”, 
declarou.

Flávia Villela
Da Agência Brasil

sEguRança alimEntaR

Uso de térmicas vai afetar consumidor

Brasília – O Ministério da 
Integração Nacional estima que 
cerca de 8 milhões de pessoas 
sofrem com a falta de chuva 
na região Nordeste. Desde se-
tembro de 2011, não chove re-
gularmente na região e mete-
orologistas já consideram esta 
como a pior seca dos últimos 
30 anos.

Segundo o Instituto Na-
cional de Meteorologia (Inmet), 
há possibilidade de chuva em 
algumas regiões do Nordeste, 
principalmente no Litoral. Mes-
mo assim, as precipitações não 
serão suficientes para ameni-
zar a situação. As temperatu-
ras devem variar de 12 graus 
Celsius (ºC) a 37 ºC .

A Secretaria Nacional da 
Defesa Civil informou que 1.209 
municípios já decretaram situ-
ação de emergência na região 
Nordeste. Balanço levantado 
pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), em ju-
lho passado, aponta queda de 
80% na produção de milho e 
feijão na região do Semiárido.

No começo do ano, o Go-
verno Federal anunciou um pa-
cote de R$ 2,7 bilhões para en-
frentamento à estiagem. Desse 
total, R$ 200 milhões é desti-
nado ao pagamento do Bolsa 
Estiagem, programa voltado 
aos pequenos agricultores, e R$ 
500 milhões para o Garantia-
-Safra. 

Oito milhões de pessoas atingidas

drelétricas) construídas têm 
menos reservatórios. Esta-
mos perdendo a capacidade 
de armazenar energia quan-
do tinha muita chuva e usar 
essa energia no período da 
seca”, afirmou.

Cenários
O presidente da Abrace 

lembra que a situação deste 
ano se aproxima da do cená-
rio de 2008 e de 2001, quan-
do ocorreu o racionamento 
de energia que ficou conhe-
cido como “apagão”.  

Com a seca atípica des-
te ano, o volume de chuva, 

apenas no mês de outubro, 
no Nordeste atingiu 42% da 
média, no Norte e Sudeste do 
país, o nível de chuva não ul-
trapassou os 65% da média 
dos meses de outubro. Ape-
sar do cenário ainda pessi-
mista, Pedrosa acredita que 
a forte chuva que caiu nes-
ta madrugada, em Brasília, 
pode ser um bom sinal para 
os próximos dias. “Mas tem 
que chover um pouco abaixo 
de Brasília, na área de Minas 
Gerais. É aquela água que 
enche os principais reserva-
tórios do Brasil inclusive do 
Nordeste”, disse.

Apesar das perspectivas 
de reajustes nos preços de 
energia, Pedrosa afasta qual-
quer possibilidade de um 
novo racionamento. “Temos 
mais recursos hoje. O pro-
blema não é um problema 
de apagão, mas de pagão”, 
garantiu. 

“Há problema de preço 
que afeta a competitividade 
muito em função desta baixa 
chuva. Mas não há problema 
estrutural e o sistema não 
está em risco nem por falha 
de razão elétrica nem por fa-
lhas de razões energéticas”, 
acrescentou.

Medidor de energia vai marcar mais no consumo devido a nível baixo de reservatórios das hidrelétricas 
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Democracia
Parceria Governo Aberto recebe proposta de brasileiro

Desde o dia 29 de outubro e 
até 5 de dezembro, os brasileiros 
podem levar propostas para que 
o país construa um plano de ação 
para a Parceria Governo Aberto. 
De forma virtual, as propostas 
são realizadas no E-democracia, 
da Câmara dos Deputados, a fim 
de garantir compromisso concre-
to para a promoção da transpa-
rência, capacitação e combate a 
corrupção, além da utilização de 
novas tecnologias.

A Parceria Governo Aberto 
(Open Government Partnership 
– OGP, em inglês) é uma iniciativa 
internacional, que permite maior 
envolvimento entre governo e po-
pulação. A ideia da OGP é difundir 
e incentivar globalmente práticas 
governamentais relacionadas à 
transparência dos governos, aces-
so à informação pública e partici-
pação social.

Trata-se de uma oportunida-
de importante para que os bra-
sileiros decidam o que deve ser 
priorizado em relação a políticas 
para assegurar mais transparên-
cia, mais responsabilidade e mais 
participação social nos assuntos 
de interesse coletivo. A participa-
ção dos brasileiros nesse proces-
so vai garantir o próximo Plano 
de Ação para o fortalecimento da 
democracia e da cidadania.

Neste momento, o Brasil 
apresenta o Balanço do seu 1º 
Plano de Ação para a OGP. O pri-
meiro Plano de Ação apresenta-
do pelo Brasil foi desenvolvido 
em 2011, e buscou fortalecer os 
princípios da OGP por meio da re-
estruturação do Portal da Trans-
parência, do desenvolvimento da 
Infraestrutura Nacional de Dados 
Abertos.

 
Novos avanços
Os compromissos expressos 

pelo Plano de Ação podem desen-
volver e aprofundar iniciativas já 
em prática, identificar novos pas-
sos para complementar projetos 
em andamento, assim como ini-
ciar novas ações em áreas ainda 
pouco exploradas.

As propostas apresentadas 
devem estar em harmonia com os 
princípios da OGP, se enquadrar 
em algum dos cinco desafios, con-
dizer com a realidade do sistema 
jurídico-administrativo brasilei-
ro, ser viáveis e se referir a ações 
cuja implementação seja da com-
petência do Poder Executivo Fe-
deral, de abrangência nacional.

No Brasil, a criação este ano 
da Lei de Acesso à Informação 
permite aos cidadãos brasileiros 
o acesso aos dados oficiais do 
Executivo, Legislativo e Judiciário. 
Com ela, o Brasil compõe, com ou-
tros 91 países, o grupo de nações 
que reconhecem que as informa-
ções guardadas pelo Estado são 
um bem público. Além dos gastos 
financeiros e de contratos, a lei 
garante o acompanhamento de 
dados gerais de programas, ações, 
projetos e obras.

As autarquias, fundações, 
empresas públicas e entidades 
privadas sem fins lucrativos que 
recebem recursos públicos tam-
bém devem colocar as informa-
ções à disposição do cidadão de 
forma gratuita. Antes da LAI, o ci-
dadão só podia solicitar informa-
ções que lhe diziam respeito. Com 
a lei, a pessoa pode solicitar a in-
formação sem necessidade de jus-
tificativa. Os links nas páginas do 
Governo Federal que dão ao cida-
dão pleno acesso às informações 
são identificados por um selo em 
forma de balão amarelo de qua-
drinho, com a letra “i” em verde.

O ministro da Controlado-
ria-Geral da União, Jorge Hage 
defendeu a abertura e trans-
parência das informações pú-
blicas ao discursar na 1ª Con-
ferência Anual de Alto Nível 
da Parceria para um Governo 
Aberto - cujo nome em inglês 
é Open Government Partner-
ship (OGP), e que ocorreu em 
outubro passado.

“Quanto maior for a exposi-
ção e a publicidade dos gastos e 
atos públicos, menor será o es-
paço para a corrupção e o des-
perdício”, ressaltou o ministro.

Hage destacou o crescen-
te aumento do interesse dos 
países em aderir ao Governo 
Aberto relatando que o orga-
nismo partiu de oito países 
fundadores, em 2011, para os 
atuais 55 membros. Ele citou 
também o interesse de orga-
nizações da sociedade civil no 
mecanismo.

“Tudo isso significa uma 
aposta na democracia, na reno-
vação dos povos, nas institui-
ções e em mecanismos demo-
cráticos de governo”, disse Jorge 
Hage, ao lembrar ainda que se 
trata de uma iniciativa de com-
promissos voluntários e espon-
tâneos. O encontro foi co-presi-
dido pelos governos do Brasil e 
dos Estados Unidos. A parceria 
é um fórum de participação vo-
luntária que reúne governos e 
entidades da sociedade civil.

A 1ª Conferência Anual de 
Alto Nível da Parceria para um 
Governo Aberto teve o obje-
tivo de alcançar avanços con-
cretos nos compromissos as-
sumidos pelos governos para 
garantir maior acesso às infor-
mações públicas, aumentar a 
participação cívica, combater 
a corrupção e aproveitar no-
vas tecnologias para tornar os 

governos mais transparentes e 
eficazes.

A um mês da implemen-
tação da Lei de Acesso à Infor-
mação, o ministro Jorge Hage, 
disse que o governo está arre-
gaçando as mangas para cum-
prir a norma, mas reconheceu 
que não será possível atender 
a todos os requisitos exigidos a 
partir do dia 16 de maio.

Segundo ele, naquela data 
nem tudo estará funcionan-
do integralmente, como se 
pretendia. “Em 16 de novem-
bro estará bem melhor, em 16 
maio de 2013, melhor ainda. 
Isso é um processo gradual de 
aprimoramento, de cultura, 
leva tempo. O que for possível 
vamos ter funcionando no dia 
16”, disse Hage.

Prazo curto
O ministro reiterou que 

é curto o prazo de seis meses 
para implementação da lei a 
partir da data da sanção. Para 
ele, o razoável seria um perí-
odo de dois anos. “O prazo é 
extremamente curto, mas é 
lei, estamos arregaçando as 
mangas e fazendo todo o pos-
sível. Estamos trabalhando em 
treinamentos, desenvolvimento 
dos sistemas informatizados, 
remanejando”, informou.

A Lei de Acesso à Infor-
mação regulamenta o acesso 
a dados do governo, pela im-
prensa e pelos cidadãos, e de-
termina o fim do sigilo eterno 
de documentos oficiais.

Pela nova lei, o prazo má-
ximo de sigilo foi limitado a 25 
anos para documentos ultras-
secretos, 15 anos para os secre-
tos e cinco para os reservados. 
Os documentos ultrassecretos 
poderão ter prazo de sigilo re-
novado apenas uma vez.

Controladoria defende abertura
Desde o dia 16 de maio, data 

em que a Lei de Acesso à Informa-
ção (LAI) entrou em vigor, já fo-
ram registrados 43.138 pedidos 
de informação aos órgãos do Exe-
cutivo, segundo dados da Con-
troladoria-Geral da União (CGU). 
Desse total, 93,6% já foram res-
pondidos e 8,5% foram negados.

De acordo com a CGU, os nú-
meros representam o sucesso 
da lei, embora tanto os usuários 
quanto os órgãos demandados 
ainda encontrem dificuldades 
para fazer valer o direito. Uma 
delas é a classificação da infor-
mação: a lei estabelece que tudo 
aquilo que pode pôr em risco a 
segurança do Estado ou da so-
ciedade pode ser considerado 
ultrassecreto, secreto ou reserva-
do. Não há, no entanto, critérios 
específicos para essa classifica-
ção.

O secretário de Tecnologia 
da Informação do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), Gusta-
vo Sanches, diz que o tribunal é 
um dos que têm esse problema. 
O TST conta com uma identifi-
cação especial para os processos 
da LAI e busca seguir o prazo de 
20 dias para dar uma resposta ao 
requerente, mas tem problemas 
com inconsistência de dados, mo-
delos distintos e, principalmente, 
a falta de plano de classificação 
de informações, que dificultam a 
identificação do que pode ou não 
ser divulgado.

A Diretora de Prevenção e 
Corrupção da CGU, procuradora 
Vânia Vieira, reconhece as difi-
culdades, mas afirma que “são 
conceitos complexos, que deman-
dam esclarecimentos e capacita-
ção constante. A lei tem pouco 
mais de cinco meses de aplicação, 
com o tempo, amadureceremos 
essas questões”.

Uma das prioridades da CGU 
é a identificação, junto a cada ór-
gão, dos dados mais demandados, 

para que sejam disponibilizados 
em sistema aberto e, com isso, di-
minuam as solicitações.

 
Legislativo e Judiciário
A Lei de Acesso à Informa-

ção tem como objetivo garantir 
aos cidadãos brasileiros acesso 
aos dados oficiais do Executivo, 
Legislativo e Judiciário. Com ela, 
o Brasil compõe, com outros 91 
países, o grupo de nações que 
reconhecem que as informações 
guardadas pelo Estado são um 
bem público. Além dos gastos fi-
nanceiros e de contratos, a lei ga-
rante o acompanhamento de da-
dos gerais de programas, ações, 
projetos e obras.

As autarquias, fundações, em-
presas públicas e entidades pri-
vadas sem fins lucrativos que re-
cebem recursos públicos também 
devem colocar as informações à 
disposição do cidadão de forma 
gratuita. Antes da LAI, o cidadão só 
podia solicitar informações que lhe 
diziam respeito. Com a lei, a pessoa 
pode solicitar a informação sem 
necessidade de justificativa.

Os links nas páginas do Go-
verno Federal que dão ao cidadão 
pleno acesso às informações são 
identificados por um selo em for-
ma de balão amarelo de quadri-
nho, com a letra “i” em verde.

Registro de 43 mil pedidos

Lei de Acesso à 
Informação garante 
aos cidadãos bra-
sileiros o acesso 
aos dados oficiais 
dos poderes Legis-
lativo, Judicíário 
e Executivo

Programa oferece oportunidade aos brasileiros para que decidam o que deve ser priorizado em relação às políticas para assegurar transparência e responsabilidade
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O inverno de Ronaldo
O ESTILISTA RONALDO FRAGA retornou às suas ori-

gens mineiras na coleção para o inverno 2013 que apresen-
tou, na última segunda-feira, no São Paulo Fashion Week.

A inspiração para a coleção veio do trabalho do minei-
ro Paulo Marques de Oliveira, que sem a intenção de dar 
sentido as coisas, mas de escrever sobre como percebia, 
sentia e o que pensava do mundo, fez e ilustrou o livro 
Ô Fim do Cem, Fim..., despertando o interesse de vários 
estudiosos da antropologia, da linguística e de educadores.

Conhecido por homenagear personalidades que mar-
caram a história do Brasil, como Carlos Drummond de An-
drade, Zuzu Angel, Guimarães Rosa, Tom Zé, entre outros 
o estilista Ronaldo Fraga agora foca sua energia criativa 
no homem simples, sem diploma, figura constante na obra 
única de Paulo Marques de Oliveira.

Ana Carolina e Mamede Moura dos Santos Neto, ela à frente da nova 
e bacana loja Aramis, no Shopping Tambiá

Nelly e João Bosco Braga, o conhecido médico é o aniversariante de hoje
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Destino Paraíba

Sras. Raquel de Queiroz 
Carneiro, Thereza de 
Jesus Alencar Gadelha, 
Laudicéia Ribeiro e Elza 
Lúcia Franca, advogado 
João Batista Tavares de 
Melo, médico João Bosco 
Braga, executivo Ricardo 
Wagner Domingos Couto.
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Parabéns

Dois Pontos

  O concerto de ontem da 
Orquestra Sinfônica da Paraíba, 
no Teatro Paulo Pontes, do Espaço 
Cultural José Lins do Rêgo, foi em 
homenagem ao Dia de Finados, 
que trasncorre hoje.

   Regida pelo maestro convi-
dado Enaldo Oliveira, a Orquestra 
executou músicas de Samuel 
Barber, Maurice Ravel,  Johann 
Sebastian Bach e Wolfgang Ama-
deus Mozar.

Zum Zum Zum
   Estreou no Cinespaço MAG Shopping, o filme “Frankenweenie”, animação 
em 3D da Disney, baseada no curta homônimo de 1984, cuja história é a de um 
garoto que tenta trazer seu cachorro morto de volta à vida.
   A equipe do Sertão do Curso de Direito da UFCG, campus de Sousa, 
foi a vencedora do Desafio Sebrae Paraíba. Ela é formada por Chenos Gadelha, 
Danilo Araújo, Luiz Nunes e Rayra Martins, que vão competir no certame 
nacional que será realizado em Salvador-BA.

FOTO Rogério Almeida

Terezinha e Heleno Araújo, ele presidente do Clube do Gourmet da 
Paraíba 

Homenagem

A LOJA OURO E 
HORA, dos estima-
dos Ediliane e José 
Marinho, fará uma 
homenagem a esta 
colunista, pelos 16 
anos de colunismo 
social na Paraíba, 
comemorados no 
mês passado.

Será com um en-
contro festivo, com 
direito a comes e 
bebes, onde as con-
vidadas serão nossas 
amigas leais, a partir 
das 16h, da próxima 
segunda-feira, 5, 
naquela loja no térreo 
do Manaíra Shopping. 

A EQUIPE DA PBTUR, sob o comando de Ruth Aveli-
no, comemora o aumento em 44% o índice de vendas da 
operadora CVC para o “Destino Paraíba”, de outubro de 
2011 para outubro deste ano.

Os dados são da gerente de produtos da operadora 
na Paraíba, Manuela Rodrigues que falou que o número de 
passageiros da CVC para a Paraíba dobrou em relação ao 
que já vinha crescendo, graças às ações de treinamentos 
com operadores do turismo.

Bolsa de Estudos
FORAM ABERTAS  

ontem no Unipê, as ins-
crições para o processo 
de seleção de Bolsas de 
Estudos, que podem ser 
feitas no portal www.
unipe.br até o dia 30 des-
te mês. São incentivos 
estudantis e descontos 
especiais que a institui-
ção oferece a alunos de 
famílias de baixa renda.

Gastronomia dos Sete Mares
O CLUBE DO GOURMET da Paraíba tem encontro 

marcado com seus associados e simpatizantes no 
próximo dia 7, quarta-feira, no restaurante Marítimos, 
no Cabo Branco.

Na pauta, os segredos da Gastronomia dos Sete 
Mares, tema do jantar que será acompanhado por um 
vinho tinto português, safra de 2007, das uvas nativas 
aragones e castelã, informa o maitre Heleno Araújo que 
comanda a entidade na Paraíba.

Festival

VINTE E UM espe-
táculos paraibanos vão 
se apresentar, a partir 
de hoje e até o dia 9, 
na Mostra Estadual de 
Teatro, Dança e Circo 
no Theatro Santa Roza. 
O festival terá mostra 
paralela e mostra ofi-
cial e as apresentações 
começam às 19h30 
no palco principal do 
Santa Roza e no palco 
do coreto, do Bar dos 
Artistas nos jardins do 
teatro.

A abertura do 
evento será hoje com 
a peça Encontro Opos-
to - três movimentos 
em um ato, de Ivaldo 
Mendonça em Grupo, 
de Recife, seguida de 
show do grupo Baião 
de 3.

“Sou contra a moda que não 
dure. É o meu lado masculino. 
Não consigo imaginar que 
se jogue uma roupa fora, só 
porque é primavera”
COCO CHANEL

“A maneira de falar e 
de escrever que nunca 
passa da moda é aquela 
de falar e escrever 
sinceramente”
RALPH WALDO EMERSON

   A grife pernambucana de peças íntimas Mimo Calçolas vai estar no 
figurino do filme “País do Desejo”, ganhando destaque nacional. A trama terá 
no elenco Gabriel Braga Nunes, Fábio Assunção e Maria Padilha.

Exposição
A FOTÓGRAFA   

Deise Rathge está com 
exposição dentro do 
Yázigi Art Project. A 
mostra reúne 10 foto-
grafias do seu portfólio 
e está aberta ao público 
na galeria daquela esco-
la, em João Pessoa, das 
8h às 21h, até o fim de 
dezembro. 

   O padre José Carlos Serafim, da Paróquia de Nossa Senhora de Fáti-
ma, no Miramar, segue como orientador espiritual em excursão na próxima 
quinta-feira, 7, para Jerusalém.

Líder empresarial no país
O EMPRESÁRIO Manuel Alceu Gaudêncio, do MAG Sho-

pping, foi mais uma vez eleito Líder Empresarial do Fórum 
de Líderes Empresarias, cujo título foi concedido através 
da indicação direta efetuada por importantes empresários, 
membros desta organização que tem 34 anos de história.

O estimado Manuelzinho Gaudêncio está todo prosa 
com o prêmio que vai receber no próximo dia 27, em São 
Paulo, durante a Semana Global do Empreendedorismo, 
promovida pela Endeavor International.

Memória

A ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DA 
PARAIBA, sob a presi-
dência do deputado Ri-
cardo Marcelo, promoveu 
durante toda a semana 
ações comemorativas a 
Semana do Servidor. En-
tre essas ações, uma re-
trospectiva da história do 
Poder Legislativo, desde 
1915 até os dias atuais, 
coordenada pela diretora 
de Cultura e Memória da 
Casa, Cida Lobo.
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Operação conjunta vai 
garantir segurança no 
feriadão de Finados
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A Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa (Se-
mob) montou um plano 
especial para hoje, Dia de 
Finados. A operação come-
ça a partir das 6h nos cemi-
térios de maior número de 
visitantes - Boa Sentença, 
Santa Catarina, São José, 
Cristo Redentor e Parque 
das Acácias, e termina por 
volta das 23h.  Cinquenta 
e três agentes de mobili-
dade, distribuídos nos três 
turnos, vão organizar o 
tráfego e fazer os desvios 
e bloqueios necessários 
no entorno desses equipa-
mentos públicos, para dar 
segurança aos pedestres e 
condutores de veículos.

Boa Sentença
Os bloqueios do tráfe-

go no entorno do Cemitério 
Senhor da Boa Sentença te-
rão início às 6h e se encer-
ram às 23h com a liberação 
dos trechos. Os agentes de 
mobilidade vão garantir a 
fluidez e orientar os visi-
tantes sobre as interven-
ções realizadas próximas 
ao cemitério e as alternati-
vas de desvios. 

