
clima & tempo
Sertão

31o Máx.
21o  Mín.

35o   Máx.
21o  Mín.

37o   Máx.
23 o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,033 (compra) R$ 2,035 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,950 (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,603 (compra) R$ 2,6024  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

09h13

21h34

1.8m

1.8m
baixa

baixa

15h09

02h51

0.9m

0.8m

l Detran vai leiloar 225 lotes de veículos apreendidos no próximo sábado   

l Capital recebe hoje o IV Congresso Brasileiro de Rochas Ornamentais

l Curso de capacitação no Registro de Câncer está sendo realizado até 6a

l IFPB inscreve até o próximo dia 19 para bolsas de pesquisa em várias áreas

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ano CXIX
Número 239

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Altura

Irmã do jogador 
Hulk sofre
sequestro em 
Campina Grande

Preço do arroz 
tem alta de 12% 
em outubro, 
aponta Dieese

Revitalização 
do Parque dos 
Dinossauros está 
na fase final

O Departamento Estadual 
de Trânsito divulgou ontem a 
quinta lista de convocados do 
programa Habilitação Social, 
que concede gratuidade a 
quem precisa tirar a carteira 
de habilitação. PágInA 25

A Federação Paraibana 
de Futebol (FPF) divulgou 
no final da tarde de ontem 
a tabela do primeiro turno 
do Campeonato Paraibano 
de 2013, cujo início será no 
dia 6 de janeiro. PágInA 4

Habilitação Social 
divulga nova lista 
convocando mais 
200 candidatos

Sai a tabela do 
primeiro turno 
do Campeonato 
Paraibano 2013

detRan

FUteBOL

FOtO: evandro Pereira

FOtO: Marcos Russo

FOtO: divulgação 

governo reforça plano de 
combate à seca na Paraíba

O governador Ricardo 
Coutinho fez um balanço 
ontem das medidas já 
adotadas para comba-
ter os efeitos da seca, 
na Paraíba, e anunciou 
novas ações de reforço, a 
exemplo da construção de 
4.500 cisternas, a partir 
de dezembro, através da 
Articulação no Semiárido 
Brasileiro e das entidades 
conveniadas. PágInA 17

Gabaritos das provas vão
ser divulgados amanhã

ENEM

PágInA 14

PágInA 4 PágInA 4 PágInA 15

Funad abre XXII Jogos para Pessoas com Deficiência PágInA 21

Última Estação em cartaz hoje no Teatro Santa Roza PágInA 8

Uso do celular pelo motorista enquanto dirige compromete 35% do poder de reação em caso de emergência PágInA 13

O quadrinista francês Etienne Lecroart faz palestra hoje 
e lança álbum na quinta-feira em João Pessoa. PágInA 5

Quadrinhos em francês

Foram quase 2 mil casos de acidentes com escorpiões no ano passado. O MS 
realiza na capital um evento sobre controle e manejo desses animais. PágInA 9

PB é o 7o em picadas de escorpião



UN

É natural que os brasileiros 
acompanhem com certa expectati-
va as eleições presidenciais que se 
realizam hoje nos Estados Unidos 
da América. O que é meio fora de 
propósito é imaginar que os re-
sultados, sejam eles quais forem, 
possam provocar grandes modi-
ficações no relacionamento entre 
Brasil e EUA. Na formulação da 
política externa americana, tanto 
para o democrata Barack Obama 
quanto para o republicano Mit-
tRomney, nosso país entra como 
tema acessório. 

 Prova disso é o que se viu 
nos recentes debates de que parti-
ciparam. O Brasil não foi citado uma 
vez sequer pelos candidatos, cujas 
atenções se dirigiram, no plano ex-
terno, para a China, Oriente Médio 
e combate ao terrorismo. Nem a 
União Europeia, cujo poder de fogo 
é indiscutível, mereceu maiores re-
ferências. 

 Pesquisas feitas nas prin-
cipais capitais brasileiras revelam 
que a torcida do brasileiro é mais 
para Obama. Aliás, os democratas 
sempre fizeram mais sucesso por 
aqui do que os seus rivais. É como 
se eles fossem mais bonzinhos no 
trato das questões que interessam 
ao hemisfério sul, onde estamos. 
Sobretudo, a partir do governo 
Jimmy Carter.

 No âmbito do governo bra-
sileiro, conforme registros da im-
prensa nacional, a disputa entre 

Barack Obama e MittRomney não 
tem causado grandes impressões. A 
avaliação é que, com democratas ou 
republicanos no poder, não haverá 
grandes mudanças na “estável” re-
lação entre Brasília e Washington. 
Mas a preferência pelos democra-
tas sempre aparece, embora de for-
ma não oficial. 

Ao que se comenta, no Palácio 
do Planalto, intramuros, não se 
esconde certo apreço por Obama - 
não apenas pela tradicional iden-
tificação dos governos brasileiros 
desde o fim da ditadura com o 
discurso democrata, mas também 
pelo temor de que a volta dos repu-
blicanos ao poder poderia signifi-
car também o retorno das políticas 
econômicas extremamente liberais 
que provocaram a crise de 2008. É 
claro que conta a favor de Barack 
Obama, aqui no Brasil, o fato de ele 
ser negro – o primeiro presidente 
negro do império do Norte. Somos 
um país mestiço, com racismo dis-
farçado, mas ainda assim é mais fá-
cil encontrar nele, e não no seu ad-
versário, algum ponto de contato. 
Mas tudo com muita cautela. Nada 
que nos possa encorajar a dizer 
que “Obama é o cara”, como certa 
vez ele disse em relação a Lula, à 
época era presidente do Brasil. De 
concreto mesmo, o que se há de 
constatar é que as eleições ameri-
canas são importantes para o Bra-
sil e para o mundo. Dê o resultado 
que der. 