De acordo com o pla-
no, não será permitido o 

Esquema especial vai 
garantir o tráfego no 
entorno dos cemitérios

fluxo de veículos em fren-
te ao Boa Sentença, para 
evitar transtornos. Com a 
interdição, os motoristas 
devem ficar atentos para 
os desvios: o fluxo de veí-
culos que vem de Bayeux 
e da Ilha do Bispo será di-
recionado para a Avenida 
Sanhauá.

O tráfego da Rua São 
Miguel será desviado para 
a Rua Maciel Pinheiro com 
retorno dos veículos na 
Rua Cruz Cordeiro, para ter 
acesso para a rua Francisco 
Londres, onde será libera-
do para os veículos que vão 
em direção a Ilha do Bispo 
e Bayeux. 

São José 
No Cemitério São José, 

no bairro Cruz das Armas, 
será realizado o bloqueio 
total da Avenida Cruz das 
Armas no trecho em frente 
ao cemitério, para permitir 
a circulação dos pedestres, 
a partir das 6h até as 23h.

O fluxo de veículos 
no sentido centro-bairro 
será feito pelas ruas San-
tos Coelho e Porfírio Cos-
ta para o acesso à Avenida 
Cruz das Armas.

Já no sentido bairro-
-centro o fluxo de veículos 
será desviado pela Aveni-
da Pedro Alexandrino, Rua 
Benjamin Lira, Avenida José 
Tavares e Avenida Centená-
rio, retornando à Avenida 

O Hospital Padre Zé realiza 
campanha hoje, Dia de Finados, 
com o objetivo de arrecadar fun-
dos para a instituição. Uma urna 
será colocada em cada cemitério 
para o recebimento de doações 
onde terá, ainda, um voluntário 

passando informações sobre o 
hospital. Esse ano, a ação acon-
tece também nos municípios de 
Guarabira, Bayeux, Santa Rita, 
Cabedelo, Mamanguape e Pirpi-
rituba.

Além dos cemitérios, várias 
paróquias da capital também es-
tão participando da campanha, 
através da divulgação feita pelos 

padres e das arrecadações nas 
próprias igrejas. A campanha, 
que ocorre desde 1974, angariou 
37 mil reais no ano passado, que 
foram investidos no hospital. Este 
ano, a previsão é que sejam arre-
cadados 40 mil reais.

O Hospital Padre Zé, que so-
brevive exclusivamente de doa-
ções, possui 60 leitos e conta com 

atendimento ambulatorial, além 
de fazer exames de radiografia e 
outros. “Estes leitos estão quase 
sempre cheios”, afirma o supe-
rintendente do Hospital, Izammil 
Correia.

Padre Zé – No dia de finados 
de 1973, o Padre Zé, como era 
carinhosamente conhecido por 
todos, adoeceu, no Cemitério do 

Senhor da Boa Sentença, pedin-
do ajuda para seus pobres, vindo 
a falecer no dia 5 de novembro. 

Doações – Quem deseja efe-
tuar doações e não pode ir até o 
local, pode depositar o valor na 
conta corrente da instituição. 
(Banco do Brasil – Agência: 0011-
6 / Conta corrente: 15774-0) ou 
ligue 3041-8445. 

Hospital Padre Zé faz campanha para arrecadar doações
Rafaela Gambarra
Especial para A União
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Silvino Montenegro.
Como todo o fluxo da 

Avenida Cruz das Armas 
será desviado pelas vias 
paralelas, as equipes de 
fiscalização estarão moni-
torando a área para evitar 
estacionamentos que pre-
judiquem a fluidez dos veí-
culos. Agentes de mobilida-
de vão trabalhar na fluidez 
do trânsito e do transporte 
nessa área durante todo dia 
e à noite.

Santa Catarina
Também haverá inter-

venção no Cemitério San-
ta Catarina, no Bairro dos 
Estados a partir das 7h até 
às 19h. O fluxo de veículos 
será proibido em frente ao 
cemitério com bloqueio 
na Avenida Santa Catari-
na com a Avenida Espírito 
Santo.

As linhas de transpor-

te 504, 505 e 1001, que 
seguem por essas vias, 
vão ser desviadas pelas 
ruas Gonzaga Silva, Pedro 
Ramos Coutinho e Elvira 
Malaguti, onde terão no-
vamente acesso à avenida 
principal. A linha 503 que 
vem pela Rua Tertulia-
no de Brito seguirá pelas 
ruas Pedro Ramos Couti-
nho e Elvira Malaguti, re-
tornando para a Avenida 
Santa Catarina.

Cristo Redentor
O isolamento na frente 

do Cemitério do Cristo, no 
bairro do mesmo nome, co-
meçará a partir das 7h até 
às 19h. Serão bloqueadas 
as Ruas Heronides Vieira 
com Morise de Miranda 
Gusmão; Rua dos Milagres 
com Rua do Jarro e a Rua 
dos Milagres com a Rua Olí-
via Almeida Guerra.

Agentes da Semob 
também serão mobilizados 
neste dia para orientar os 
usuários do transporte co-
letivo com pontos de para-
da próximos aos cemitérios 
mais visitados. As linhas 
de ônibus vão operar com 
o quadro normal de feria-
dos. Em caso de aumento 
da demanda, a fiscalização 
solicitará carros extras às 
empresas para atender os 
usuários. Para informação 
ou reclamação ligar para o 
0800 281 1518.       

Dia De FinaDOS

Semob monta plano para o trânsito

O que abre e fecha
Hoje, dia 2 de novembro, será celebrado o Dia de 

Finados. A data altera o funcionamento de vários ser-
viços. Bancos, repartições públicas e escolas fecham. 
Os shoppings vão abrir em horário especial, enquan-
to os supermercados funcionarão normalmente.

Confira o que abre e fecha hoje:

Serviço

Comércio

Bancos

Repartição federal

Repartição estadual

Repartição municipal

Escolas

Supermercados

Manaíra Shopping

MAG 
Shopping

Shopping Tambiá

Shopping Sul 

Trens

Funcionamento

Fechado (A critério do lojista)

Fechados

Fechada

Fechada

Fechada

Fechadas

Abertos em horário normal

Normal – 10h às 22h

Praça da Alimentação – 
12h às 24 h
Lojas – 13h às 22 h

Abre ao meio dia

Praça da Alimentação – 
11h às 21 h
Lojas – 13h às 20 h

João Pessoa/Cabedelo
Saída: 06h34
João Pessoa/Santa Rita
Saída: 06h48
Encerramento: 13h55

Cinquenta e 
três agentes 
de mobilidade 
vão organizar o 
tráfego e fazer 
os desvios 
e bloqueios 
necessários

FOtO: Evandro Pereira
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Vanessa Braz
Especial para A União

Operação conjunta vai garantir 
segurança no feriadão de Finados

A segurança será re-
forçada no feriadão de Fi-
nados. Na manhã de ontem 
o comandante da Polícia 
Militar, coronel Euller Cha-
ves, acompanhado da dele-
gada Ivanize Olímpio e do 
tenente Ferraz, do Corpo 
de Bombeiros, realizaram 
uma coletiva à imprensa 
para divulgar o esquema 
especial integrado das po-
lícias, que irão garantir a 
segurança da população 
na visita aos cemitérios na 
capital e no interior do Es-
tado. A operação intitulada 
Eternidade vai contar com 
1.447 policiais nos arredo-
res dos 226 cemitérios em 
toda Paraíba.

Para assegurar o suces-
so da operação, pelo menos 
dois policiais irão permane-
cer em cada um dos cemi-
térios. Para cada local será 
analisada a necessidade de 
mais policiamento como, 
por exemplo, a quantida-
de de covas e a expectativa 
de visitantes naquele local. 
Além disso, a corporação 
orientou os administrado-
res de cemitérios públicos e 
particulares para a correção 
de problemas estruturais, 
como falta de iluminação, 
ausência de acessibilidade e 
locais que ofereçam risco de 
acidentes ou favoreça a prá-
tica criminosa.

No ano passado foram 
registrados ocorrências 
de agressão (84), embria-
guez (73), perturbação do 
sossego (45), ameaça (60) 
e roubo à pessoa (40), en-

Quase 1.500 policiais vão 
estar nos arredores dos 
226 cemitérios da PB

tre outros registros. “Serão 
1.220 policiais militares em 
200 veículos e 80 motos, 
atendendo a população em 
todo Estado, coibindo qual-
quer prática ilícita”, disse o 
tenente-coronel Onivan Oli-
veira. 

O secretário de Estado 
da Segurança Pública e da 
Defesa Social, Cláudio Lima, 
participou do evento e res-
saltou a importância do tra-
balho conjunto das polícias 
para o enfrentamento de 
crimes, que no ano passa-
do, durante o feriado de Fi-
nados, chegou a registrar 7 
homicídios e 13 tentativas 
de homicídio em todo Es-
tado. “O Governo estabele-
ceu uma meta de redução 
da criminalidade em 10% 
e vamos atingir este obje-
tivo”, disse ele. De acordo 
com o secretário, em toda 
Paraíba houve uma redução 
no índice de homicídios de 
25%, em relação a 2011.

Delegacias funcionam 
Na Operação Eterni-

dade, 200 policiais civis, 
em 76 veículos, estarão 
preparados para atender 
as necessidades da po-
pulação neste feriado de 
Finados. Para isso, as De-

Foto: Evandro Pereira

legacias Distritais e Espe-
cializadas funcionam em 
regime de plantão, além 
disso, estará disponível a 
Delegacia online (www.de-
legaciaonline.pb.gov.br), 
para simples ocorrências 
como pequenos furtos. O 
Disque Denúncia também 
pode ser utilizado, nor-
malmente, através do 197 
com atendimentos 24h e, 
as equipes da Delegacia de 
Vigilância Geral (DVG) irá 
intensificar as abordagens 
em pontos estratégicos.

Ao total 29 delega-
cias estarão de plantão 
no interior do Estado, na 
Grande João Pessoa serão 
três Delegacias Distritais, 
mais o Distrito Integra-
do de Segurança Pública 
(Disp), em Manaíra, além 
de quatro Delegacias Es-
pecializadas. Em Campina 
Grande os plantões serão 
nas Delegacias de Crimes 
contra Pessoa e a de Rou-
bos e Furtos, duas equipes 
extras na Central de Polí-
cia, uma equipe nas cida-

des de Aroeira, Soledade e 
Esperança.

Corpo de Bombeiros
 Devido a grande quan-

tidade de pessoas que visita 
parentes e amigos, já faleci-
dos, nos cemitérios, o Corpo 
de Bombeiros estará circu-
lando com uma viatura do 
tipo auto-resgate, que ofere-
ce um atendimento pré-hos-
pitalar. Segundo o tenente 
Ferraz, do Corpo de Bombei-
ros, é comum pessoas passa-
rem mal no calor da emoção. 

O veículo estará próximo dos 
grandes cemitérios como o 
da Boa Sentença, no centro, 
e o São José, em Cruz das Ar-
mas. A atenção também es-
tará voltada para o Litoral, já 
que muitas pessoas aprovei-
tam o feriadão para ir à praia. 
Serão 27 militares guarda-
-vidas atuando nos 13 pos-
tos localizados em Lucena, 
Intermares, Poço, Bessa, Ma-
naíra, Cabo Branco, Tambaú, 
Busto de Tamandaré, Seixas, 
Penha, Praia do Sol, Grama-
me Norte e Sul.

A Operação Finados 
nas rodovias federais que 
cortam o Estado da Paraí-
ba teve início à meia-noi-
te de ontem e a Polícia 
Rodoviária Federal pede 
cautela aos motoristas 
que vão “pegar” a estra-
da para visitar o túmulo 
de entes queridos em ou-
tras cidades, ou mesmo 
em busca de diversão. 

A fiscalização nas es-
tradas no feriadão do Dia 
dos Mortos se estenderá 
até a meia-noite do do-
mingo e a finalidade é 
prevenir acidentes. Para os 
motoristas que insistirem 
em dirigir sob o efeito de 
bebidas alcoólicas a tole-
rância é zero. Segundo o 
comandante do BPTran, 
coronel Paulo Sérgio, em 
João Pessoa, as blitze con-
tinuarão sendo realizadas 
para combater o crime, ti-
rar de circulação os veícu-
los irregulares e para fazer 
valer a Lei Seca. 

Na Paraíba, o trânsi-
to vai ser monitorado por 
equipes de patrulhamen-
to móvel, que irão circu-
lar cumprindo pontos de 
apoio para inibir a ação 
de motoristas infratores 
que ainda insistem em 
desrespeitar a legislação 
de trânsito. Na Região 
Metropolitana de João 
Pessoa e nas cidades  de 
Campina Grande, Patos, 
Sousa e Cajazeiras, a fis-
calização será reforçada 
com a utilização de via-
turas equipadas com eti-
lômetros (bafômetros), 
para aplicação dos testes 
de alcoolemia, e compu-
tadores que permitem 
a consulta “online” ao 
banco de dados do De-
tran para verificar a do-
cumentação de veículos e 
condutores.

Durante o feriadão 
também serão realizados 
comandos específicos em 
locais estratégicos, des-
tacando o fator da segu-
rança no trânsito, quanto 
ao excesso de velocidade, 

ultrapassagens indevidas, 
ao consumo de bebidas 
alcoólicas, uso de cinto de 
segurança, equipamentos 
obrigatórios e sistema de 
iluminação e sinalização 
dos veículos.

Além de contar com 
reforço nas escalas de ser-
viço nos 11 postos fixos e 
rondas de policiais que tra-
balham na área adminis-
trativa, a PRF também vai 
usar equipamentos espe-
ciais, como radar fotográfi-
co móvel e etilômetros.

No mesmo feriado 
em 2011, a PRF na Paraí-
ba registrou 22 acidentes 
com 12 feridos e um mor-
to em apenas um dia de 
Operação. Neste ano de 
2012, a operação vai du-
rar quatro dias, ou seja, 
96 horas de intensificação 
nas estradas.

Denúncias e acidentes
A Polícia Rodoviária 

Federal dispõe do nº 191, 
Disque PRF, para infor-
mações, denúncias, para 
comunicar acidentes e 

orientações. A ligação é 
gratuita e atende 24 ho-
ras em todo país.  

Em João Pessoa, os 
trechos que merecem 
mais atenção em razão 
dos acidentes, são os prin-
cipais corredores a exem-
plo das Avenidas Epitácio 
Pessoa, Josefa Taveira, 
Cruz das Armas, Beira-Rio 
e Ruy Carneiro. O coronel 
revelou que este ano hou-
ve uma redução de 57% 
no número de acidentes 
na Região Metropolitana 
de João Pessoa em com-
paração ao mesmo perío-
do do ano passado.        

Para quem insistir em 
dirigir ou pilotar moto 
sob efeito de álcool, a 
multa é de R$ 957,70. 
Além da multa, o moto-
rista ou o motoqueiro fica 
sujeito a suspensão do di-
reito de dirigir ou pilotar 
moto por um ano, po-
dendo ter o veículo reti-
do, além de responder na 
esfera criminal, com pena 
que varia de seis meses a 
dois anos de prisão.   

PRF intensifica fiscalização nas rodovias
ATENÇÃO NO TRÂNSITO

José Alves
zavieira2@gmail.com Dicas

l Para uma viagem segura:
 n  Antes de pegar a estrada: o condutor deve fa-
zer um pequeno check-up no seu carro. Examinar as 
condições dos freios, fluídos, suspensão, pneus, inclu-
sive o pneu estepe; não esquecer a documentação 
obrigatória. Tanto o documento pessoal quanto a do 
veículo deverão estar em dia.
n  Durante a viagem: o condutor deve dirigir com 
atenção e cautela, sempre mantendo uma distância 
segura do veículo que segue à sua frente; observar 
e respeitar a sinalização e os limites de velocidade; 
sinalizar antes de fazer qualquer manobra e só ultra-
passar com segurança, pela faixa da esquerda nos lo-
cais devidamente sinalizados. A PRF lembra que nas 
rodovias federais todos os ocupantes do veículo são 
obrigados a usar o cinto de segurança;
n  Crianças até 10 anos de idade, devem ser trans-
portadas no assento traseiro com os devidos dispo-
sitivos de segurança. (bebe conforto, cadeirinha ou 
acento de elevação)
 
l Motociclistas:
n  Para os motociclistas, o uso do capacete com visei-
ra e óculos específicos é obrigatório para sua segu-
rança; além de observar e respeitar a sinalização, o 
motociclista deve evitar manobras arriscadas, como 
transitar no centro da pista entre os veículos em mo-
vimento, fazer ultrapassagem pela direita, pelo acos-
tamento ou transpor canteiro central.

A atenção 
também estará 
voltada para o 
Litoral, já que 
muitas pessoas 
aproveitam o 
feriado para 
ir à praia

O esquema montado para o feriado foi anunciado ontem pela Secretaria de Segurança, pelo Comando da PM e do Corpo de Bombeiros



MP e Pocinhos firmam sete TACs
para sanar problemas em escolas
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O Ministério Público da 
Paraíba firmou sete termos 
de ajustamento de conduta 
com o Município de Pocinhos 
com o objetivo de sanar irre-
gularidades constatadas em 
sete escolas municipais. O 
termo foi assinado pela pro-
motora de Justiça, Jovana Ma-
ria Tabosa, o prefeito de Poci-
nhos, Arthur Bonfim Galdino, 
e a secretária municipal de 
Educação, Neidenalva Santos.

De acordo com o TAC, o 
município se compromete a 
manter as condições físicas 
das escolas sem que seja obje-
tivo de risco à integridade dos 
alunos e das pessoas que fre-
quentam as dependências das 
unidades, realizando periodi-
camente reformas no imóvel 
quando forem necessárias.

Os termos estabelecem 
ainda medidas para cada es-
tabelecimento de ensino. Em 
relação às Escolas José Ave-
lino da Silva e Santa Terezi-
nha, ficou estabelecido que, 
em 30 dias, serão colocadas 
novos quadros-negros. Na 
Escola Maria Nilza Sampaio, 
devem ser consertadas, den-
tro de 40 dias, as carteiras 
quebradas e os banheiros.

Já na Escola Francisco 
Ferreira dos Santos, foi dado 
um prazo de 40 dias para 
conserto das descargas que-
bradas e para a construção 
de janelas no lugar dos com-
bogós. Em 120 dias, o piso da 
escola deverá ser mudado. 
Em relação às Escolas Castro 
Alves, Irmã Santana e José 
Manoel dos Santos, o municí-
pio tem 40 dias para conser-
tar as infiltrações, goteiras e 
vazamentos. 

A prefeitura se compro-
meteu ainda a retirar, dentro 
de 40 dias, o esgoto a céu 
aberto existentes nas esco-
las Santa Terezinha e Irmã 
Santana. Caso não cumpra os 
termos de ajustamento, o mu-
nicípio pagará multa de 100 
unidades fiscais estaduais de 
referência por dia e por irre-
gularidade encontrada.

A prefeitura garantiu que 
manterá a estrutura das 
escolas em boas condições

A exemplo do que ocorre em outras 
comemorações católicas, o Parque Turístico 
Religioso Cruz da Menina, localizado em Pa-
tos, deverá receber um grande número de 
romeiros e devotos, com vinda exclusiva ou 
durante escala das caravanas que seguem 
ao Juazeiro do Padre Cícero e têm na cidade 
patoense um ponto de passagem.

É um momento de homenagem aos en-
tes queridos e de reflexão sobre casos de 
violência que marcaram época, nos moldes 
do que aconteceu com a Menina Francisca, 
morta de forma violenta em 11 de outubro 
de 1923, aos 7 anos de idade e que passou a 
ser uma referência de intercessão aos céus. 

A morte da inocente decorre de uma 
figura de temperamento forte, de nome 

Domila Emerenciano de Araújo, que chega 
a Patos no início da década de 20, acom-
panhada pelo esposo Absalão Emerencia-
no, este com a missão de tomar conta do 
equipamento que fornecia energia elétrica 
à cidade. Por não ter filhos, o casal aceita 
a doação de uma criança da parte dos seus 
pais ciganos, que em passagem por Patos 
tomaram tal iniciativa para evitar que a pe-
quenina morresse de fome.

A criança passou a ser tratada como 
uma criada e, além do trabalho forçado, 
era responsável pela luta da casa. A menina 
era frequentemente agredida pela mulher 
malvada que, em um dos espancamentos,  
chegou a tirar-lhe a vida. O caso passou a 
ser motivo de revolta na cidade e, mesmo 
tentando negar a autoria, a jovem mulher 
não conseguiu o perdão da sociedade.

Em três júris, foi absolvida, mas acabou 

condenada pela opinião pública que, prati-
camente, a expulsou da cidade, obrigando a 
sua volta para Campina Grande.

No local onde o corpo da criança foi jo-
gado, na Fazenda Trapiá, surgiu uma roma-
ria natural, a qual fora tomando grandes 
proporções e provocando, no Governo do 
Estado, a vontade de edificar uma grande 
estrutura, o que ocorreu em 1993, com a 
inauguração em 24 de outubro, composta de 
uma grande pirâmide para proteger a cape-
linha já existente, salas de ex-votos, cruzeiro, 
restaurante, lojas de souvenir e anfiteatro.

O espaço, administrado pela Igreja Ca-
tólica, recebe cerca de 120 mil romeiros por 
ano e, durante o feriado de finados, passa 
a ser um ponto de grande concentração das 
pessoas que conseguem graças alcançadas 
através da menina-))mártir e renovam seus 
pedidos aos céus por sua intercessão.

Parque Cruz da Menina vai receber romeiros
dia de finados

Damião de Lucena
Da Sucursal de Patos

FotoS: Divulgação

A exemplo do que acontece em datas religiosas, o Parque Turístico Cruz da Menina, em Patos, deve receber hoje grande número de fieis

A polícia registrou a 10ª 
explosão a caixas eletrônicos 
do Banco do Brasil este ano 
na Paraíba. Na madrugada de 
ontem, por volta das 2h30, o 
alvo dos bandidos foi o caixa 
eletrônico da agência do BB 
na cidade de Barra de Santana, 
Agreste paraibano. 

Segundo o Centro Integra-
do de Operações Policiais (Ciop),  
sete homens promoveram a ex-
plosão na agência bancária, loca-
lizada no centro do município, e 
levaram todo o dinheiro. O ba-
rulho da explosão foi ouvido por 
praticamente todos os morado-
res do centro da cidade e, duran-
te a fuga ,os criminosos espalha-
ram grampos pela estrada para 
dificultar a perseguição policial. 

O Sindicato dos Bancários in-
formou que, de 1o de janeiro e 1o 

de novembro deste ano, ocorre-
ram 44 atos de violência a agên-
cias bancárias no Estado. 

De acordo com a polícia, os 
bandidos chegaram a Barra de 
Santana em um veículo Fox e 
uma moto. Eles arrombaram a 
porta do posto de atendimen-
to da agência e usaram dina-
mite para explodir o caixa. A 
explosão foi tão forte que des-
truiu parcialmente a agência. 
O valor da quantia roubada 
não foi divulgado.

Policiais das cidades de 
Queimadas, Boqueirão e Cam-
pina Grande foram acionados 
e durante as diligências os poli-
ciais encontraram o veículo Fox 
utilizado no assalto, abandona-
do na zona rural que dá acesso 
a cidade de Caturité. Pelas mar-
cas dos pneus no local em que o 
veículo foi encontrado, a polícia 
acredita que os bandidos conti-
nuaram a fuga em motos. 

18ª explosão
Segundo estatística do Sin-

dicato dos Bancários, esta foi 
a 18ª explosão contra agências 
bancárias na Paraíba este ano. 
Foram registrados ainda 11 as-
saltos, oito arrombamentos, 
cinco saidinhas de banco e duas 
tentativas de arrombamento. 
Em 2011, o sindicato contabili-
zou 72 ações criminosas contra 
os bancos paraibanos. Foram 38 
explosões, 16 arrombamentos, 
nove assaltos e nove tentativas 
registradas no ano passado.

As duas últimas explosões 
a caixas eletrônicos na Paraíba 
ocorreram nos dias 25 e 29 de 
outubro. Na madrugada do 
dia 25 de outubro, bandidos 
explodiram o caixa eletrônico 
do Banco do Brasil na cidade 
de Montadas, no Agreste pa-
raibano. Já no dia 29, os assal-
tantes explodiram o caixa ele-
trônico do Santander, dentro 

Assaltantes explodem caixa eletrônico do BB
barra de santana

José Alves
zavieira2@gmail.com

do campus da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
em Campina Grande. Nas duas 
investidas, os bandidos fugi-

ram levando todo o dinheiro 
que havia nos caixas eletrôni-
cos. Os valores não foram di-
vulgados.

Os explosivos destruíram parcialmente a infraestrutura do prédio do BB
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Finados: “o dia da esperança”
DOM DELSON

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

O vice-prefeito eleito, Ronaldo Cunha Lima Filho, 
se disse preocupado com as notícias sobre as finanças 
da prefeitura. “Preocupam os inequívocos sinais de 
desarrumação financeira da PMCG. Parece que a situação está 
se tornando caótica. Muito preocupante”, comentou.

l AtrASO
Trabalhadores do antigo lixão do Serrotão reclamaram 

esta semana que há cerca de três meses não recebem o auxílio 
prometido pela prefeitura ao desativar o depósito. A ajuda 
consiste em uma pequena cesta básica e um cheque de R$ 100 
e os atrasos estariam sendo constantes.

l EMPurrA-EMPurrA
Segundo os próprios trabalhadores, ao procurarem a 

Secretaria de Assistência Social do Município, ouvem do titular 
da pasta, Robson Dutra, que o caso deve ser resolvido com a 
Secretaria de Finanças, mas o secretário responsável, Júlio 
César Cabral, não é encontrado.

Falando nisso 
Por falar em lixão, o prefeito eleito do Município, Romero 

Rodrigues, deu sinais de que o contrato com o polêmico aterro 
sanitário de Puxinanã vai ser encerrado. O mais provável, 
inicialmente, é que o lixo da cidade passe a ser depositado em 
um aterro dentro da cidade.

Por cotas
Os candidatos inscritos no Vestibular 2013.1 da UFCG 

que desejam concorrer às vagas pelo sistema de cotas já 
podem fazer a opção através do endereço http://vestibular.
ufcg.edu.br:8080/Vestibular/. O sistema ficará disponível até 
o dia 13 de novembro. São 3.115 as vagas disponibilizadas 
no Vestibular 2013.1, sendo que 2.695 serão livres e 420 
reservadas a estudantes que tenham cursado integralmente o 
ensino Médio em escolas públicas. 

Definido
O juiz Cláudio Antônio de Carvalho Xavier, titular da 16ª 

Zona Eleitoral, em Campina Grande, divulgou a data e o local 
em que será realizada a diplomação dos candidatos que foram 
escolhidos no último pleito. A diplomação de vereadores, pre-
feito e vice-prefeito eleitos acontecerá no dia 14 de dezembro 
às 16h no Hotel Garden, no bairro do Mirante.

Eleitos

No primeiro turno das eleições de 2012, que aconteceu 
no dia 7 de outubro, foram conhecidos os 23 vereadores que 
irão compor a Câmara Municipal de Campina Grande, com 
mandato de 2013 a 2017. Já o prefeito, Romero Rodrigues 
(PSDB) e seu vice, Ronaldo Cunha Lima Filho, foram escolhidos 
no segundo turno, que aconteceu no último domingo, 28 de 
outubro.

Calculadora do Cidadão
Usuários de aparelhos móveis, como celulares e tablets, 

já podem usar um aplicativo que permite calcular quanto um 
investimento renderá no futuro ou quantas parcelas serão 
necessárias para se quitar uma dívida. Lançada pelo Banco 
Central do Brasil a Calculadora do Cidadão pode ser acessada 
pelo site www.bcb.gov.br ou pelo Google Play nos dispositivos 
Android.

Incredulidade
Foi recebida com ceticismo por aliados do prefeito eleito, 

Romero Rodrigues, a declaração do jornalista Carlos Magno, 
coordenador de comunicação da Prefeitura Municipal de 
Campina Grande, que garantiu que a nova gestão vai receber 
um quadro de funcionários enxuto.

Números
Segundo Magno, a PMCG tem cerca de 9.500 servidores. 

“Cerca de 4.510 contratados na gestão Veneziano, através de 
concursos públicos, sem apadrinhamento e sem favorecimento. 
Os servidores contratados por concurso nesta gestão 
representam 55% do quadro atual”, disse.

receio

Bispo de CG, Dom Manoel 
Delson, celebra missa no 
Cemitério do Monte Santo

“Comemorar os mortos é comemorar 
noss esperança na ressureição. É o dia da 
comemoração dos nossos entes queridos 
falecidos. e nós cremos na vida eterna, na 
ressurreição. Os que morreram são sepulta-
dos, e nós acreditamos que o cemitério é o 
lugar onde os corpos são colocados, mas o 
espírito renasce para Deus”. 

As palavras são do bispo da Diocese de 
Campina Grande, Dom Manoel Delson, que 
celebra hoje, às 17h, no Cemitério do Monte 
Santo, sua primeira missa de Finados como 
novo líder da Igreja Católica campinense.

As celebrações se estendem por todo 
este Dia de Finados nos oito cemitérios da 
cidade, com missas marcadas das 6h até as 
19h30.

Para Dom Delson, entender a definição 
e o que representa esta data se faz necessá-
rios para os cristãos. 

“Nas missas, nas nossas orações, nós 
lembramos dos nossos entes queridos. Um 
pensamento seguido pela confiança que 
realmente Deus prepara para eles a vida 
eterna, o banquete celestial. Então a grande 
expectativa do cristão é um dia participar, 
junto com todos que nos antecederam, des-
te momento glorioso junto de Deus. O dia 
dos mortos é o dia da esperança, sobretudo”, 
sublinhou

Ao todo, na região de Campina Grande, 
serão celebradas 38 missas em homenagem 
aos entes queridos falecidos. Apenas uma, 
no Cemitério do Monte Santo, às 17h, terá a 
presença de Dom Delson.

Phillipy Costa
Especial para A União

Programação nas Igrejas e cemitérios

l LOCAIS HOrÁrIOS

Cemitério Campo Santo Parque da Paz - 9h e 16h
Cemitério São Judas Tadeu - Cruzeiro - 7h, 9h e 16h
Cemitério do Monte Santo - 6h, 10h e 17h
Cemitério do Araxá - 8h e 16h
Cemitério de Bodocongó - 7h e 17h
Cemitério do José Pinheiro - 6h
Cemitério de Lagoa Seca - 5h
Cemitério São José (São José da Mata) Bênção dos Túmulos - 16h
Catedral de Nossa Senhora da Conceição (Centro) - 17h
Paróquia de São Cristóvão (Centenário) - 8h
Paróquia do Rosário (Prata) - 7h30 e 19h30
Paróquia de São José (José Pinheiro) - 19h
Paróquia de Nossa Senhora das Graças (Liberdade) - 8h
Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Palmeira) - 7h
Paróquia da Sagrada Família (Rocha Cavalcante) - 8h
Paróquia de Santa Rosa de Lima (Santa Rosa) - 19h30
Paróquia de Santo Antônio (Santo Antônio) - 7h
Paróquia de São Judas Tadeu (Nações) - 9h30
Seminário São João Maria Vianney (Alto Branco) - 8h
Paróquia do I. C. de Maria e S. C. de Jesus (Monte Castelo) - 19h30
Paróquia da Santíssima Trindade (Catolé) - 19h30
Paróquia da Imaculada Conceição (Ligeiro) - 19h
Paróquia São José (São José da Mata) - 8h
Capela do Colégio das Damas (Centro) - 11h30
Igreja de São Sebastião (Alto Branco) - 17h
Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Catolé) - 7h
Igreja de São Vicente de Paulo (Catolé) - 17h
Igreja de São Francisco (Cruzeiro) - 8h
Igreja Senhor do Bonfim (Jenipapo) - 9h

Preço de velas 
e flores tem 
variação de até 
243% em CG

O Procon Municipal de 
Campina Grande divulgou 
ontem o resultado da pes-
quisa que buscou identificar 
as variações de preços para 
quem irá homenagear os pa-
rentes e amigos falecidos du-
rante o dia de hoje. 

A pesquisa foi realizada 
em 11 estabelecimentos que 
comercializam flores, velas e 
coroas, constatando variações 
de preços de até 234%. De 
acordo com o Procon, é impor-
tante que o consumidor pro-
cure fazer uma pesquisa em 
vários estabelecimentos.

Segundo os dados divul-
gados pelo Procon, o produto 
que apresentou maior varia-
ção foi a vela tipo 8, em caixa 
com 8 unidades. O preço mais 
barato encontrado no municí-
pio foi de R$ 1,19, e o mais caro 
chegou à R$ 3,98. A vela de sé-
timo dia, bastante procurada 
nesta época do ano, está com 
uma variação de preços de R$ 
2,79 até R$ 6, representando 
uma economia de 115% de-
pendendo do estabelecimento 
escolhido para a compra.

O buquê de rosas comuns 
apresentou um percentual de 
variação de 133%, com pre-
ços variando de R$ 15 (seis 
unidades), encontrados em 
estandes na feira central e R$ 
35 em floriculturas. De acor-
do com a pesquisa do Procon, 
a diferença de preço de R$ 20 
entre os valores para o buquê 
não apresentou aumento ou 
redução em relação à pesquisa 
realizada em 2011. Esta dife-
rença também foi notada no 
preço da coroa de flores, cujo 
preço para o tamanho médio 
varia entre R$ 90 e R$ 110.

Diogo Almeida
Especical para A União



Deputados ignoram corte de ponto
faltosos na assembleia

Sessão foi suspensa por 
falta de quórum um dia 
após decisão da Mesa
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Câmara municipal de 
João Pessoa empossa 
servidores concursados
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Luiz Carlos Lima
luiz_rlima@hotmail.com

A determinação do 
presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, Ri-
cardo Marcelo (PEN), de 
cortar o ponto dos parla-
mentares ausentes, des-
contando o dia não traba-
lhado do salário, parece 
não ter surtido efeito. A de-
terminação foi publicada 
na última quarta-feira (31) 
e um dia depois, ontem, a 
sessão da Casa foi suspen-
sa por falta de quórum. 
Apenas seis deputados es-
taduais estiveram presen-
tes na sessão esvaziada. 
No entanto, dois deles se 
ausentaram e, conforme 
o Regimento Interno da 
Casa, com menos de cinco 
parlamentares presentes a 
sessão deve ser suspensa.

O presidente da As-
sembleia Legislativa ha-
via decidido cortar o pon-
to dos faltosos depois que 
apenas 18 dos 36 deputa-
dos não compareceram à 
Casa Legislativa. Na ses-
são da última quarta-fei-
ra, a votação no plenário 
já havia sido prejudicada, 
uma vez que é necessária 
a presença de um míni-
mo de 19 deputados. Na 
sessão de ontem estive-
ram presentes: Francisca 
Mota (PMDB), Edimilson 

Soares (PEN), Guilher-
me Almeida (PSC), Frei 
Anastácio (PT), Reginaldo 
Pereira (PRB) e Janduhy 
Carneiro (PEN). Mesmo 
com ordem de corte dos 
pontos, o presidente da 
Casa também não compa-
receu à sessão. 

Um dos deputados pre-
sentes e que fez uso na tri-
buna foi Janduhy Carneiro. 
Ele defendeu o corte dos 
pontos e afirmou não enten-
der os motivos das seguidas 
faltas dos deputados. 

“Sou totalmente  a fa-
vor deste corte. É nossa 
obrigação estar presen-
te nas sessões. A minha 
parte estou fazendo e não 
posso responder pelos 
outros deputados. É uma 
medida justa cortar o 
ponto dos ausentes, assim 
acontece com todos os 
trabalhadores”, destacou.

O deputado Janduhy 
Carneiro seguiu o discur-
so do presidente da As-
sembleia Legislativa e dis-
se que, passado o período 
eleitoral, não há desculpas 
para sucessivas faltas. O 
deputado Ricardo Marcelo 
havia declarado que todos 
os deputados devem com-
parecer às sessões como 
forma de compromisso 
com o Legislativo. 

“Os parlamentares de-
vem exercer seu mandato 
na plenitude e isso inclui o 
comparecimento em todas 
as sessões. Não me resta 
outra alternativa que não 
cortar o ponto”, declarou.

Mais de 7.853 mil mu-
lheres já realizaram a ins-
crição no Empreender-PB, 
desde que o programa foi 
criado. A maior parte das 
mulheres que foram aten-
didas solicitou o crédito 
pela linha Individual, uma 
parcela pelo Artesanato e 
outras através do Empre-
ender Mulher.

A Linha de Crédito 
Empreender Mulher é 
destinado exclusivamente 
a mulheres em situação 
de violência ou vulnera-
bilidade social, e para as 
que são organizadas em 
grupos, associações e coo-
perativas. As interessadas 
em receberem incentivos 
do programa através des-
ta linha de crédito devem 
fazer parte de grupo de 
mulheres, ou organiza-
ções assistidas pela Secre-
taria de Estado da Mulher 
e Diversidade Humana 
(SEMDH). 

A mulher deve ser 
maior de 18 anos e morar 
há pelo menos seis meses 
no Estado, se fizer parte 
de grupos organizados 
deve estar registrado há, 
no mínimo, seis meses.

flor mulher
Quatro meses após re-

ceber um crédito de R$ 18 
mil do programa gover-
namental  Empreender-
-PB, um grupo de donas 
de casa e aposentadas da 

Associação “Flor Mulher”, 
em Santa Rita, aumentou 
a produção dos artigos.

O crédito foi assumi-
do pelas nove mulheres 
associadas que confec-
cionam diversos artigos 
domésticos. A primeira 
produção, pós-crédito, 
foi de 72 panos de pra-
to comprados por uma 
pessoa que conhece o 
trabalho das mulheres. 
“Ela mora em São Paulo 
e comprou todos os pa-
nos para revender lá”, 
assegurou a monitora 
Márcia Batista da Silva.

A Associação come-
çou pela necessidade de 
reunir forças na luta pelo 
enfrentamento à violên-
cia contra a mulher. Ao 
longo dos 13 anos de 
fundação, o grupo foi de-
senvolvendo ações ocu-
pacionais para melhorar 

a qualidade de vida das 
vítimas de violência na 
cidade.  “Tudo começou 
quando um grupo de 
missionárias iniciou um 
curso sobre saúde men-
tal, sexualidade, espiritu-
alidade e direitos huma-
nos, que durou um ano e 
quatro meses”, lembrou 
a monitora.

Márcia ressaltou que 
após o curso havia um vín-
culo muito forte no gru-
po, e que era preciso dar 
continuidade aos encon-
tros. “Nós continuamos 
nos capacitando para ofe-
recer orientação e mais 
informação às mulheres 
que chegavam à Associa-
ção a cada dia. Nosso ob-
jetivo era manter a luta 
do enfrentamento à vio-
lência contra a mulher”, 
declarou. A iniciativa de 
procurar o Programa de 
Apoio ao Empreendedo-
rismo no Estado, Empre-
ender-PB, foi da filha da 
presidente da Associação, 
Mirleide Dantas Lopes. 

As pessoas das mais di-
versas regiões e municípios 
do Estado interessadas em 
conhecer o Empreender 
Paraíba podem entrar 
em contato pelo telefone 
83.3218-4428, pelas redes 
sociais: Fan Page ‘Empre-
ender Paraíba’ e Twitter 
‘@EmpreenderPB’ ou se 
inscrever pelo site www.
empreender.pb.gov.br

Empreender-PB beneficia donas de 
casa e aposentadas de Santa Rita

linHa De CRÉDito

A Associação 
Flor Mulher 
combate a 
violência e 
oferece nova 
perspectiva 
de vida às 
assosicadas

Vituriano: PEC 
pode solucionar 
impasse sobre o 
Orçamento 2013

O deputado estadual 
Vituriano de Abreu (PSC), 
relator do Orçamento 2013, 
disse ontem que já apre-
sentou e já tramita na As-
sembleia Legislativa uma 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que re-
solve o impasse da dubie-
dade do artigo 34 com base 
no qual os deputados apre-
sentaram emendas de R$ 3 
milhões, que foram todas 
vetadas pelo governador Ri-
cardo Coutinho (PSB).

Já que os deputados não 
abrem mão das emendas de 
R$ 3 milhões e já que o Go-
verno não abre mão do veto, 
a solução, na opinião de Vitu-
riano, é o Poder Legislativo 
dá andamento à sua PEC, que 
concilia as duas situações.

O parlamentar lamentou 
que o encalhe tenha aconte-
cido porque, como relator, já 
deveria estar encaminhando 
o agendamento das audiên-
cias públicas com os secre-
tários do Governo, atividade 
que é fundamental para a 
discussão e aprovação do Or-
çamento 2013.

“A continuar essa situa-
ção de impasse, alerta Vitu-
riano de Abreu, vamos chegar 
ao final do ano e ficarmos sem 
condições de recesso, sem 
nada, porque, pelo Regimento 
Interno da Casa, o Legislativo 
só pode encerrar as ativida-
des do ano quando aprova o 
orçamento do ano seguinte”.

Vituriano aproveitou para 
sugerir que o presidente da As-
sembleia Legislativa, depu-
tado Ricardo Marcelo (PEN), 
convoque os líderes de ban-
cada para uma nova rodada 
de reunião na tentativa de 
encontrar uma solução para 
esse impasse.

“Não podemos conti-
nuar empurrando isso com 
a barriga, até porque estou 
responsável pela preparação 
e apresentação de um amplo 
relatório sobre o orçamento 
e não podemos fazer isso de 
um dia para o outro”, aler-
tou Vituriano, ao concluir 
apelando que qualquer al-
ternativa de solução seja en-
caminhada já nessa próxima 
semana.

Frei faz apelo
O deputado estadual 

Frei Anastácio (PT) apelou 
ontem aos colegas que cum-
pram a obrigação de parla-
mentares e compareçam às 
sessões para votar as maté-
rias de interesse da popula-
ção. “Estamos deixando de 
votar matérias de grande al-
cance social, entre elas, vetos 
do governador do Estado que 
exigem a presença de pelo 
menos 19 parlamentares”, 
comentou Frei Anastácio.

Ele citou como exemplos 
a criação do Conselho Esta-
dual do Trabalho, Emprego e 
Renda e a matéria que trata 
da doação de carros apreen-
didos e inutilizados que po-
dem servir para entidades 
que trabalham com crianças 
e idosos.

O projeto de modificação 
do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa deve pas-
sar pela análise dos integrantes 
da Mesa Diretora da Casa e ir à 
votação ainda este mês. Ontem 
o presidente Ricardo Marcelo 
(PEN) se reuniu com a equipe 
da Procuradoria Jurídica da 
Casa para acertar os últimos 
detalhes do Regimento.

Ricardo Marcelo destacou 
a importância das mudanças 
no Regimento da Casa e fez 
uma avaliação das ações que 
vêm sendo desenvolvidas pela 
ALPB. “Este Poder tem que re-
presentar o povo e defender 
os seus interesses e nós não 
estamos medindo esforços 
para cumprirmos as nossas 
atribuições. Sempre estamos 
envolvidos em grandes discus-
sões, como é o caso da seca e 
melhoria no sistema de saúde”, 
destacou.

O trabalho de reformula-
ção foi realizado pelo Núcleo 
de Estudos sobre Regimento 
Interno da Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba e teve o objetivo 
de adotar iniciativas para pos-
sibilitar o aperfeiçoamento das 
atividades legislativas, seja no 
tocante a realização de sessões 
em plenário ou na realização 
de reuniões e audiências públi-
cas no âmbito das Comissões.

“A formação do grupo 
possibilitou aprofundar as dis-
cussões sobre as atividades do 
Poder Legislativo, aperfeiçoan-
do o trabalho dos servidores 
e fortalecendo o parlamento”, 
comentou o presidente.

O Núcleo é formado por 
Félix Araújo Sobrinho, secre-

tário legislativo; João Ciryllo 
Neto, secretário adjunto; Se-
verino Mota Nogueira, diretor 
do Departamento de Assis-
tência às Comissões; Francis-
co de Assis Araújo, diretor 
do Departamento de Acom-
panhamento e Controle do 
Processo Legislativo; Fernan-
do José de Oliveira, consultor 
legislativo das Comissões; 
Elmano José Coelho de Carva-
lho, diretor do Departamento 
de Assistência às Comissões 
Permanentes; Paulo Rogério 
de Oliveira, diretor da Divi-
são de Assessoria ao Plenário 
e Orlando José Bonfim Filho, 
assessor técnico do Gabinete 
da Secretaria Legislativa.

Esta semana, o presiden-
te Ricardo Marcelo participou 
de uma série de atividades 
dentro da Casa e fora dela. 
Durante a manhã de ontem, 
o presidente também partici-
pou de reuniões para discutir 
o engajamento da Assembleia 
no ‘Assine+Saúde’, que visa 
coletar assinaturas para apre-
sentação de um projeto de ini-
ciativa popular no Congresso 
Nacional para estabelecer o 
percentual de investimento 
da União na área da saúde. 
Outro tema tratado pelo de-
putado foi a forma de atuação 
da Assembleia na cobrança de 
ações para o combate da seca 
no Estado e também, como 
o Legislativo vai atuar para 
levar a conhecimento dos de-
putados, senadores e prefei-
tos o relatório que a Casa fez 
sobre o andamento das obras 
de Transposição das Águas do 
Rio São Francisco.

Mudanças no Regimento

foto:  Walter Rafael /Secom-PB

O crédito oferecido pelo programa permitiu à associação diversificar e aumentar a produção
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Demais aprovados em 
concurso, ainda este 
ano, serão convocados

Nove dos 28 aprova-
dos no último concurso da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) foram em-
possados ontem. A solenida-
de aconteceu no gabinete do 
presidente da Casa, Durval 
Ferreira (PP), responsável 
por dar posse aos novos ser-
vidores. Os demais aprova-
dos na seleção deverão ser 
agregados ao quadro de ser-
vidores efetivos ainda este 
ano, de acordo com o presi-
dente da CMJP. 

Os servidores empossa-
dos foram aprovados para 
os cargos de assistente de 
estúdio; operador de áudio; 
editor de imagem; opera-
dor de câmera; técnico le-
gislativo e redator de atas. 
Todos eles, após dar início 
ao trabalho, passarão por 
um treinamento dentro da 
CMJP para se adaptarem às 
suas novas funções dentro 
da Casa.

A realização do concur-
so público tinha como obje-
tivo aumentar o número de 
funcionários para a estreia 
da TV Câmara em canal 
aberto. De acordo com Dur-
val Ferreira (PP), a TV será 
inaugurada nos próximos 

dias, ampliando o alcance 
dos telespectadores. A ideia 
é dar mais transparência às 
atividades e à atuação dos 
parlamentares durante as 
sessões, audiências públi-
cas, solenidades, reunião 
das comissões temáticas e 
debates de interesse da so-
ciedade de João Pessoa. 

“Dentro dessa pers-
pectiva, nós estamos, nessa 
primeira etapa, convocando 

esses novos concursados 
para trabalhar no aperfei-
çoamento, modernização e 
ampliação da grade de pro-
gramação da TV Câmara e 
do trabalho legislativo. Os 
novos servidores do quadro 
efetivo vêm para melho-
rar, ainda mais, os serviços 
prestados pela Câmara, in-
terna e externamente, as-
segurando mais eficiência, 
qualidade, dinamismo e 

modernidade ao serviço 
público”, ressalta.

O concurso da CMJP 
realizou a prova de seleção 
no dia 20 de abril deste ano 
para 12 cargos diferentes de 
níveis médio e superior. O sa-
lário mensal oferecido para 
profissionais de nível médio 
é de R$ 1.264,63 e para su-
perior é de R$ 2.529,87. Es-
tiveram inscritos na seleção 
3.688 candidatos.

As necessidades dos 
prefeitos eleitos e as prio-
ridades do governador Ri-
cardo Coutinho são pontos 
importantes que devem ser 
levados em consideração 
pela bancada federal parai-
bana, segundo afirmou o 
senador Cássio Cunha Lima 
(PSDB). 

A bancada federal se 
reúne na próxima terça-fei-
ra, em Brasília, para discutir 
as emendas prioritárias à 
Lei Orçamentária da União 
(LOA) 2013. “Novos prefei-
tos, mas os problemas con-
tinuam velhos. O importan-
te é que, depois de muitos 
anos, a bancada paraibana 
voltou a dialogar, deixando 
no passado as divergências 
locais”, frisou o senador.

No próximo ano, a 
Paraíba deve contar com 
aproximadamente R$ 2,8 
bilhões do Orçamento da 
União. O valor é 32,15% 
superior ao previsto na 
peça orçamentária que 
está sendo executada em 

2012. “Este é um número 
que demonstra claramente 
que estamos no caminho 
certo, ao deixarmos de lado 
as questões menores da 
política. Nossa meta é levar 
adiante a Agenda Paraíba; e 
o resultado já pode ser per-
cebido, através do aumen-
to significativo de repasse 
de recursos federais para o 
Estado durante todo este 
ano”, afirmou Cássio.

Ainda de acordo com 
os coordenadores da ban-
cada federal – o senador 
Cássio Cunha Lima e o de-
putado federal Manoel Jú-
nior (PMDB) – a expectativa 
é que durante a reunião, 
marcada para as 17h da 
próxima terça-feira, na sala 
da liderança do PMDB da 
Câmara Federal, seja fecha-
do um consenso entre os 
três senadores e os 12 de-
putados federais em torno 
da lista com as 15 emendas 
de bancada da Paraíba para 
o Orçamento da União para 
o próximo ano.

Cássio sugere diálogo 
sobre orçamento 2013

PRIORIDADES

Os vereadores Zezinho 
Botafogo (vice-presidente 
da Câmara) e Pastor Edmil-
son (relator) lançaram ape-
los ontem no sentido de que 
o prefeito eleito Luciano 
Cartaxo (PT) participe dire-
tamente ou envie represen-
tantes para as audiências 
que, no final deste mês, vão 
definir o Orçamento 2013 
para João Pessoa.

“A presença do prefeito 
eleito e seus representan-
tes da área econômica e de 
planejamento é de funda-
mental importância porque 
o orçamento é para o ano 
que vem e, no ano que vem, 
o prefeito já será Luciano 
Cartaxo e não mais Luciano 
Agra”, justificou o vereador 
relator Pastor Edmilson 
(PPR), ao salientar que as 
audiências estão previstas 
para começar no dia 26.

Segundo ele, durante 
quatro dias, gestores pú-
blicos de um modo geral e 
qualquer cidadão interes-
sado podem comparecer à 
Câmara para colocar suas 
sugestões.

O vereador Zezinho 
Botafogo comentou, por 
sua vez, que na próxima se-
mana a Câmara de João Pes-

soa já vai iniciar o encami-
nhamento da formalização 
dos convites às autoridades 
municipais, mas alertando 
desde já que, para o cida-
dão, o convite é aberto e a 
todos os interessados.

“É agora no final deste 
mês que a população, atra-
vés dos seus representan-
tes, vai poder dizer o que 
quer e o que deseja para o 
seu bairro no próximo ano”, 
comentou Zezinho, ao sa-
lientar que a convocação 
especial ao prefeito eleito 
se dá por conta de em 2013 
ser ele a autoridade com 
quem o Poder Legislativo 
vai tratar dos assuntos ad-
ministrativos da capital.

Vereadores querem 
prefeito eleito presente

ORÇAMENTO

Mais de 24 mil produ-
tores rurais da Paraíba já 
foram auxiliados com o pro-
grama de distribuição de 
ração animal do Governo do 
Estado. Iniciado em agosto 
passado, o programa vai dis-
tribuir mais duas mil tonela-
das do produto até o final de 
novembro. 

O alcance do programa 
ultrapassou a meta inicial de 
20 mil famílias do Sertão e 
Cariri paraibanos que sofrem 
com a estiagem. O objetivo é 
distribuir um total de 19 mil 
toneladas de ração.

O programa prevê a doa-
ção de alimento volumoso ‘in 
natura’ por meio do Comitê 
Integrado de Combate à Seca 
na Paraíba, com participação 
das Secretarias de Estado da 
Infraestrutura (SEIE) e do 
Desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca (SEDAP), 
além da Gerência Executiva 
de Defesa Civil e Empresa 
Paraibana de Abastecimento 
e Serviços Agrícolas (Empa-
sa). Esta distribuição aconte-
ce com subsídios do Governo 
Federal, através da Secreta-
ria Nacional de Defesa Civil.

Para ser beneficiado, o 
produtor agropecuário de-
veria ter seu gado vacinado 
contra febre aftosa e neces-
sidade do subsídio. A distri-
buição prosseguirá por mais 
três semanas, em mais de 20 
municípios paraibanos, loca-
lizados nas regiões do Cariri 
e Sertão.

Além da distribuição de 
ração animal, fazem parte 
das atividades do Comitê de 
Combate à Seca, distribuição 
de água através de carros-
-pipa e perfuração e ativação 
de poços.

Mais duas mil toneladas serão 
distribuídas até o final do mês

RAÇÃO ANIMAL

A distribuição de ração animal auxilia pequenos produtores que sofrem com a estiagem na Paraíba

Ex-vice prefeita 
é encontrada  
morta dentro 
de apartamento

A médica psiquiatra e 
ex-vice-prefeita da cidade de 
Nova Olinda, Vanilda Cazé 
Teixeira de Lima, de 64 anos, 
foi encontrada morta em um 
apartamento da cidade de 
Conceição, Sertão da Paraíba, 
na manhã de ontem.

Vanilda trabalhava no 
Caps (Centro de Atenção 
Psicossocial) de Conceição 
e, quando estava na cidade, 
ficava com uma colega no 
apartamento onde foi encon-
trada morta. O local fica na 
Rua Prefeito Unias Ramalho.

Segundo informações da 
polícia, ela se preparava para 
trabalhar, inclusive já tinha 
trocado de roupa, no mo-
mento em que foi ao banhei-
ro, onde faleceu subitamente 
em razão de um provável ata-
que cardíaco. A mulher com 
quem dividia o apartamento 
foi quem encontrou o corpo 
da psiquiatra, que chegou 
a ser levada ao hospital de 
Conceição, mas já se encon-
trava sem vida.

Ela foi vice-prefeita de 
Nova Olinda, cidade também 
localizada no Sertão, nas 
duas gestões de João Rai-
mundo e também secretária 
municipal de Saúde durante 
alguns anos.

Cazé era cunhada do 
atual vice-prefeito, Idácio 
Souto, de Nova Olinda, que 
perdeu a esposa recente-
mente e ficou muito chocado 
com a notícia do falecimento 
de Vanilda, uma figura co-
nhecida em toda a região. 
Seu corpo será sepultado 
hoje em Nova Olinda.

As audiências 
começam no 
dia 26 e todo 
cidadão pode 
participar, além 
de gestores 
públicos de um 
modo geral

Aos leitores
O colunista José Euflávio, que escreve neste es-

paço, encontra-se em viagem pelo interior do Estado, 
onde realiza reportagem sobre os efeitos da seca nos 
municípios paraibanos. A coluna volta a ser escrita a 

partir da próxima teça-feira.

Durval Ferreira disse que novos servidores ajudarão na instalação da TV Câmara em sinal aberto

Luiz Carlos Lima
luiz_rlima@hotmail.com



GOVERNO FEDERAL

Sem um acordo prévio, 
funcionalismo federal não 
deve ter aumento em 2013

Servidor pode ficar sem reajuste

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 2 de novembro de 2012

PolíticasBRASIL

Foto: Antonio Cruz/ABr

Brasília - Os recursos re-
passados por meio do Bolsa 
Família estão ajudando a evi-
tar que trabalhadores rurais 
deixem o campo em função da 
estiagem que atinge o Semiá-
rido brasileiro, considerada a 
mais intensa dos últimos 30 
anos. A avaliação foi feita on-
tem pela ministra do Desen-
volvimento Social e Combate 
à Fome, Tereza Campello, du-
rante entrevista ao programa 
Bom Dia, Ministro, produzido 
pela Secretaria de Comunica-
ção Social da Presidência em 
parceria com a EBC Serviços.

Segundo ela, o dinheiro 
que as famílias recebem, as-
sociado a outros programas 

do Governo Federal, como 
a política de construção de 
cisternas, ajudam essa parce-
la de brasileiros a se manter 
em suas propriedades. “A po-
pulação está sofrendo muito 
com a seca, mas tem recursos 
para se alimentar e, portanto, 
a gente não tem aquelas ce-
nas de êxodo rural como no 
século passado. Com o Bolsa 
Família e outros programas, 
elas conseguem se manter 
[no campo], evitando o pro-
cesso de concentração da 
propriedade e o aumento das 
populações nas cidades, mui-
to comum no passado.”

A ministra lembrou que, 
também como parte dos esfor-
ços do Governo Federal para 
combater os efeitos do clima 
na região do Semiárido, foram 

construídas nos últimos anos 
500 mil cisternas, que podem 
armazenar água da chuva 
ou ser abastecidas por cami-
nhões-pipa durante a seca. Ela 
destacou que o objetivo da 
presidente Dilma Rousseff é 
universalizar o recurso, “levan-
do água a todas as famílias por 
meio das cisternas”.

Tereza Campello citou 
ações complementares emer-
genciais do governo para 
atender a famílias e minimi-
zar os efeitos da seca, como 
o seguro safra e a bolsa estia-
gem. Ela explicou que, com o 
primeiro, as famílias que per-
deram a safra e tomaram em-
préstimo no banco tiveram a 
dívida perdoada. No caso da 
bolsa estiagem, as famílias 
recebem recursos adicionais 

para comprar alimentos para 
seus animais, “para que não 
haja perda e elas não saiam 
da seca mais empobrecidas 
do que antes”. “Não temos 
como combater o clima, mas 
temos que conviver com o 
Semiárido com ações estrutu-
rantes”, concluiu.

Somente na Paraíba, um 
dos estados mais prejudica-
dos pela estiagem, mais da 
metade dos municípios estão 
em situação de emergência, 
decretada pelo Governo Es-
tadual. Além da população, os 
animais também sofrem com 
os efeitos do clima. De acordo 
com a Federação de Agricul-
tura e Pecuária da Paraíba, a 
falta de água agravou a situa-
ção do gado e está causando 
perdas no rebanho bovino.

Bolsa Família evita êxodo rural por causa da 
seca, diz ministra do Desenvolvimento Social 

Decreto que prorroga IPI já está no DO

NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

PARA VEÍCULOS

Thais Leitão
Da Agência Brasil

Brasília - O Diário Oficial 
da União de ontem oficializou 
a prorrogação do Imposto 
sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) para veículos, com 
a publicação de decreto que 
estende o benefício até 31 de 
dezembro deste ano. O De-
creto n° 7.834 é assinado pela 
presidente Dilma Rousseff e 
altera a tabela de incidência 
do tributo sobre carros.

Esta é a segunda prorro-

gação do IPI reduzido neste 
ano. O benefício já havia sido 
renovado no final de agosto 
e deveria expirar no último 
dia 31. Mas, no último dia 24, 
a presidente Dilma Rousse-
ff anunciou a extensão até o 
fim de 2012, durante visita ao 
27º Salão do Automóvel, em 
São Paulo.

O ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, sinalizou que 
esta deve ser a última prorro-
gação da alíquota reduzida. 

Segundo ele, a prorroga-
ção IPI reduzido para auto-

móveis até o final deste ano 
visa a manter as vendas e 
investimentos no setor. Além 
disso, a medida também ga-
rante inflação baixa e mais 
empregos. Ele destacou que 
esta “provavelmente” será a 
última prorrogação da redu-
ção do tributo.

“Renovamos a redução 
de IPI sobre automóveis por 
mais dois meses para que a 
indústria continue venden-
do bem, continue anuncian-
do e fazendo investimen-
tos”, disse.

Brasília - As em-
presas de transmissão 
de energia elétrica de 
todo o país terão que 
se adequar ao Proto-
colo de Avaliação dos 
Sistemas de Proteção 
da Rede Básica do Sis-
tema Interligado Na-
cional. A determinação 
está na portaria 576, do 
Ministério de Minas e 
Energia, publicada on-
tem no Diário Oficial 
da União. O protocolo 
tem como objetivo es-
tabelecer procedimen-
tos, critérios e requisitos 
a serem adotados na 
avaliação dos sistemas 
de proteção, com a in-
tenção de aumentar a 
segurança e confiabili-
dade das operações.

O protocolo foi 
apresentado ante-
ontem pelo ministro 
interino de Minas e 
Energia, Márcio Zim-
mermann, ao Comitê 
de Monitoramento do 
Setor Elétrico (CMSE), 
em reunião extraordi-
nária convocada após o 
blecaute que atingiu o 
Nordeste e o Norte do 
Brasil na madrugada 
da última sexta-feira. 
Segundo o Ministério 
de Minas e Energia, to-
das as transmissoras de 
energia elétrica aderi-
ram ao documento.

Caberá à Agência 
Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) disci-
plinar o processo de 
avaliação, e o comitê 
definir quais adequa-
ções serão prioritárias 
e em que prazo de-
verão ser executadas. 
As empresas deverão 
elaborar um plano de 
ação para sanar os pro-
blemas apontados pelo 
protocolo. Na semana 
que vem, oito subes-
tações da Eletrobras 
serão avaliadas. Pelo 
menos dez equipes de 
técnicos do governo 
visitarão as principais 
instalações do sistema 
brasileiro de transmis-
são de energia, a partir 
de segunda-feira, para 
rever procedimentos 
de segurança.

O blecaute, que 
atingiu quase 100% 
do Nordeste e 77% 
do Pará e do Tocan-
tins, ocorreu porque 
a proteção das linhas 
de transmissão esta-
va inativa, concluíram 
investigações sobre o 
caso, que apontaram 
falha da empresa Tae-
sa. Uma semana antes 
da ocorrência, a chave 
tinha sido desligada 
para manutenção e 
não foi ligada nova-
mente. De acordo com 
o ministro interino, a 
proteção teria evitado 
a queda de energia se 
estivesse operante.

Governo cria 
regras para 
evitar blecaute

Mariana Branco
Da Agência Brasil

Tereza Campello ressaltou que o dinheiro que as famílias recebem, junto com outros programas, ajuda o homem a se manter no campo

Brasília – Sem um acordo 
prévio com o Governo Federal, 
as diversas categorias dos ser-
vidores públicos federais não 
terão reajustes salariais em 
2013. Segundo o relator-geral 
do Projeto de Lei do Orçamen-
to da União, senador Romero 
Jucá (PMDB-RR), na proposta 
que se desenha no Congresso e 
com despesas previstas meno-
res que as deste ano, “é difícil 
conseguir espaço para reajus-
tes salariais dos servidores”.

O senador lembrou que, 
neste ano, as despesas orça-
mentárias foram fixadas em R$ 
28 bilhões. Na proposta traba-
lhada para 2013, as mesmas 
expectativas de gastos caíram 
para R$ 22 bilhões.

A previsão para 2013 
fixa os gastos com pessoal em 
R$ 226 bilhões, dos quais R$ 
162,9 bilhões em despesas do 
Executivo, R$ 23,9 bilhões, do 
Legislativo, R$ 16,9 bilhões, 
de contribuição patronais e R$ 
11,1 bilhões, de reserva de con-
tingência.

O relator disse que as 
emendas de iniciativa popular 
foram retiradas do projeto.  Se-
gundo ele, não houve, da parte 
do governo, interesse em exe-
cutá-las e, por isso, não se jus-
tifica mantê-las. “Como foram 
emendas que destinavam re-
cursos a intervenções na área 
da saúde, o governo entendeu 
que as necessidades locais 
já seriam supridas pela pro-
gramação comum dos órgãos 
federais”,  explicou Jucá. Para 
compensar, o senador propôs 
que, dos R$ 15 milhões a que 
cada parlamentar terá direito 
em emendas individuais, R$ 
2 milhões sejam aplicados em 
ações e serviços públicos de 
saúde.

O parecer preliminar do 
relator-geral prevê, ainda, o 
recuo da dívida líquida para 
32% do Produto Interno 
Bruto (PIB), em 2013. Até ju-
lho deste ano, a dívida estava 
em 34,9% do PIB.

Vinícius Soares
Da Agência Brasil

Marcos Chagas
Da Agência Brasil

A previsão 
para 2013 
fixa os gastos 
com a folha de 
pessoal em 
R$ 226 bilhões
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A China anunciou on-
tem que propôs ao enviado 
especial da Organização 
das Nações Unidas (ONU) e 
da Liga Árabe à Síria, Lakh-
dar Brahimi, novas medi-
das para alcançar o fim da 
violência no país do Oriente 
Médio.

 A ideia da China é im-
plantar um cessar-fogo por 
fases, com a paz sendo al-
cançada aos poucos, de re-
gião em região, para que se 
possa instalar um governo 
de transição. Os chineses 
dizem querer evitar uma 
intervenção militar inter-
nacional no país.

 A proposta foi feita a 
Brahimi na última quar-
ta-feira, quando ele foi a 
Pequim se reunir com o 
ministro das Relações Ex-
teriores chinês, Yang Jiechi. 
Um tratado de cessar-fogo 
proposto por Brahimi, ten-
do como base o feriado mu-
çulmano de Eid al Adha, um 
dos mais importantes do 
islamismo, fracassou.

 Um porta-voz do Mi-
nistério das Relações Exte-
riores chinês disse ontem 
que a proposta “é uma ex-
tensão dos esforços da Chi-
na para a obtenção de uma 
resolução política na crise 
síria”. Ele afirmou ainda 
que o ministro Yang Jiechi 
apoia Brahimi em todas as 
suas iniciativas para me-
diar a crise.

 “Cada vez mais, os paí-
ses de todo o mundo perce-
bem que não há uma saída 
militar para a crise na Síria. 

China propõe novas medidas
para a busca da paz na Síria

MUNDO

O governo chinês sugere 
um cessar-fogo por fases
entre as duas partes

Uma resolução política tem 
se tornado uma aspiração 
compartilhada por esses 
países”, concluiu.

 A China, assim como a 
Rússia, vetou três resolu-
ções do Conselho de Segu-
rança da ONU para respon-
sabilizar o ditador Bashar 
Assad como responsável 
pela violência em seu país. 
No entanto, os chineses 
têm se esforçado em de-
monstrar que são neutros 
quanto ao conflito na Síria, 
incentivando o regime de 
Assad a negociar com os 
rebeldes.

Violência
O conflito na Síria, no 

qual rebeldes tentam remo-
ver o ditador Bashar Assad 
do poder, já dura 19 meses. 
Na última quarta-feira, a or-
ganização não governamen-
tal Observatório Sírio de 
Direitos Humanos (OSDH) 
declarou que 36 mil pes-
soas já morreram em con-
sequência dos confrontos. 
Antes do anúncio, a esti-
mativa era que eles tinham 
gerado em torno de 30 mil 
vítimas. Os números são de 
difícil verificação, já que as 
autoridades sírias dificul-

tam a entrada da imprensa 
estrangeira no país.

 Do total de mortes re-
gistrado desde o início da 
rebelião, em 15 de março de 
2011, 25.667 eram civis, se-
gundo o OSDH, que também 
considera civis os que pega-
ram em armas para comba-
ter as tropas do regime de 
Bashar Assad.

 O número de soldados 
mortos chega a 9.044 e o de 
desertores a 1.296, segundo 
a ONG com sede no Reino 
Unido, que tem uma ampla 
rede de militantes e de fon-
tes médicas em todo o país.

Nova York - O núme-
ro de mortos em conse-
quência da passagem do 
furacão Sandy pela Costa 
Leste dos Estados Unidos 
chegou a 82 ontem. As 
autoridades dizem que a 
contagem de mortos ain-
da pode subir, conforme 
equipes de resgate fazem 
uma varredura casa a casa 
em cidades costeiras. 

Moradores de Nova 
York deixaram suas casas 
hoje com o metrô funcio-
nando pela primeira vez em 
quatro dias, num sinal de 
recuperação após a devas-
tadora passagem da tem-
pestade Sandy. Em outras 
regiões atingidas, no entan-
to, há falta de combustível 
e equipes de emergência 
lutam para chegar às áreas 
mais atingidas para restaurar 
o fornecimento de energia.

Após um hiato de 
três dias, o presidente dos 
EUA, Barack Obama, reto-
mou oficialmente ontem 
a campanha pela reelei-
ção, impulsionado pelos 
retumbantes elogios à sua 
liderança feitos pelo gover-
nador republicano de New 
Jersey, Chris Christie, que 
sempre foi um dos seus 
maiores críticos. 

O democrata, que apa-
rece tecnicamente empata-
do com o republicano Mitt 
Romney nas pesquisas, 
passará dois dias percor-
rendo os estratégicos Es-
tados de Colorado, Ohio e 
Nevada, enquanto seu rival 
irá à Virgínia. A eleição é na 
próxima terça-feira.

Na última quarta-fei-
ra, a bordo do helicóptero 
presidencial, Obama sobre-
voou áreas devastadas de 
Nova Jersey, na companhia 
de Christie. “O país inteiro 
está assistindo. Todo mun-
do sabe quão duramente 
Jersey foi atingida”, disse 

Obama a desabrigados em 
um alojamento na localida-
de de Brigantine. 

Recuperação
Em Nova York, os servi-

ços ferroviários foram reto-
mados parcialmente, mas 
mais de metade dos postos 
de gasolina na cidade e na 
vizinha New Jersey estão 
fechados devido à falta de 
energia ou do esgotamen-
to dos seus estoques. Nos 
que abriram, havia longas 
filas. Em vários pontos do 
Nordeste do país, proprie-
tários voltaram pela pri-
meira vez aos seus imóveis 
devastados por incêndios 
e inundações. As primeiras 
estimativas são de um cus-
to de até US$ 15 bilhões 
para as seguradoras. 

Os voos que operam 
entre cidades brasileiras 
e a costa leste america-
na foram completamente 
normalizados nesta quinta-
feira, segundo as compa-
nhias aéreas Delta, United 
Airlines, American Airlines 
e TAM. As viagens à região 
estavam suspensas desde 
domingo por conta da tem-
pestade Sandy. 

Metrô
O metrô de Nova York 

retomou parcialmente o seu 
funcionamento ontem, tra-
zendo um pouco de alívio 
à cidade,  onde 37 pessoas 
morreram na passagem da 
supertempestade Sandy e 
milhares de lares sofrem a 
agonia de permanecer três 
dias sem eletricidade.

Um novo problema 
atinge a população no-
va-iorquina: a escassez de 
gasolina na região, princi-
palmente na vizinha Nova 
Jersey, duramente atingida 
pela passagem do fura-
cão depois transformado 
numa supertempestade.

Sobe para 82 os mortos
pelo furacão Sandy 

ESTADOS UNIDOS

Um surto de febre-ama-
rela que eclodiu em sete lo-
calidades do Centro e do Sul 
de Darfur já fez 32 mortos 
desde a primeira semana de 
Outubro.

A Organização Mundial 
da Saúde, OMS, indicou na 
última terça-feira que foram 
notificados pelo menos 84 

casos suspeitos na região 
sudanesa. A agência indica 
que a prioridade imediata é 
o controlo do vetor da doen-
ça, o reforço do sistema de 
vigilância da doença e a maio 
consciencialização pública 
sobre a prevenção e controle 
da doença.

Os preparativos para 

uma campanha de vacinação 
em massa estão em anda-
mento com vista a vacinar a 
população de risco em Darfur.

 
Desidratação
 A febre-amarela é trans-

mitida pelo mosquito e não 
tem tratamento específico 
além de cuidados de apoio 

para tratar a desidratação, 
a febre e a transfusão de 
sangue quando a medida se 
mostra necessária.

A doença é prevenível e 
os sintomas variam de caso 
para caso. As medidas de 
proteção como o uso de re-
des mosquiteiras, de repe-
lentes e roupas cumpridas.

Surto de febre-amarela preocupa OMS
 EM DARfUR

O enviado da ONU, Lakhdar Brahimi, foi recebido por Yang Jiechi, ministro das Relações Exteriores

Foto: Divulgação
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CSP ainda está na 
briga pela liderança da 
Copa Paraíba Sub-21

equipamentos esportivos

Diário Oficial publica 
edital de concorrência  no
valor de R$ 52,7 milhões

Largada para as obras nos estádios

O Governo do Estado, 
através da Superintendên-
cia de obras do Plano de De-
senvolvimento da Paraíba 
(Suplan), publicou ontem, 
no Diário Oficial, aviso de 
licitação para contratação 
de empresa para reforma e 
recuperação dos Estádios 
Amigão, em Campina Gran-
de; Almeidão, em João Pes-
soa; Rodrigão, em Galante; 
Marizão, em Sousa e Perpe-
tão, em Cajazeiras. 

O edital contempla tam-
bém a Vila Olímpica Ronal-
do Marinho, no Bairro dos 
Estados e o Ginásio Espor-
tivo O Ronaldão, ambos na 
capital. Serão investidos, 
nestas praças esportivas, R$ 
52.783.074,65. Os envelopes 
das empresas interessadas 
serão abertos no dia 4 de de-
zembro, às 15h, na Seopac, 
localizado à Avenida Pedro 
II, 178, centro, João Pessoa. 

A meta é que, até o final 
do ano, tudo já esteja defi-
nido para o início das obras. 
Todas essas benfeitorias fa-
zem parte de um pacote de 
obras divulgadas no dia 23 
de agosto pelo governador 
Ricardo Coutinho, voltado 
exclusivamente para o es-
porte paraibano, e, no caso 
da capital, um presente de 
aniversário à cidade de João 
pessoa pelos 427 anos de 
fundação. 

No Estádio Almeidão, 
por exemplo, o edital infor-
ma que haverá uma refor-
ma e recuperação estrutural 
da praça esportiva, além da 
urbanização da área de en-
torno, quando serão inves-
tidos recursos na ordem de 
R$ 16.679.146,17, de acordo 
com a engenheira civil Simo-
ne Cristina Coelho Guima-
rães, chefe de gabinete da 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Suplan. Na Vila Olímpica Ro-
naldo Marinho, antigo Dede, 
no Bairro dos Estados, em 
João Pessoa, serão investidos 
R$ 14.131.722,62 na reforma 
e ampliação das suas instala-
ções.

Com a reabilitação da 
Vila Olímpica Ronaldo Ma-
rinho, o governo preten-
de ofertá-lo como subsede 
para treinos de seleções da 
Copa do Mundo, ou então 
treinar atletas para as Olim-
píadas de 2016 e principal-
mente formar profissionais 
ou amadores da Paraíba. Já 
no Almeidão, as obras serão 
inéditas, até mesmo por-
que, desde sua inauguração, 
há 37 anos, nunca fizeram 
qualquer tipo de reforma 
no local. 

No Estádio Amigão, de 
acordo com o edital de lici-
tação para contratação de 
empresa para execução das 
obras, haverá uma grande re-
cuperação da praça de espor-
te, o mesmo ocorrendo com 
o Estádio O Rodrigão, em 
Galante, perto de Campina 
Grande e o Ginásio Ronaldo 
Cunha Lima (Ronaldão), em 
João Pessoa, quando passará 
por recuperação e reforma. 
No Marizão, em Sousa, o go-
verno vai recuperar a praça 
esportiva e construir as ar-
quibancadas, o mesmo acon-
tecendo com o Perpetão, em 
Cajazeiras.

O governo reconhece 
que, com a execução das 
obras, haverá um novo vi-
sual nas respectivas áreas, 
principalmente no Estádio 
Almeidão. Em entrevista re-
cente, o governador Ricardo 
Coutinho alegou que, a par-
tir da urbanização com cal-
çamento, iluminação, dre-
nagem e dentro do estádio, 
com as reformas que serão 
feitas, tirando as infiltra-
ções, melhorando os banhei-
ros e toda parte elétrica, 
além de refazer o gramado 
que hoje está praticamente 
imprestável. 

As equipes Treze e Catolé 
Sport Club, representantes da 
Paraíba na XXXIX Taça Brasil 
Correios de Futsal, Segunda 
Divisão, já estão prontas para 
participar da competição na-
cional. O evento vai ser rea-
lizado em Campina Grande, 
entre os dias 26 deste mês e 
2 de dezembro, no ginásio O 
Meninão, e será voltado para 
a categoria Adulto Masculino. 
Ambas as equipes da Paraíba 
já estão praticamente com os 
elencos montados e os treina-
dores dos dois times fazem 
agora os últimos ajustes na 
parte tática. 

Para o presidente da Fe-
deração Paraibana de Futsal 
(FPFS), João Bosco Crispim, a 
expectativa é de um confron-
to de paraibanos na final da 
Taça Brasil. “Espero a deci-
são entre as duas equipes da 
Paraíba. Tanto o Treze quan-
to o Catolé fizeram contrata-
ções altíssimas e formaram 
boas equipes”, disse Bosco.

O elenco do Treze está 

formado pelos jogadores: 
João Neto, Marcel e Mateus 
(goleiros); Valmir, Alikson e 
Diogo (fixos); Michel, Giovani, 
Marwi, Igor e Daniel (alas); 
Guilherme e Gabriel (pivôs). O 
técnico da equipe, Fábio Luis, 
aguarda a resposta de dois jo-
gadores que estão atuando no 
futsal cearense para fechar o 
time com 15 atletas.

O time da cidade de Ca-
tolé do Rocha já fechou o 
plantel. Fazem parte da re-
lação do técnico Zivanildo 
Barreto os atletas: Françuel-
do, Carlos José e Zei Barreto 
(goleiros); Mailson da Silva, 
Miguel, Giuliano Gema, Ali-
son Simonsen e João Hebert 
(fixos); André, Douglas Men-
des, Edwagner, Gilberto da 
Silva, Márcio, Ítalo e Alison 
Ferreira (alas); Gilson Rafael, 
Cidiclei Cavalcanti, Vagner e 
Francisco Pereira (pivôs).

Com um grande inves-
timento que envolveu a con-
tratação de atletas do João 
Pessoa Futsal, atual campeão 
Paraibano, o Treze espera 
conquistar o título de cam-
peão da Taça Brasil. 

Treze e Catolé já estão
prontas para Taça Brasil

FUTSAL

O antigo Dede e hoje Vila Olímpica Ronaldo Marinho sofrerá transformações profundas em todos os seus equipamentos esportivos

O Almeidão vai receber investimentos de R$ 16,6 milhões, com a recuperação da estrutura do estádio e da urbanização da área externa

Herbert Clemente
Especial para A União

Equipes paraibanas voltam a jogar
hoje na Liga Nordeste de Handebol

Começa hoje o segundo 
turno da Liga Nordeste Mas-
culina e Feminina de Hande-
bol. A competição, que conta 
com representantes dos 
Estados de Alagoas, Ceará, 
Paraíba e Rio Grande do 
Norte, será realizada até o 
próximo domingo. Entre os 
homens, o campeonato será 
disputado por sete equipes, 
divididas em duas chaves, 
com partidas no Ginásio 
Tenente Madalena, em Ma-
ceió-AL. 

Já entre as mulheres 
serão seis times, também 
divididos em dois grupos. Os 
jogos da chave A serão realiza-
dos na Vila Olímpica Ronaldo 
Marinho, em João Pessoa, e 
o da B no Ginásio Tenente 
Madalena, em Maceió.

Morada Nova-CE, Ces-
mac (AL) e Grêmio CIEF 
(PB) estão na chave A pelo 
masculino, enquanto Cecepa 
(AL), HCP (PB), Ceufrn (RN) 
e Fortaleza (CE) compõem o 
grupo B. No feminino, HCP 
(PB), Grêmio Cief (PB) e 
Treze (PB) formam o grupo 

A. Cecepa (AL), Quixadá (CE) 
e Ipanema (AL) são os times 
da chave B.

Na primeira rodada do 
segundo turno, pelo masculi-
no, Cesmac encara o Grêmio 
Cief, às 10h, Fortaleza duela 
com o HCP, às 11h30, e Ce-
cepa joga contra o Ceufrn, às 
13h. No feminino, a rodada 
terá duas partidas. A primei-
ra entre Cecepa e Ipanema, 
às 8h30, e a segunda entre 
Grêmio Cief e Treze.

No primeiro turno da Liga 
Nordeste, disputado em se-
tembro, as equipes da chave A 
enfrentaram as da B. Neste se-
gundo turno, os participantes 
jogam dentro de seus próprios 
grupos. A somatória dos dois 
turnos define os classificados 
para a fase final.

Taça CG de Handebol – 
Entre os dias 15 a 18 deste 
mês, será realizada a 15ª 
Taça Campina Grande de 
Handebol. Além de times da 
Paraíba, o evento conta com 
a participação de equipes 
de outros estados do Nord-
este. Também participam da 

competição times do Espíri-
to Santo, Mato Grosso do Sul 
e Distrito Federal. Os locais 
que recebem as partidas 
na Rainha da Borborema 
são: UFCG, Complexo Es-
portivo “O Meninão”, Colé-
gio Alfredo Dantas, Escola 
Estadual da Prata, Sesc do 
Açude Velho, UEPB, Centro 
Educacional Regina Coeli e 

Clube Campestre. No ano 
passado, a equipe do FHC-
PB sagrou-se campeã da 
14ª edição do evento com 
uma medalha de ouro, três 
de prata e uma de bronze. 
O segundo lugar ficou com 
o Clube de Handebol de 
Itabuna, da Bahia, que con-
quistou duas medalhas de 
ouro e uma de prata.

A equipe da HCP é uma das favoritas ao título da competição
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Vitor Felipe busca uma vaga 
no pódio do Circuito de Vôlei
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AMADOR

Em Campinas, ao lado 
de Evandro, o paraibano
tenta a consagração

O capitão do Zenit de São Petersburgo, Igor Denisov, 
pediu desculpas ontem ao clube pelas críticas feitas 
há mais de um mês ao alto salário do atacante bra-
sileiro Hulk. Denisov não joga pelo Zenit desde o fim 
de setembro, quando criticou o dinheiro investido pelo 
clube nas contratações de Hulk e do belga Axel Witsel 
(130 milhões de dólares) e os salários pagos aos joga-
dores. O jogador russo afirmou que Hulk não tinha a 
categoria de “superestrela” do argentino Léo Messi 
ou do português Cristiano Ronaldo e que não merecia 
o salário pago pelo Zenit.

Desculpas a Hulk

Que Palmeiras...
Faço minhas as palavras do jornalista esportivo 

Ariovaldo Izac, com coluna no portal futebolinterior.
com.br, sobre as palhaçadas feitas pelo Palmeiras, no 
Campeonato Brasileiro de 2012, quando, para não cair à 
Segunda Divisão de 2013, usa de expedientes excusos 
para tumultuar todo um campeonato. Faço questão, no 
entanto, de transcrever na íntegra a opinião do Ari.:

Que papelão hein Palmeiras! Em vez de seus car-
tolas repreenderam o atacante Barcos pelo péssimo 
exemplo mostrado à garotada, de querer enganar o jui-
zão com gol de mão invalidado, ficam buscando subter-
fúgio pra tentar anular a partida em que foi derrotado 
pelo Inter por 2 a 1. Seja quem for que avisou à arbitra-
gem que o gol foi feito com a mão, tem que ser invali-
dado e pronto. O Palmeiras fez um barulhão por causa 
disso, entrou com recurso no STJD (Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva) da CBF, e está soltando rojão pelo 
fato de o órgão o ter protocolado, esquecendo-se que 
esse é um procedimento padrão, conforme avisou o 
procurador-geral Paulo Schimitt.

Por ora, os três pontos atribuídos ao Inter, após le-
gítima vitória por 2 a 1, foram retirados, e o Brasil inteiro 
aguarda que sejam confirmados no julgamento do dia 8 
de novembro. Qualquer outra decisão que não seja esta 
já coloca a competição em dúvida, até porque o Inter 
nada tem a ver se o delegado da partida passou ou não 
a informação de gol de mão ao quarto árbitro, e este 
comunicou ao juiz Francisco Carlos Nascimento.

O argumento do Palmeiras de que a Fifa proíbe 
qualquer manifestação externa para definir lances é 
vazio, carece de provas. E mesmo que pudesse provar, 
já seria uma atitude antidesportiva, vergonhosa. E se 
eventualmente o STJD contrariar o Brasil e optar pela 
realização de uma nova partida, os fluídos negativos 
serão todos contra o Palmeiras. Exceto os seus torce-
dores, os demais estarão torcendo para que leve ‘ferro’ 
novamente, e enfie a sua violinha no saco.

O Santos-SP programa um 
desmanche de 50% do seu 
elenco assim que acabar 
a Série A do Campeonato 
Brasileiro. Dos 41 atletas do 
elenco, 20 deverão deixar 
o clube. Há quem diga que 
Neymar está na relação.

Desmanche

Quem está fazendo história do outro lado do mundo 
é o jogador Carlinhos Paraíba, natural de Rio Tinto. Em 
seu novo clube, no Japão, o Moiya Ardija, o paraibano é 
considerado “Rei”. Seus belos dribles e os lançamentos 
que têm deixado os atacantes na cara do gol, estão 
encantando a torcida. Revelado pelo Nacional de Patos, 
com passagem por Santa Cruz-PE, Coritiba e São Paulo, o 
atleta vem se firmando a cada dia no novo clube.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Cerca de 500 atletas 
estão sendo esperados 
para a tradicional Corrida 
das Praias, que ocorrerá 
no próximo dia 11, em João 
Pessoa, numa promoção 
da Ascorpa, que tem a 
frente Normando José.

Corrida das Praias

Do Rio Tinto para o Japão

A vaga no pódio já “bateu 
na trave” duas vezes. Dispos-
tos a não deixar a oportunida-
de escapar mais uma vez, os 
jovens Evandro, de 22 anos, e 
Vitor Felipe, 21, estreiam hoje 
na quarta etapa do Circuito 
Brasileiro de Vôlei de Praia 
2012/2013, que acontece no 
Parque Taquaral, em Campi-
nas-SP. As disputam começam 
a partir das 8h (horário de 
Brasília).

Evandro e Vitor estrea-
ram a dupla em setembro e, 
logo no primeiro torneio jun-
tos, em Cuiabá-MT, termina-
ram em quarto lugar. Depois, 
em Goiânia-GO, garantiram a 
quinta colocação. Na última 
etapa do torneio, em Belo Ho-
rizonte-MG, novamente che-
garam às semifinais, mas fo-
ram impedidos de disputar a 
terceira posição devido a uma 
lesão no pé direito de Evandro, 
que, já recuperado, espera por 
mais uma boa participação 
nas areias de Campinas.

“Nosso foco é para manter 
a regularidade e tentar chegar 
sempre entre os cinco primei-
ros, mas pensamos também 
em dar um passo adiante e 
chegar à nossa primeira final. 
Tivemos duas oportunidades 
e acabamos perdendo nos de-
talhes, em parte pela falta de 
experiência mesmo. Mas es-
tamos treinando muito bem e 
merecemos um ótimo resulta-
do. Vamos dar o nosso melhor 
para a etapa de Campinas seja 
muito boa”, garante o gigante 
de 2,10m, principal revelação 
do vôlei de praia nacional nos 
últimos anos.

Com os bons resultados 
conquistados nas primeiras 
etapas da temporada, Evandro 
e Vitor ocupam terceira posi-
ção na classificação geral, com 
800 pontos. Eles estão atrás 
de Ricardo e Pedro Cunha, que 
têm 920, e Bruno e Hevaldo, 
que somam 880.

As disputas começam às 
8h (horário de Brasília) com 
a fase classificatória. Amanhã, 
elas terão início às 9h e se 
estenderão até as 13h. Mais 
tarde, entre 17h e 20h, serão 
disputadas as semifinais, com 
transmissão ao vivo do canal 
Sportv. As finais serão na ma-
nhã de domingo, também com 
transmissão da emissora.

O paraibano Vitor Felipe, no chão, inicia hoje a sua participação no Circuito BB de Vôlei em Campinas

Começa no próximo sá-
bado e será encerrado no dia 
seguinte a 2ª Copa Brasil de 
Frescobol que vai reunir atle-
tas de nove estados brasileiros 
e uma premiação de  R$ 1.800 
para a categoria profissional. 
Quem for disputar na catego-
ria amador receberá troféus 
e brindes. A competição terá 
como local uma arena mon-
tada na Praia de Tambaú, em 
frente à Academia Corpo Li-
vre, e as disputas estão previs-
tas para começar a partir das 
9h.

De acordo com  a coor-
denadora do evento, Paula 
Camargo, 61 duplas se inscre-
veram para a competição com 
atletas de Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Bahia, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, 
Espirito Santo, Alagoas, além 
da Paraíba.

Copa Brasil de Frescobol vai 
começar sábado na capital

A Federação Internacio-
nal de Judô divulgou ontem, 
que haverá mudanças na 
idade das categorias de base 
da modalidade. A categoria 
Júnior passa a ser Sub-21, 
enquanto o Juvenil, interna-
cionalmente nominado ca-
dete, será Sub-18.

Outra mudança impor-
tante é a autorização da 
técnica de Kansetsu Waza 
(chave-de-braço) no juve-
nil. Esta modificação na re-
gra foi uma das sugestões 
do Brasil, onde a técnica é 
permitida nos eventos na-
cionais entre juvenis. As 
modificações passam a va-

ler a partir de 1º de janeiro 
de 2013.

A decisão da FIJ dará 
mais um ano de categoria 
de base a toda uma gera-
ção de atletas. Em outubro, 
a Comissão Técnica das 
Categorias de Base da CBJ 
realizou um treinamento 
de campo em São Luís, no 
Maranhão, com a partici-
pação de mais de 60 atletas 
das classes juvenil e júnior. 
Para o coordenador técnico 
das categorias de base da 
CBJ, Kenji Saito, a mudança 
de idade é bem-vinda.

“Ganhamos mais um ano 
para trabalhar estes atletas 

e, além disso, o judoca che-
gará mais completo na cate-
goria adulto. 

Já prevíamos esta mu-
dança e, por conta disto, con-
vocamos para o treinamento 
de campo em São Luís diver-
sos atletas que estariam em 
seu último ano na base”, diz 
Kenji Saito.

Em 2013 a Federação 
Internacional de Judô vol-
tará a realizar mundiais 
nas categorias de base. Em 
agosto acontecerá o Mun-
dial Juvenil Sub-18, nos Es-
tados Unidos. Em outubro a 
Eslovênia receberá o Mun-
dial Júnior Sub-21.

Federação Internacional de
Judô muda categorias de base

Esta é a segunda vez 
que a capital paraibana 
realiza o evento. Em 2011, 
63 duplas de todo o país 
estiveram em areias parai-
banas para disputar o títu-
lo da competição. A maior 
preocupação da organiza-
ção é com o desinteresse 
da participação feminina. 
As categorias profissional e 

amador só vão contar com 
as provas masculina e mis-
ta, pois não haverá dupla 
essencialmente feminina.

No frescobol não existe 
disputa jogador contra joga-
dor. Na verdade, eles formam 
uma dupla e são avaliados 
durante seis minutos por 
quatro árbitros que acompa-
nham todos os movimentos.

A arena será na Praia de Tambaú em frente a Academia Corpo Livre

Mascullino
Vitor Felipe/Evandro (PB-RJ), 
Alison/Emanuel (ES/PR), Bruno/
Hevaldo (AM/CE), Ricardo/Pedro 
Cunha (BA/RJ), Pedro Solberg/
Bruno Schmidt (RJ/DF), Thiago/
Álvaro Filho (SC/PB), Márcio e 
Fernandão(CE/ES), Billy/Ferra-
menta (ES/RJ), Franco/Daniel 
Souza (CE/RJ), Harley/Benjamin 
(DF/MS), Rodrigo Saunders/
Luciano (CE/ES), Jorge/Renatão 
(PB), Moisés/Aranha (BA/RJ), Léo/
Bernardo (RJ), Oscar/Fábio Luiz 
(RJ/ES) e Beto Pitta/Lipe (RJ/CE).
Feminino 
Juliana/Larissa (CE/PA), Ágatha/
Bárbara Seixas (PR/RJ), Talita/Ma-
ria Elisa (AL/PE), Taiana/Val (CE/
RJ), Lili/Rebecca (ES/CE), Ângela/
Neide (DF/AL), Izabel/Pri Lima 
(PA/RJ), Karin/Shaylyn (SUE/CE), 
Renata/Elize Maia (RJ/ES), Leize/
Rachel (SC/RJ), Josi/Thais (SC/RJ) 
e Andrezza/Luciana (AM/CE).

Duplas

FOTOS: Divulgação
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Clube pode superar o 
líder Botafogo no saldo 
de gols na última rodada

O empate do Botafogo 
diante do Treze, na última 
quarta-feira, caiu como uma 
luva para as pretensões do 
CSP. O clube acabou classifi-
cado para as finais contra o 
Botafogo e ainda tem chan-
ces de lutar pela primeira 
colocação, o que daria uma 
vantagem na decisão. 

Com 4 pontos, na segun-
da colocação, o Tigre ainda 
pode ultrapassar o líder bo-
tafogo que tem 7, caso vença 
o Belo com uma diferença 
de 3 gols. Se isto acontecer, 
o CSP ficaria também com 7 
pontos, mas ganharia no sal-
do de gols.

Para a comissão técnica 
do CSP, o jogo de amanhã, 
que seria um amistoso de 
luxo, caso o Botafogo tives-
se ganho do Treze, passou a 
ser muito importante. "Nós 
sabemos que será um jogo 
duro, porque trata-se de um 
clássico com equipes bem ni-
veladas e que dificilmente sai 
um resultado elástico. Mas 

temos aí esta possibilidade 
matemática e no futebol tudo 
pode acontecer, assim como 
fomos surpreendidos pelo 
próprio Botafogo no último 
encontro entre as duas equi-
pes", disse o auxiliar técnico, 
Gérson Júnior.

Para esta partida, o téc-
nico Ramiro Sousa só terá um 
desfalque. Trata-se do meia 
Fernando Júnior, que foi ex-
pulso contra o Treze e terá de 
cumprir suspensão. O treina-
dor ainda não definiu o time 
titular para esta partida, mas 
fora Fernando a equipe deve-
rá ser a mesma que empatou 
com o Treze no último jogo, 
em Campina Grande.

Mesmo que não consi-
ga uma vitória por 3 gols de 
diferença, Ramiro promete 
que o time terá uma atitude 
bem diferente do último en-
contro entre as duas equipes. 
"Aquele foi um jogo atípico, 
e contra o Treze já voltamos 
a jogar o nosso futebol e até 
merecíamos uma vitória. 
Neste sábado, esperamos 
melhorar mais e por isto digo 
que não está nada ainda defi-
nido, apesar da vantagem do 
Botafogo neste momento", 
disse.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Depois do empate 
em 1 a 1 com o Treze, 
na última quarta-feira 
no Estádio Amigão em 
Campina Grande, os jo-
gadores do Botafogo se 
reapresentaram ontem 
à tarde na Maravilha do 
Contorno. Os que não 
jogaram fizeram um 
treino físico sob o co-
mando do preparador 
Kadú. Já os atletas titu-
lares participaram ape-
nas de um trabalho de 
fisioterapia com gelo 
para recuperação. 

Hoje, o técnico 
Aguinaldo vai fazer ape-
nas um treino recreativo, 
na parte da tarde no Al-
meidão, como apronto 
para o jogo de amanhã 

contra o CSP, às 16h, no 
Estádio da Graça.

O Botafogo precisa-
va de uma vitória sobre 
o Treze para assegu-
rar matematicamente 
a classificação em pri-
meiro lugar nesta fase 
de classificação, e aí 
decidir o título contra 
o CSP com a vantagem 
de jogar por dois resul-
tados iguais. Mas o em-
pate foi bem recebido 
pelo treinador interino, 
Aguinaldo. "Foi um em-
pate com sabor de vitó-
ria. Estávamos perden-
do num clássico contra 
um adversário de qua-
lidade e buscamos e 
reagimos empatando o 
jogo", disse o treinador. 

Bota: Aguinaldo está confiante em manter a liderança no jogo de amanhã

Jogadores do CSP durante treinamento de ontem visando ao jogo de amanhã diante do Botafogo no Estádio da Graça

Aguinaldo está con-
fiante em manter a lide-
rança amanhã contra o 
CSP. O time tem sete pon-
tos, três a mais do que o 
adversário, e um saldo 

três de gols, enquanto o 
Tigre tem quatro  pontos 
e um saldo negativo de 
um gol. Com este quadro, 
o Belo só perderá a pri-
meira posição, caso seja 

goleado. "Será um jogo 
difícil, mas vamos entrar 
em campo pensando em 
um resultado positivo", 
garantiu o treinador.

Para esta partida de 
amanhã,  o Botafogo 
terá de improvisar na 
defesa. Mailson levou o 
terceiro cartão amarelo 
e terá de cumprir sus-
pensão. Já o outro za-
gueiro, Valdo, saiu con-
tundido e já foi vetado 
pelo Departamento Mé-
dico. As opções do técni-
co Aguinaldo são Genil-
son e o volante Saddan, 
que seria improvisado. 

Contratações
O diretor de fute-

bol, Ariano Wanderley, 

disse ontem que até 
segunda-feira o clube 
deverá anunciar a con-
tratação de dez atletas 
para a temporada 2013. 

Ele não confirmou 
nomes, mas garantiu 
que alguns deles fize-
ram parte do time que 
disputou o Campeona-
to Paraibano deste ano 
pelo Belo. Outra pis-
ta que ele deu foi que 
cerca de seis atletas da 
região já estão pratica-
mente garantidos e vi-
rão reforçar o elenco.

Ontem sugiram boa-
tos de que alguns ex-tre-
zeanos estariam nesta 
lista de segunda-feira, 
entre eles, o meia Rony 
Dias e o lateral Celico. 

A pouco mais de dois 
meses para início da Copa do 
Nordeste/2013, que ocorrerá 
no período de 19 de janeiro a 
17 de março, a indefinição no 
Sousa continua em relação a 
reforços. O treinador Reginal-
do Sousa entregou a diretoria 
uma lista com 30 nomes que 
podem fazer parte do elenco 
do Dinossauro na competi-
ção. Além do Nordestão o vi-
ce-campeão estadual/2012 
entrará na segunda fase do 
Campeonato Paraibano/2013, 
dois desafios importantes no 
primeiro semestre da próxima 
temporada. Reginaldo aguarda 
fechar o grupo até o dia 20 de 
novembro para começar o pla-
nejamento e iniciar a pré-tem-
porada no dia 10 de dezembro. 
“Não podemos perder muito 
tempo, afinal, temos um plane-
jamento para ser colocado em 

Reginaldo entrega a lista de
reforços e aguarda definições

Diferentemente do ri-
val sertanejo o Cruzeiro 
de Itaporanga confirmou a 
permanência de vários joga-
dores que participaram do 
vice da Segundona/2012, 
que disputarão o Campeo-
nato Paraibano/2013, que 
terá início no dia 6 de janei-
ro. Estão confirmados pelo 
representante do Vale do 
Piancó, Alberto e Mael (go-
leiros), Rogério, Mercinho, 
Jonathan, Luiz Carlos e Pre-
to (zagueiros), José Wilker 
(lateral direito), Roquelan 
(volante), Lee, Delany e 
Edmundo (atacantes). Sem 
perder tempo o presidente 
do clube, Nosman Barreiro, 
corre atrás de outros refor-
ços para compor o grupo, 
que deve ficar em torno de 
25 atletas. 

O objetivo é definir o 
elenco até o dia 20 de no-
vembro para iniciar a pré-
temporada no final deste 

mês. “Conseguimos manter 
a base que disputou a Segun-
dona e estamos providen-
ciando o restante do grupo 
para o Estadual. Temos al-
guns nomes que estamos 
conversando, mas só iremos 
divulgar quando estiver fe-
chado com o clube”, disse. 

Sobre o futuro treinador 
que substituirá Aldo Fran-
ça o dirigente ressaltou que 
existem três nomes para as-
sumir a equipe, mas prefere 
aguardar as conversações 
que estão acontecendo entre 
as duas partes. A previsão é 
que até a primeira quinze-
na de novembro esteja tudo 
acertado com a nova comis-
são técnica. “Não queremos 
nos precipitar com relação 
ao treinador, função impor-
tante para quem vai coman-
dar o time no Paraibano. 
Queríamos ficar com Aldo, 
mas ele retornou a Bahia e 
deve acertar com outra equi-

pe do Nordeste”, observou. 
Com relação às refor-

mas do Estádio Zezão, Nos-
mam Barreiro, afirmou que 
os melhoramentos estão 
acontecendo em vários seto-
res, para que o torcedor do 
Vale do Piancó, em especial 
de Itaporanga, possa assistir 
os jogos do Cruzeiro em seus 
domínios. 

Segundo ele, o objetivo 
da prefeitura local é deixar 
o estádio em perfeitas con-
dições, como exige os ór-
gãos competentes que fis-
calizam os locais de jogos 
do Estadual. “Iremos apro-
veitar os dois meses que 
faltam para terminar o ano 
e deixar o Zezão apto para 
a realização das partidas do 
Cruzeiro. O torcedor pode 
ficar tranquilo que estamos 
providenciando as reformas 
para que o torcedor possa 
prestigiar o representante 
no Estadual”, disse. 

Cruzeiro mantém a base para
disputas do Estadual de 2013

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

prática. Teremos duas disputas 
importantes pela frente, com 
a responsabilidade de fazer 
campanhas positivas”, disse. 

   Sobre os jogadores que 
podem defender o alviverde 
o comandante sousense disse 
que as possíveis contratações 
devem vir do futebol do Ceará, 
Pernambuco, Alagoas e Paraí-
ba, com atletas que passaram 
pelo Chã Grande-PE, time que 
foi orientado pelo atual técnico 

Reginaldo comandará o Sousa

do Dinossauro. Foram solicita-
dos do clube do interior per-
nambucano cerca de seis refor-
ços, oito das divisões de base e 
o restante de equipes da região 
nordestina. “Fizemos um pa-
cote eclético, com jogadores 
de todas as posições para que 
possamos ter opções durante 
as competições. São atletas que 
trabalharam comigo em outros 
clubes, que podem formar um 
grupo forte para os desafios 
que teremos a partir de janei-
ro”, observou. 

    Com relação à possível 
permanência do goleiro Geni-
valdo para a próxima tempo-
rada, Reginaldo afirmou que o 
ex-goleiro do Botafogo faz par-
te dos planos, mas sabe que o 
“paredão” tem outras propos-
tas, uma delas do próprio alvi-
negro da capital. “Torço que ele 
acerte com o Sousa e permane-
ça por mais uma temporada na 
nova equipe que estamos mon-
tando. 

O goleiro Jaílson tem sido um dos destaques do Botafogo na Copa
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NACIONAL
& Mundo

Campinense e Sousa são os 
representantes da Paraíba e 
estreiam dia 20  de janeiro

Copa do Nordeste em janeiro
CBF DIVULGA TABELA

A Copa do Nordeste 
2013 começa no dia 20 de 
janeiro com oito jogos. Se-
rão 16 times disputando a 
competição que vai até dia 
17 de março.  Cada estado 
da região teve direito a duas 
vagas, somente Pernambuco 
e Bahia, por estarem mais 
bem colocados no ranking 
das Federações, têm três 
clubes no campeonato.

As equipes que partici-
parão da Copa do Nordeste 
são os campeões, vice-cam-
peões e terceiros lugares 
dos campeonatos estaduais.

Na primeira fase, serão 
quatro grupos com quatro 
times. Para a etapa seguinte, 
classificam-se duas equipes 
de cada grupo. A terceira 
fase é mata-mata, com jogos 
de ida e volta. As finais da 
competição serão nos dias 
10 e 17 de março. 

Até dia 15 de novembro, 
a Diretoria de Competições 
divulgará o Regulamento 
Específico e o Plano Geral de 
Ação da Competição.

Na primeira rodada da 
Copa do Nordeste, todas as 
partidas serão no dia 20 de 
janeiro, às 17h. Os represen-
tantes da Paraíba, Campi-
nense e Sousa estreiam nes-
te dia. A Raposa enfrenta o 
Feriense/BA, no Amigão, em 
Campina Grande. Já o Sousa 
vai à Ilha do Retiro, em Re-
cife-Pe, enfrentar o Sport, 
também às 17h.   

 Para o presidente do 
Campinense, William Si-
mões, estrear em casa, con-
tra o Feirense/BA, foi satis-
fatório para o clube, que terá 
o apoio da torcida e com 
condições de obter a primei-
ra vitória na competição. 
De acordo com o dirigente 
a equipe baiana é conheci-
da do torcedor paraibano, 
onde participou do grupo do 
Sousa no Campeonato Bra-
sileiro da Série D deste ano. 
“Gostamos da tabela e prin-
cipalmente jogar a primeira 
em casa com o apoio da nos-
sa vibrante torcida. Conhe-
cemos de perto a força do 
futebol do interior baiano, 
já que o Feirense atuou em 
solo paraibano nesta tempo-
rada”, comentou. 

Sobre os outros adver-
sários do grupo D - CRB-AL 
e Santa Cruz-Pe - o dirigente 
ressaltou que todos são difí-
ceis e tradicionais do futebol 
da região. ele frisou que os 
jogos contra a Cobra Coral 
serão os mais envolventes, 
já que as duas equipes con-
tam com torcidas empolgan-
tes. “Acredito que teremos 
estádios cheios em Campina 
Grande e Recife, já que exis-
te uma rivalidade”, disse. Já 
o gerente de futebol do Sou-
sa, Rafael Abrantes, afirmou 
que jogar contra o Sport do 
Recife-Pe na Ilha do Retiro 
será um “teste de fogo” para 
o vice-campeão estadu-
al/2012.

“Vamos testar o time 
contra o leão em seus domí-
nios. Se obtermos um em-
pate fora de casa já é lucro 
para quem vai brigar pela 
classificação”, disse. Além de 
encarar o Sport-Pe o Dinos-
sauro terá ainda no grupo B, 
Confiança-SE e Fortaleza-CE. 

FOTOS: Divulgação

 O Brasil estreou com vitória na 
Copa do Mundo de Futsal da Tailândia com 
uma vitória sobre o Japão ontem, mas 
pode ter ganho um problema enorme 
para a sequência do Mundial. O ala Falcão, 
principal jogador da equipe, sentiu dores 
na panturrilha e pouco atuou no triunfo 
por 4 a 1 sobre os japoneses. Falcão 
jogou por cerca de quatro minutos, mas 
sentiu uma lesão na panturrilha direita e 
deixou a quadra chorando. O jogador fará 
exames para detectar o grau da contusão. 
“Preocupa sim, quando tive a lesão no 
adutor (da coxa direita) e pela sequência 
de treinos acabou sobrecarregando a 
panturrilha”, disse Falcão .

Perto de assegurar vaga na 
Libertadores, o São Paulo promete 
montar um time competitivo para 2013. 
Após a contratação do meia Ganso, quem 
pode pintar no Morumbi é outro jogador 
do Santos, o lateral-direito Fucile. O 
jogador uruguaio está emprestado ao 
time da Vila Belmiro até o final desta 
temporada. Entretanto, o Peixe não 
pretende exercer seu direito de compra. 
Como também não faz parte dos planos 
do Porto-POR, com quem tem contrato 
até o final da temporada 2013/2014, ele 
deve ser emprestado de novo. 

Brasil estreia 
com vitória

Santista nos 
planos do SP

Os médicos do Botafogo não 
queriam dar uma previsão para o retorno 
do holandês Seedorf, mas o novo xodó 
da torcida, Bruno Mendes, revelou a 
previsão: duas semanas. O atacante, 
que marcou cinco gols nos últimos 
quatro jogos, contou ter ouvido isso do 
próprio meia, que foi substituído ainda 
no primeiro tempo da goleada sobre o 
Atlético-GO, no último sábado, por 4 
a 0.  No próximo domingo, o Botafogo 
enfrenta o Palmeiras, em Araraquara, 
seu principal “carrasco” no segundo 
semestre, com duas vitórias em três 
jogos (um pelo Brasileiro e duas pela 
Copa Sul-Americana).  Bruno Mendes, 
por sua vez, venceu as duas partidas que 
disputou este ano contra o Palmeiras, 
vestindo a camisa do Guarani. 

Seedorf volta 
em 2 semanas

O Campinense estreia no dia 20 de janeiro contra o Feirense, da Bahia, no Estádio Amigão, em Campina Grande, pela primeira rodada 

O Atlético-MG poderia ter 
vencido o Flamengo e encostado 
um pouco mais no líder Fluminen-
se na noite da última quarta-feira, 
se o árbitro Sandro Meira Ricci ti-
vesse marcado pênalti em Ronal-
dinho Gaúcho, no momento que a 
partida estava 0 a 0. Essa é a opi-
nião de R49, que afirmou que a 
igualdade por 1 a 1 foi frustrante 
para as pretensões alvinegras.

“Empate com gosto de frustra-
ção. A gente planeja uma situação 
de jogo, que era fazer um gol no 
início, com um ritmo muito forte. 
Tem um pênalti, e o árbitro não viu. 
Isso acaba indignando e frustrando 
todo mundo”, declarou.

Para Ronaldinho, Sandro Mei-

ra Ricci foi uma espécie de pro-
tagonista negativo do clássico 
entre dois grandes rivais do fu-
tebol brasileiro. Segundo ele, o 
planejamento do Galo era sair de 
campo com os três pontos, mas a 
arbitragem influenciou de forma 
decisiva na partida, deixando um 
sentimento de frustração.

“Frustrante porque a gente ti-
nha o planejamento de sair com a 
vitória. Por um erro que não é de 
nenhuma das duas equipes, você 
acaba atrapalhando o clássico”, 
disse Ronaldinho, que vê a pos-
sibilidade de título para o Atléti-
co-MG ficar distante. “Já tinham 
uma grande vantagem e a gente 
tentou diminuir”, concluiu. 

Decepção
O Atlético-MG empatou em 1 

a 1 com o Flamengo, mesmo com 
o apoio de sua torcida, que lotou o 
Estádio Independência. Os atletas 
do Galo contavam com o triunfo, 
que deixaria a equipe a seis pon-
tos do líder Fluminense. Com o 
tropeço, a euforia atleticana deu 
lugar à decepção, pois as chances 
de título se tornaram remotas.

“Vamos ser realistas. Ficou 
muito difícil chegar ao Fluminen-
se, mas vamos continuar na luta. 
Foi um jogo difícil, e eles se fecha-
ram bem. Temos uma batalha no 
domingo, diante do Coritiba. Va-
mos continuar na luta”, avaliou o 
zagueiro Leonardo Silva.

R49 diz que juiz atrapalhou jogo
ATLéTICO x FLAMENGO

Clube de Regatas Brasil 
(CRB-AL) e Grêmio Barue-
ri-SP, fazem hoje um jogo de 
“seis pontos”, pela Série B do 
Campeonato Brasileiro. As 
equipes, que estão na zona do 
rebaixamento, se enfrentam 
às 21h, no estádio Rei Pelé, em 
Maceió, pela 34ª rodada. Res-
tando apenas cinco partidas 
para se conhecer os quatro 
clubes que ascenderão para 
a elite do futebol nacional e 
os outros quatro times que 
caíram para a terceira divisão, 
a competição entra sua reta 
final com muita concorrência.

CRB-AL x Grêmio Barueri
-SP é apenas um dos três jogos 
que dão sequência a 34ª roda-
da da Série B hoje. Ceará x Avaí 
se enfrentam também às 21h, 
no estádio Presidente Vargas, 
em Fortaleza. Guaratinguetá
-SP, que também se encontra 

Jogo de desesperado pela Série B
PARA FUGIR DO REBAIxAMENTO

na zona do rebaixamento, joga 
com o Guarani-SP, no Dário 
Rodrigues Leite, em Guaratin-
guetá, interior paulista.

Como a briga é para fugir 
da zona do rebaixamento, a 

disputa dos três clubes que es-
tarão em ação hoje (CRB, Gua-
ratinguetá e Grêmio Barueri) 
deverá ser bastante acirrada e 
cheia de emoções. O Guaratin-
guetá tem 31 pontos, seguido 

do CRB, com 30, Ipatinga, 28 e 
Grêmio Barueri, 26. A lideran-
ça isolada da competição é do 
Goiás, que chegou aos 70 pon-
tos. Criciúma tem 68 e, logo 
depois vem Vitória, com 66 e 
Atlético-PR com 62.

A 34ª rodada é comple-
mentada amanhã com outras 
quatro partidas. O Criciúma, 
vice-líder da competição, 
pode assumir a liderança 
caso vença o Joinville. O jogo 
será às 16h20, no estádio 
Heriberto Hulse, em Crici-
úma. Também no mesmo 
horário se enfrentam São 
Caetano x Atlético-PR, no 
Anacleto Campanella, em 
São Caetano e Bragantino 
x Vitória, no Nabi Abi Che-
did, em Bragança Paulista. 
Às 21h jogam América-RN x 
Boa esporte, no Nazarenão, 
em Goianinha-RN.

O Barueri tenta a todo custo sair do Z-4 e hoje joga com o CRB-AL

Jogos do Campinense

Grupo D
20/1  - 17h
Campinense     x      Feirense/BA
23/1 – 21h
Santa Cruz/PB  x      Campinense
27/1 – 17h
Campinense     x      CRB/AL
30/1 – 21h
CRB/AL             x      Campinense
3/2 – 17h
Campinense     x      Santa Cruz/PE
6/2 – 21h
Feirens/BA        x      Campinense

Jogos do Sousa

Grupo B
20/1 – 17h
Sport/PE  x         Sousa
23/01 – 21h
Sousa  x         Confiança/SE
27/01 – 17h
Fortaleza/CE  x         Sousa
30/01 – 21h
Sousa             x        Fortaleza/CE
3/02 – 17h
Confiança/SE x         Sousa
6/02 – 21h
Sousa             x         Sport/PE
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Anatel reduz a taxa de ligação entre 
teles e tarifa deve cair a partir de 2013
Taxas de interconexão 
seguirão uma trajetória 
acentuada de queda

A Anatel (Agência Na-
cional de Telecomunicações) 
aprovou ontem novo regula-
mento para competição no 
setor de telefonia. O docu-
mento prevê que as taxas de 
interconexão, cobradas por 
operadoras em ligações para 
outras operadoras de telefo-
nia móvel, sigam uma traje-
tória acentuada de queda.

O texto prevê que a taxa, 
atualmente em R$ 0,42, cai-
rá para R$ 0,33 em 2013, R$ 
0,25 em 2014 e R$ 0,16 em 
2015. A partir de 2016, as 
empresas deverão seguir um 
novo modelo de custos que 
ainda não foi regulamentado 
pela agência.

Na Europa, a cobrança 
é de aproximadamente R$ 
0,07. Nos EUA, a taxa não 
chega a R$ 0,10.

Embora ainda não seja 
possível determinar qual 
será o impacto da medida 
na conta do consumidor, a 
agência acredita que o preço 
das ligações entre empresas 
diferentes começará a cair 
e a ficar mais próximo dos 
cobrados entre usuários da 
própria rede.

Em fevereiro deste ano 
a agência também reduziu 
o valor da taxa cobrada em 
ligações de aparelhos fixos 
para móveis. Na época, a 
Anatel estimava que a redu-
ção nos valores estava esti-
mada em 13%.

De acordo com o rela-
tor do processo, conselheiro 
Marcelo Bechara, a medida 
dá previsibilidade ao setor, 
o que é positivo para con-
sumidores e para as empre-
sas. “Para que não haja uma 
queda brusca”, disse Becha-
ra, “nós propusemos uma 
escada [para os preços] até 
2015”.

Efeito Clube
O conselheiro optou por 

não ser taxativo e acabar de 
vez com o chamado “efeito 
clube”, como havia sido pro-
posto pela área técnica da 
agência.

Estava em estudo extin-
guir a cobrança ou estabele-
cer que pelo menos 60% das 
chamadas entre operadoras 
ficassem livres da taxação.

Para Bechara, a acele-
ração da redução no valor 
das taxas já contribuirá 
para que os preços sejam 
reduzidos pelas empresas 
naturalmente.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE ALTERAÇÃO/ADIAMENTO

Registro na CGE Nº 12-01549-6
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE N. 039/2011 e 023/2012, torna público que em razão de alteração no edital, fica 
ADIADO para o dia 19 de novembro de 2012, às 15:00 horas, na sala de licitação da CAGEPA, o 
Pregão Presencial nº. 037/2012. Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de 
instalação e substituição de 103.825 (cento e três mil, oitocentos e vinte e cinco) hidrômetros, com 
fornecimento de material. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, rua Feliciano 
Cirne, 220, no bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: pre-
gao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

 João Pessoa, 31 de outubro de 2012.
João Santos de Menezes

Pregoeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

 CONCORRÊNCIA Nº 008/2012
REGISTRO NA CGE Nº 12.01648-5/2012
A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através da Comissão Perma-

nente de Licitação – CPL, torna público o resultado de habilitação da CONCORRÊNCIA nº 008/2012, 
cujo objeto é a execução de 384 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO) unidades habitacionais 
(APARTAMENTOS), dispostos em blocos de 16 apartamentos cada, no bairro de Mangabeira-João 
Pessoa/PB, através do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, para famílias com renda 
de 03 (três) a 06 (seis) salários mínimos. O presente empreendimento contará com infraestrutura 
básica de abastecimento de água, esgotos sanitários, drenagem de águas pluviais, terraplenagem, 
pavimentação, energia elétrica, telefonia, obras especiais e paisagismo, conforme projetos básicos, 
compreendendo os seguintes lotes: LOTE 01- Construção de 240 (duzentos e quarenta) aparta-
mentos, distribuídos entre os empreendimentos residenciais ELZA ALMEIDA 96 ( noventa e seis) 
apartamentos e CALÊNDULA 144 (cento e quarenta e quatro) apartamentos. LOTE 02- Construção 
de 144 (cento e quarenta e quatro) apartamentos, compreendidos pelo empreendimento residencial 
HAMAMÉLIS.  Após a análise da documentação de Habilitação, a Comissão julgou INABILITADA a 
empresa CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por  infringência aos itens 4.1 e 8.2.4, 
alíneas “f” e  “l”, do Edital.  João Pessoa, 01 de novembro de 2012.

ESMERALDO ALVES LACERDA
Presidente da CPL

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 

com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). JOSE MACEDONIO FELISMINO DA SILVA, CPF(MF) 
Nº 024.337.794-05, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar da data atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto 
do contrato nº 3108000000031870403096, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu 
vencimento até a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, 
conforme previsto no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para paga-
mento da importância mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial 
cabível, objetivando a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 01 de novembro de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
  RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 

com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). MARLUCE DE QUEIROZ MANGUINHO, CPF(MF) 
Nº 674.452.844-00, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar da data atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto 
do contrato nº 3104000000040030689325, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu 
vencimento até a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, 
conforme previsto no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para paga-
mento da importância mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial 
cabível, objetivando a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 01 de novembro de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 

com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). SALIM JORGE HOMSS, CPF(MF) Nº 035.419.498-
48, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data 
atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato nº 
3104000000011320354211, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento até 
a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme previsto 
no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da importância 
mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, objetivando 
a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 01 de novembro de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

ARTESANAL BABY LTDA – CNPJ Nº 08.964.735/0001-47, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação 
Nº 1261/2012 –Produção de Roupas Infantis AQC- 466,54m² - SOUSA – PB. Processo: 2012-
007581/TEC/LI-1716.

YTABELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ Nº 15.592.399/0001-14, torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Funcionamento 
de uma Indústria de Revestimentos, situado a Rua Projetada - Praia de JACUMÃ – CONDE – PB. 

JOTAPE INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.082.234/0002-22, torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4022;2012 em João Pessoa, 11 de outubro de 2012 – Prazo: 7390 dias. Para a atividade de: Comércio 
Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral – Distribuidora, na Avenida Dr. Walter Bellian – S/N QD 513, 
LT 290 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007222/TEC/LO-2377.

JOTAPE INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.082.234/0001-41, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4023/2012 em João Pessoa, 11 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação 
de Salgadinhos (pipocas e Salgados), na Avenida Dr. Walter Bellian – QD 513, LT 290 Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-000723/TEC/LO-2378.

INCRA INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA – CNPJ/CPF Nº 00.375.972/0022-
95, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Simplificada nº 4179/2012 em João Pessoa, 22 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Usina de Beneficiamento de Leite. Na(o) – P.A. RIACHO DA CRUZ Município: BARRA DE SANTA ROSA – 
UF: PB. Processo: 2012-007260/TEC/LS-0060.

INDÚSTRIA DE DOCES SÃO JOSÉ LTDA – CNPJ/CPF Nº 24.281.065/0001-10, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3744/2012 
em João Pessoa, 25 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de Doces em 
Corte e em Calda, na Rua Thirso Furtado Nº 88 – Várzea Nova Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 
2012-006336/TEC/LO-3668.

Amanhã, começam ma-
trículas para convocados 
em 2ª chamada nos campi 
de Guarabira e Monteiro, no 
Ensino Técnico Subsequen-
te do IFPB. Essas vagas são 
para ingressar no período 
2012.2 do Instituto Federal 
de Educação Ciência e Tec-
nologia da Paraíba (IFPB). 
Há 23 novos convocados 
para vagas remanescentes 
no curso de Informática em 
Guarabira e 19 em Manu-
tenção e Suporte em Infor-
mática no Campus de Mon-
teiro. 

Em Monteiro, a matrí-
cula deve ser feita de 5 a 7 

de novembro. Em Guarabi-
ra, os convocados podem 
comparecer de 5 até 8 de 
novembro. Cada campus 
tem seu horário de atendi-
mento. Todos os contatos e 
detalhes estão nos editais. 
Os documentos necessários 
para efetuar a matrícula 
são: Cópia autenticada legí-
vel (ou original mais cópia 
legível) da Certidão de Nas-
cimento ou de Casamen-
to; Carteira de Identidade 
(RG), constando data de ex-
pedição; CPF; Certificado de 
conclusão do Ensino Médio; 
duas fotos 3X4 e Certificado 
de reservista ou de dispen-

sa de incorporação militar 
(só para homens com 18 
anos ou mais).

Nova chance 
Essa é a segunda cha-

mada e o IFPB destaca que 
os candidatos que presta-
ram as provas do último 
Processo Seletivo dos Cur-
sos Técnicos (PSCT 2012) 
devem ficar atentos porque 
ainda pode haver novas con-
vocações se sobrarem vagas 
após essas datas. Qualquer 
dúvida pode ser esclarecida 
no Campus ou na Pró-reito-
ria de Ensino pelo telefone 
3208-3015.

IFPB matricula convocados 
em segunda chamada amanhã

Guarabira e Monteiro

Brasília - O gover-
no brasileiro vai doar 
US$200 mil para ajudar 
as vítimas do Furacão 
Sandy em Cuba e no 
Haiti. A ajuda humani-
tária deverá financiar a 
compra e distribuição de 
insumos e as ações emer-
genciais nos dois países.

Segundo o Ministé-
rio das Relações Exterio-
res, os US$ 100 mil para 
o Haiti serão enviados 
por meio da Embaixada 
do Brasil em Porto Prín-
cipe. Os recursos para 
Cuba, também US$ 100 
mil, serão encaminhados 

por meio da Cruz Ver-
melha Internacional.

Cuba também deve 
receber 25 mil tonela-
das de arroz no fim de 
novembro. A doação, 
segundo o Itamaraty, já 
estava programada e in-
tegra o Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA) 
das Nações Unidas.

A passagem do Fu-
ração Sandy deixou pelo 
menos 71 mortos no Ca-
ribe, a maioria no Haiti. 
Nos Estados Unidos, o 
número de mortes pro-
vocadas pelo furacão 
chega a 48.

Brasil vai doar US$ 200 
mil para ajudar vítimas

FuraCÃo SanDY

O texto prevê que a taxa de ligação, atualmente em R$ 0,42, cairá para R$ 0,33 em 2013, R$ 0,25 em 2014 e R$ 0,16 em 2015

FOTO: Divulgação
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Responsavel.: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 005329135/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.679,04
Cedente.....: FABRICA MINEIRA DE ELETRODOS 
E SOLD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056218
Responsavel.: ALUISIO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 040036244-91
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          4.625,32
Cedente.....: BANCO HONDA S/A
Apresentante: BANCO HONDA S/A
Protocolo...: 2012 - 055461
Responsavel.: ANA EMILIA GUEDES DO REGO
CPF/CNPJ....: 035503734-30
Titulo......: CHEQUE           R$            243,00
Cedente.....: PAULO MACHADO DE ARAUJO
Apresentante: PAULO MACHADO DE ARAUJO
Protocolo...: 2012 - 055453
Responsavel.: ANA EMILIA GUEDES DO REGO
CPF/CNPJ....: 035503734-30
Titulo......: CHEQUE           R$            243,00
Cedente.....: PAULO MACHADO DE ARAUJO
Apresentante: PAULO MACHADO DE ARAUJO
Protocolo...: 2012 - 055454
Responsavel.: ANA EMILIA GUEDES DO REGO
CPF/CNPJ....: 035503734-30
Titulo......: CHEQUE           R$            243,00
Cedente.....: PAULO MACHADO DE ARAUJO
Apresentante: PAULO MACHADO DE ARAUJO
Protocolo...: 2012 - 055455
Responsavel.: ANTONIO PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 013079529/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,85
Cedente.....: PRENER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055386
Responsavel.: COJUMINAS COJUDA MINERACAO LTDA
CPF/CNPJ....: 035429968/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         10.279,33
Cedente.....: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056583
Responsavel.: CDF CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LTD
CPF/CNPJ....: 014450769/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            501,90
Cedente.....: J. CARLOS MOVEIS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051704
Responsavel.: CDF CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LTD
CPF/CNPJ....: 014450769/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            694,90
Cedente.....: J. CARLOS MOVEIS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051713
Responsavel.: DANTAS E CARVALHO LTDA
CPF/CNPJ....: 012468871/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            366,53
Cedente.....: AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTI
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056921
Responsavel.: DM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ....: 010800823/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.641,31
Cedente.....: VERTICAL TRANSP. LTDA EPP
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055564
Responsavel.: DORGIVAL AMARO DUARTE
CPF/CNPJ....: 046249044-00
Titulo......: C. A. MERCANTIL  R$          2.099,98
Cedente.....: LC MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS
Apresentante: LC MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2012 - 055501
Responsavel.: EVANIA G DA COSTA
CPF/CNPJ....: 027548394-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.490,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056946
Responsavel.: EVANIA G DA COSTA
CPF/CNPJ....: 027548394-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.490,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056947
Responsavel.: FABIO BARBOSA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 073712864-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.086,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055422
Responsavel.: FLAVIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 006249233-04
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.813,76
Cedente.....: LC MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS
Apresentante: LC MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2012 - 055503
Responsavel.: GENI DA SILVA AZELAR
CPF/CNPJ....: 219326204-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            249,50
Cedente.....: FIGUEIREDO COM DE MATERIAIS DE CONS
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056874
Responsavel.: HENNERY ARAUJO SOARES
CPF/CNPJ....: 005008755/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            352,00
Cedente.....: OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056083
Responsavel.: JAMIL EBENEZER PEREIRA DE 

CASTRO
CPF/CNPJ....: 013407624-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Cedente.....: G M ENGENHARIA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056443
Responsavel.: JEAN CARLO LIRA SIQUEIRA VAS-
CONCELO
CPF/CNPJ....: 784683104-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             85,00
Cedente.....: TUBO ELETRO LOCADORA LTDA ME
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056121
Responsavel.: JOAO LUIZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 070094842/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            691,45
Cedente.....: R M - ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056934
Responsavel.: JONELIO AMARO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 011473236/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.805,48
Cedente.....: EMANUEL COLAGENS INDUSTRIAIS
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055383
Responsavel.: JOSE ARNALDO DE SALES TAVARES
CPF/CNPJ....: 012270151/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.193,78
Cedente.....: VINIGAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COM
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055295
Responsavel.: JOSE CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 778377207-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            307,00
Cedente.....: PROXIMA ATRACAO ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055703
Responsavel.: JOSE MIRANDA PEIXOTO
CPF/CNPJ....: 419671514-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            162,95
Cedente.....: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056394
Responsavel.: LIDIANE DO NASCIMENTO MOURA
CPF/CNPJ....: 015683548/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            362,11
Cedente.....: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055600
Responsavel.: LJL CONST E INCORPORADORA LTDA
CPF/CNPJ....: 007698967/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            520,00
Cedente.....: ECOSISTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE B
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056135
Responsavel.: LJL CONST E INCORPORADORA LTDA
CPF/CNPJ....: 007698967/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,00
Cedente.....: ECOSISTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE B
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056138
Responsavel.: MARCOS AURELIO SOUZA
CPF/CNPJ....: 031121804-02
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$            710,00
Cedente.....: LOCADORA DE MOTOS KAENU LTDA ME
Apresentante: LOCADORA DE MOTOS KAENU LTDA ME
Protocolo...: 2012 - 055460
Responsavel.: MARIA JOSE CHAVES
CPF/CNPJ....: 002315254-00
Titulo......: CHEQUE           R$            740,00
Cedente.....: PAULO MACHADO DE ARAUJO
Apresentante: PAULO MACHADO DE ARAUJO
Protocolo...: 2012 - 055457
Responsavel.: MARINEVES MELQUIADES  DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 160598164-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,00
Cedente.....: ELITE COMERCIO DE JOIAS E OBJETOS D
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055733
Responsavel.: PDX UTILIDADES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 010744272/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$              7,18
Cedente.....: MAX BUSINESS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052836
Responsavel.: PDX UTILIDADES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 010744272/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Cedente.....: MAX BUSINESS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052880
Responsavel.: WALLICE NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 072497684-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            158,34
Cedente.....: NOSSA TERRA ITAPOROROCA LTDA-ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056917
Responsavel.: W4 CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ....: 011715898/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.521,28
Cedente.....: ELIZABETH REVESTIMENTOS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055631
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,  02/11/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL DE PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA 
AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI, PB. – SINTRAF ARAÇAGI – PB.

A comissão Organizadora Pró-Fundação do SINTRAF de Araçagi, no exercício da liber-
dade que nos assegura os artigos 511 e seguintes da CLT, e nos termos da Lei 11.326/06, 
convocamos os trabalhadores da categoria da agricultura familiar, residentes e em atividade 
em Araçagi, a se realizar no dia 11/11/2012 a partir das 08h30min, sito na Av. Olívio Maroja, 
s/nº, centro, Araçagi-PB, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1) Aprovação da criação e fundação da categoria laboral dos agricultores e agricultoras 
familiares, nos termos da Lei 11.326/06; 2) Discussão sobre a conveniência da fundação do 
Sintraf de Araçagi; 3) Aprovação do Estatuto Social; 4) Fixação das mensalidades sociais e 
demais contribuições para o custeio da Entidade.

Araçagi, PB, 19 de outubro de 2012.

Luiz Carneiro dos Santos
Coordenador da comissão, CPF nº 313.190.417-87 e RG nº 2.873.217 SSP/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 038/2012
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 038/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Contratação de 
Horas de Carro de Som. Data de abertura: 19/11/2012 às 09h00min (Horário Local). Cópia 
do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 01 de novembro de 2012.

Daniel Bruno Barbosa da Silva
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 039/2012
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 039/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Me-
dicamentos Controlando (Psicotrópicos), com retenção de receita médica. Data de abertura: 
19/11/2012 às 11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, 
S/N, centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 01 de novembro de 2012.

Daniel Bruno Barbosa da Silva
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL No 13/2012  PL. 76/2012
ATA REGISTRO DE PREÇO No 07/2012 

      Data/hora: Dia 16 de Novembro de 2012, às 08:00 h horário local – Tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM - para  a aquisição de Bens de Uso Comum para o município de Caaporã/PB. A cópia 
deste edital poderá ser adquirido das 08:00 as 12:00 horas  na sala da comissão permanente de 
licitação na prefeitura municipal localizada à Rua Salomão Veloso, 30, no Centro de Caaporã.  

   Caaporã, 01 de Novembro de 2012
 

Robson Torres dos Santos
  Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

 
AVISO DE CANCELAMENTO - TOMADA DE PREÇO No 00003/2012
O Presidente da CPL - Comissão Permanente de Licitação comunica a quem interessa o can-

celamento da Tomada de Preços n.° 0003/2012.
Objetivo: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução dos serviços 

de reforma e ampliação das Unidades Básicas de Saúde: Sítio Canafistinha, Sítio Canafistula, Sítio 
Pitombas, Sítio Tainha, Sítio Mulunguzinho e Fazenda Santa Lúcia neste município.

Araçagi - PB, 01 de novembro de 2012

Walberto José da Silva
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 54/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de serviço para realização de oficina 

de música, compreendendo o fornecimento de instrumentos musicais, em cursos e atividades do 
programa PAIF do município de São Domingos, Data e Local 14/11/2012, às 09:00 horas, na sala 
de Reuniões da CPL, Rua Projetada, S/N – Centro - São Domingos – PB.

São Domingos - PB, 01 de Novembro de 2012.

EUDES LEITE SÁ JUNIOR.
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00048/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de equipamentos de informática, mobiliários 

e balanças, destinados a atender Programas da Secretaria de Saúde do município. Data e Local: 
14 de Novembro de 2012 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco 
Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 01 de Novembro de 2012

FILIZARDO DA SILVA NETO 
Pregoeiro Oficial

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
RONCHI & CAVINATO CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME CNPJ/MF sob n. 

08.933.618/0001-16 NIRE n. 25200462327
Em 18 de setembro de 2012, na sede da empresa, na Rua Santa Clara de Assis n. 165, bairro 

Geisel, na cidade de João Pessoa, PB, reuniram-se FÁBIO CAVINATO, italiano, solteiro, industrial, 
inscrito no CPF/MF sob n. 745.604.761-87, portador do Passaporte n. F002826, expedido pela 
República Italiana, residente e domiciliado na Via Giacomo Leopadi n. 18, Noventa Padovana, Itália 
e FRANCO SPESSOTTO, italiano, casado pelo regime de separação de bens, empresário, inscrito 
no CPF/MF sob n. 015.453.644-00, portador do RNE n. V589285-Q, residente e domiciliado na Rua 
João de Carvalho Costa n. 41, bairro Altiplano, CEP 58046-330, na cidade de João Pessoa, PB, 
únicos sócios quotistas da sociedade empresarial RONCHI & CAVINATO CONSTRUTORA E IMOBILIARIA 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n. 08.933.618/0001-16, com atos constitutivos arquivados na 
Junta Comercial do Estado da Paraíba sob NIRE n. 25200462327, dispensadas as formalidades 
constantes no artigo 1.152, § 3º, com base no artigo 1.072, § 2º, ambos do Código Civil, para 
deliberar acerca de assuntos de interesse da sociedade.

Aberta a reunião, uma vez preenchido o quorum de instalação, foi nomeado o Sr. Fábio Cavinato 
para a presidência e o Sr. Franco Spessotto, como secretário.

Passou-se, então, para a seguinte ordem do dia: 
a) redução do capital social.
Em relação ao item a), considerando que, do capital social de R$ 2.000.000,00 (dois milhões 

de reais), somente R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) serão necessários à consecução 
dos objetivos sociais, à unanimidade, não havendo sido concretizada a integralização, na forma 
do artigo 1.082, II do Código Civil, deliberam os sócios reduzir o capital social para R$ 370.000,00 
(trezentos e setenta mil reais), dividido em 370.000 (trezentos e setenta mil) quotas de R$ 1,00 (um 
real) cada, dispensados os sócios das prestações devidas, com diminuição proporcional das quotas, 
pelo que a Cláusula 2ª do Contrato Social passa a ter a seguinte redação: 

2ª O capital social será de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), dividido em 370.000 
(trezentos e setenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídas entre os sócios:
Sócio  Quotas Valor  Participação
Fábio Cavinato 296.000 R$ 296.000,00 80%
Franco Spessotto 74.000 R$ 74.000,00 20%
Total  370.000 R$ 370.000,00 100%

A Administração da sociedade deverá providenciar a publicação dessa ata no Diário Oficial e em 
jornal local de grande circulação, na forma do artigo 1.152, §1º do Código Civil, modo a viabilizar o 
arquivamento da correspondente alteração contratual, transcorrido o prazo de 90 (dias) estabelecido 
pelo § 1º do artigo 1.084 do mesmo Diploma Legal.

SINDIBOMBEIROS-PB - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA - GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA - O Presidente do SINDIBOMBEIROS-PB, CNPJ nº 13.663.236/0001-50, com 
abrangência estadual, compreendendo a base territorial do Estado da Paraíba, convoca todos 
os bombeiros civis, ativos e inativos, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária de 
acordo com as seguintes especificações: DATA: 17/11/2012 às 09:00h em primeira convocação; 
às 10:00h em segunda convocação, conforme Estatuto. LOCAL: Auditório do SINTRICOM. 
ENDEREÇO: Rua Cruz Cordeiro, 75 – Varadouro, João Pessoa / PB – CEP 58.010-120. 
PAUTA: 1 – Ratificação de Fundação do SINDIBOMBEIROS-PB; 2 – Ratificação da última 
eleição e posse da Diretoria, Conselho Fiscal e respectivos suplentes; 3 – Modificação da 
nomenclatura do sindicato; 4 – Modificação e aprovação do Estatuto; 5 – Eleição e posse 
de membros da Diretoria entre os presentes, por vacância e/ou por modificação estatutária; 
6 – Regulamentação dos graus hierárquicos; 7 – Apresentação e aprovação dos fardamentos; 
8 – Filiação a entidades de grau superior da categoria e à CUT; 9 – Outros pontos. João Pessoa 
/ PB, 30 de outubro de 2012. Alysson da Silva Alexandre – Presidente.

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS DE 
DONA INÊS - SINDACOSCEDI - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA - O Presidente do SINDACOSCEDI, CNPJ nº 09.078.772/0001-10, convoca 
todos os agentes comunitários de saúde e combate as endemias e os servidores públicos 
municipais de sua base territorial Dona Inês-PB, como também todos os servidores das bases 
territoriais de Riachão-PB e Tacima-PB,  das administrações direta e indireta, ativos e inativos, 
para participarem da Assembléia Geral Extraordinária de acordo com as seguintes especifica-
ções: DATA: 16/11/2012 às 15h00min em primeira convocação com a presença de todos, e às 
16h00min em segunda convocação com qualquer número de servidores presentes. LOCAL: 
Câmara Municipal de Dona Inês. ENDEREÇO: Rua Alfredo Cantalice, 15 – Centro - Dona Inês 
/ PB – CEP 58.228-000 - PAUTA: 1 – Ratificação de Fundação do SINDACOSCEDI; 2 – Rati-
ficação da última Eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal; 3 – Alteração da categoria 
para servidores públicos municipais; 4 – Alteração da base territorial para intermunicipal, com 
a inclusão das bases municipais de Riachão-PB e Tacima-PB; 5 – Modificação e Aprovação 
do Estatuto; 6- Alteração da denominação; 7 – Eleições para novos cargos de acordo com o 
Estatuto modificado; 8 – filiações à CUT e à FESPEM/PB; 9 – Outros pontos. Dona Inês/PB, 
20 de outubro de 2012. Fernando Lúcio de Oliveira, Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERIDÓ – SINTRAS 
-  EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - O Presidente 
da Comissão Pró Ratificação de Fundação do SINTRAS, CNPJ nº 09.372.739/0001-07, com 
abrangência municipal, convoca todos os servidores públicos municipais ativos e inativos da 
Prefeitura, Câmara e autarquias municipais de São Vicente de Seridó-PB, para participarem 
da Assembléia Geral Extraordinária de acordo com as seguintes especificações: DATA: 
16/11/2012 às 11h00min em primeira convocação, e às 12h00min em segunda convocação 
com qualquer número de servidores presentes. LOCAL: Casa Franciscana, situada na Rua 
Sen. Rui Carneiro, 390 – Centro – São Vicente de Seridó / PB – CEP 58.158-000 - PAUTA: 
1 – Ratificação de Fundação do SINTRAS; 2 – Modificação e Aprovação do Estatuto; 3 – Elei-
ção e posse da diretoria e conselho fiscal; 4 – Filiações à CUT e à FESPEM/PB; 5 – Outros 
pontos. DAT São Vicente de Seridó / PB, 20 de outubro de 2012. Leonardo Modesto de Lima 
– Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA – CNPJ/CPF Nº 08.881.567/0001-26 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 4186/2012 em João Pessoa, 23 de Outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
atividade de implantação: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO – Em 
várias ruas do município: CONTANDO COM 534,00 M DE REDE E (08) OITO POÇOS, 300 
LIGAÇÕES DOMICILIARES. Na(o) – várias ruas do município: Quixaba – UF:PB. Processo: 
2012-003457/TEC/LI-1519.

MIBRA MINERIOS LTDA, CNPJ/CPF 09.382.573/0001-00, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da Licença de 
Operação n° 84/2010 para a atividade de: Beneficiamento de pedra calcária, fabricação de 
cal e argamassa, situada a BR 230, KM 166, Zona Rural, Pocinhos/PB. Processo no 2012-
007297/TEC/LO-3884.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
1º VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0001.000044-5/2012
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS
PROCESSO nº 0009788-22.2008.4.05.8200  CLASSE 98
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
REU: NIEDA GLAUCE NUNES DE FARIAS
CITAÇÃO DE: NIEDA GLAUCE NUNES DE FARIAS, CNPJ de nº 40.948.978/0001-02 e NIEDA 

GLAUCE NUNES DE FARIAS – CPF: 500.419.834-91.
FINALIDADE: Citação do(a)(s) executado(a)(s), para no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida de honorários advocatícios e das custas processuais, nos termos do 
CPC, arts. 652 e 652-A, com redação dada pela Lei n 11.382/2006, com juros, correção e encargos 
legais, conforme o seguinte demonstrativo, em valores históricos: 

Valor principal (débito)    Honorários advocatícios (%)  Custas processuais    Total
R$ 33.470,27          R$ 836,75                 R$ 167,35         R$ 34.474,67
NAUREZA DA DÍVIDA: 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
SEDE DO JUÍZO: Seção Judiciária da Paraíba, 1ª Vara, situada na Rua João Teixeira de Car-

valho, nº. 480, Brisamar, CEP: 58031-900- João Pessoa/PB. – PABX: (83) 2108-4057/2108-4062.
Expedido nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aos 17 de setembro de 

2012. Eu, Luiz Oliveira Gadelha, Supervisor Assistente de Ações Sumaríssimas e os Feitos Não 
Contenciosos, o digitei. Eu, RÔMULO AUGUSTO DE AGUIAR LOUREIRO, Diretor da Secretaria 
da 1ª Vara, o conferi e subscrevo. 

JOÃO BOSCO MEDEIROS DE SOUSA
Juiz Federal da 1ª Vara

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA 

SEÇÃO JUDICIARIA DA PARAÍBA
FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

2º VARA

EDITAL DE CITAÇÃO N.º EDT. 0002.000043-0/2012/2/SC
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL N.º 00015731820124058200        CLASSE 98
EXEQUENTE(S):  CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
EXECUTADO(S):  MARIA SELMA RIBEIRO SILVA
CITAÇÃO DE:   MARIA SELMA RIBEIRA SILVA, ora em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE:  Efetuar pagamento da dívida, no prazo de 3(três) dias (artigo 652-A, do 

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

VALOR DA DÍVIDA:  R$ 24.251,56 (vinte e quatro mil, duzentos e cinqüenta e um reais e cin-
qüenta e seis centavos), acrescidos dos honorários advocatícios no valor de 728,00 (setecentos e 
vinte e oito reais).

OBSERVAÇÃO:  No caso de integral pagamento, no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será 
reduzida para R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) (parágrafo único do artigo 652-A, do CPC).

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

PUBLICAÇÃO:  O presente edital será publicado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
uma vez no Diário da Justiça e pelo menos duas vezes em jornal local e afixado na Sede deste 
Juízo, no local de costume (art. 232, III, do CPC).

SEDE DO JUÍZO:  Seção Judiciária da Paraíba, 2ª Vara, Rua João Teixeira de Carvalho, 480, 
3º andar, Brisamar, CEP: 58.031-900, João Pessoa/ PB.

Expedi este edital por ordem do MM. Juiz Federal da 2ª Vara.  Eu, SANDRO WANDERLEY 
CALAÇO, Técnico Judiciário, o digitei e fiz imprimir. Eu,  RICARDO CORREIA DE MIRANDA 
HENRIQUES, Diretor da Secretaria da 2ª Vara, o conferi.

João Pessoa, 10 de outubro de 2012
ALEXANDRE COSTA DE LUNA FREIRE

Juiz Federal

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA / CRA-PB

AUTARQUIA FEDERAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL 
Lei nº. 4.769/65 – Decreto Lei nº. 61.934/67

AVISO DE LICITAÇÃO 
CARTA-CONVITE Nº. 002/2012
TIPO: MENOR PREÇO  
REPUBLICAÇÃO
OBJETO: Aquisição de um veiculo  TIPO SEDAN, ano de fabricação 2012/2013, zero kilomentro, 

quatro portas, ar condicionado, vidros elétricos e outros item de fabricação, motor não inferior a 1.4 
cilindradas, conforme especificações do documento de convocação e anexos.                                                                                                                           

ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 12/11/2012 -  Às 14:30 (Quatorze horas e trinta minutos)
LOCAL: Sede do Conselho Regional de Administração da Paraíba - CRA/PB - sito à Av. Piauí, 

791 – Bairro dos Estados – João Pessoa - PB.
EDITAL: Disponível a partir do dia 05 de novembro de 2012 na sede do CRA/PB - Comissão 

Especial de Licitação, no endereço citado acima no horário de 09 horas às 17 horas.
João Pessoa, 01 de novembro de 2012.

Adm. MOISÉS MARQUES DA SILVA
Presidente do CRA/PB

Registro nº. 2113

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2012

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Novembro de 
2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para aquisição de veículo AMBULÂNCIA “TIPO B”, destinado a Secretaria Mun. da Saúde de Juru 
PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3484-1188. Email: rkpl@bol.com.br

Juru - PB, 02 de Novembro de 2012
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura de Assunção através do Pregoeiro, por intermédio do fundo municipal de saúde,  
devidamente autorizada pela Portaria n.º 044/2012 de 02/05/2012, torna público que fará realizar 
a Licitação: Modalidade: Pregão Presencial Nº 036/2012. Objeto: Confecção de prótese den-
tária. Data: 19/11/2012. Horário: 14:00 (quatorze horas).  Local: Sala de Reuniões da Comissão 
Permanente de Licitação - Sede da Prefeitura Municipal a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, S/N, 
Bairro do Centro, Cidade de Assunção - PB, Fone: (83) 3466-1079. Suporte Legal: Lei Federal nº 
10.520/02, regulamentada Decreto 4.985/03, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores 
e Lei Complementar nº 123/06. Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem na sede na CPL. 

Assunção-PB, 01 de novembro de 2012.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 A Federação Paraibana de Associações Comunitárias, convoca suas filiadas quites com  suas 

obrigações estatutárias, para participar do seu Congresso Estadual Ordinário que se realizará no 
dia  01/01/2013, às 8:00 horas, nos termos dos artigos 7º, 8º 9º, 10, 29 e seguintes dos  estatutos 
da FEPAC, na Granja Frei Damião, situada na rua Hermes Bezerra Viana, Sn, Lucena/PB. João 
Pessoa, 31/10/2012.

EDSON CRUZ DA SILVA
PRESIDENTE

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 005/12

Registro CGE Nº. 12-01946-0
Objeto: Contratação de Serviços de Manutenção e Calibração dos Medidores de Vazão de Gás 

Natural e Calibração dos Computadores de Vazão da Companhia Paraibana de Gás – PBGÁS, em 
conformidade com o Anexo Q4 – Memorial Descritivo.

Valor Orçado (ou Máximo): R$ 544.037,44
Retirada do Edital: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interessados, 

de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 
14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 
n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

Data de Recebimento e Abertura dos Envelopes: Dia 11/12/2012, às 14h30min na sede da 
PBGÁS, no endereço acima. 

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente CPL

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONDE -PB
-SINDISCONDE-

EDITAL  DE ELEIÇÃO SINDICAL
A presidente do SINDISCONDE, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art.15 do 

estatuto em vigor,convoca eleição gerais para nova Diretoria, que serão realizadas no dia 29 de 
novembro de 2012, no local e horário descrito ; Rua Projetada,s/n - loteamento N.S. da Conceição, 
no horário das 09:00 às 17:00, serão obedecidos os seguintes prazos para registro das chapas, no 
endereço descrito acima, até 15 (quinze)dias após a publicação do presente edital; para impugnação 
de candidatura junto a Comissão Eleitoral: até 05 (cinco ) dias após o registro de chapas. No caso 
de ocorrerem possíveis segundas e/ou terceiras votações, serão realizadas nos dias 13 e 28 de 
dezembro de 2012, respectivamente, no local e horário já mencionado.

Conde - PB, 31 DE OUTUBRO  DE 2012
Pres. do SINDISCONDE.

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N393/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidia-
riamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial 
na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria 
- Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 16/11/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de laboratório móvel composto de netbook, notebook e dispositivo móvel destinado a 
Secretaria de Estado da Educação - SEE, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01952-6
João pessoa, 01 de novembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 

com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/
PB, CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). ANTONIO TEODORO DA COSTA, CPF(MF) Nº 
205.664.254-91, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar 
da data atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato 
nº 3104000000031870417097, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento até 
a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme previsto 
no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da importância 
mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, objetivando 
a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 01 de novembro de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE
AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2012
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Pregoeiro, torna público para conheci-

mento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, no dia 20 de novembro 
de 2012 às 14:00 horas, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de manutenção preventiva e corretiva, dos sistemas de: sonorização, circuito fechado 
de TV(CFTV), detecção e alarme de incêndio, cabeamento estruturado, chamada de varas (pregão 
eletrônico), Internet wi-fi, senhas e chamadas do Telejudiciário e agendamento de audiências instala-
dos no Fórum Cível e no Fórum Criminal para o sistema CFTV, compreendendo o fornecimento dos 
postos de serviço, material, peças e todas as ferramentas necessárias e adequadas à execução dos 
serviços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo I 
deste edital fornecido pela Gerência de Contração deste Tribunal de Justiça. Demais esclarecimentos 
poderão ser obtidos na sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do Anexo Administrativo Des. 
Archimedes Souto Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro – João Pessoa – PB, nos 
dias úteis de segunda à quinta-feira  de 12:00 às 19:00 horas e às sexta-feira das 07:00 às 14:00 
horas, através do telefone (083) 3216-1456, ou ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. A obtenção 
do edital poderá ser feita no sítio do Tribunal de Justiça www.tjpb.jus.br. 

João Pessoa, 25 de outubro de 2012.
Marcelo Ferreira de Andrade

Pregoeiro TJ-PB
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