O grande escritor Solha mandou bilhete 
eletrônico dizendo que meus artigos são 
ótimos. Só o fato do grande escritor dizer 
que lê meus artigos já é um grande estímulo. 
Mas qualificar meus textos de ótimos é uma 
lisonja que me transmiteuma grande res-
ponsabilidade.Muitas vezes, Douto Leitor, eu 
tremo diante do fantasma branco da página 
porque não sei quem está do outro lado. Aí 
vem o medo de errar ou de escrever impro-
priedades. 

Às vezes, deixo de escrever sobre 
um tema porque não me sinto seguro no 
assunto, e, sem saber quem está do outro 
lado, recolho-me à minha insignificância e 
ao meu silêncio. Procuro outro mote para 
o artigo ou crônica, ou cronicartigo, para 
fazer a glosa que o leitor espera. Que leitor? 
Dia desses, o Desembargador me disse que 
acompanhava meus artigos. E se eu for 
condenado pela última instância? Tá vendo, 
Douto Leitor?

Outro leitor que me intimida é o escritor 
João Batista B. de Brito. Mais ainda porque 
me disse que é meu fã. Desde que Luiz Au-
gusto Crispim se encantou (como é útil essa 
expressão!) que eu estava precisando de um 
fã. Crispim quase que não vogava, porque 
fomos colegas de jardim de infância, lá no 
Grupo Epitácio Pessoa, e colegas por todo o 
primário na Escola Santa Rosália, de Ada-
mantina Neves, e ainda no ginásio do Pio X. 

Aí eu fui dizer a Sérgio de Castro Pinto 
(porque essas coisas a gente espalha) que 
João Batista havia dito aquilo e Sérgio emen-
dou: “Eu também”! Omedo aumentou, Douto 
Leitor. Perplexo, fui comentar com minha 
prima admirada, Malanja Sitônio Wanderley, 
o que João Batista e Sérgio me disseram, e ela 
completou: “E eu também”! É muita areia pra 

meu caminhão, como diz o sábio anexim po-
pular. (Será que cometi um pleonasmo, pois 
qual anexim, ou adágio, não é popular?)

Solha, João, Sérgio, Malanja, o Desem-
bargador... gente assim me deixa arrepiado 
quando me sinto ao teclado para digitar estas 
mal traçadas. Não posso vacilar, pois o ca-
chimbo cai, diz o provérbio. Taí um negócio 
que nunca fumei, mas que uso agora como 
ditado e adminínculo ao texto. Cachimbo tem 
tantos significados. A bebedeira que se toma 
quando nasce um menino... a tropa de pai-
sanos formada por moradores de um lugar, 
para reagir ao cangaço...

Eis um negócio em que eu gostaria de 
ter entrado: os cachimbos dos bravos cida-
dãos que se armavam e resistiam à tentativa 
de roubo, de sequestro, de morte,de estupro 
dos cangaceiros endemoniados do Sertão, 
que o povo que desconhece sua maldade 
mitifica, como fazem aqueles grupos de 
jovens fantasiados de facínoras, dançando 
xaxado,ou os bandos de garçons à caráter.
Simplesmente, apologia ao crime. Ainda vou 
mover uma ação contra esses cangaceiros 
da rua.

Tá vendo porque tenho medo de 
escrever na pálida página o que me vem 
na cabeça, sem saber quem está do lado de 
lá? E se os cangaceiros, e se os professores 
acharem ruim? Dia desses, escrevi “tráfego” 
em vez de “tráfico”. Não sei como foi, só 
sei que saiu. No mesmo artigo, empreguei 
“dessa” ao invés de “essa”. Douto Leitor, não 
diga ao Editor. Errar é humano, diz o dito, 
diz o rifão. Não diga a Solha, a João, a Sérgio, 
a Malanja, ao Desembargador, àqueloutros. 
Errar é muito humano. E eu sou humano, 
um bicho como os outros, um melro cronis-
ta, um melro cronista.

Passei minha infância na Lagoa, isto 
é, no Parque Solon de Lucena, onde meu 
pai comprou um sítio, que tinha quase to-
das as frutas, desde o abricó à pitanga, da 
jaca ao cacau. E havia um frondoso pé de 
tamarindo, que dava uma fruta azeda de 
fazer careta. Um paraíso que o progresso 
acabou.

E como era gostoso passar o dia de-
baixo das frondosas mangueiras, conviver 
com alguns personagens que perambula-
vam por ali. Todas as manhãs a Polícia Mi-
litar ia treinar os seus músicos, e a Lagoa 
se transformava numa festa. A criançada 
com as suas babás, que paqueravam com 
os soldados.

A verdade é que todas as manhãs na 
Lagoa eram uma festa. E foi numa dessas 
alegres manhãs que conheci um homem 
extraordinário. Um homem que nunca 
frequentou uma universidade, mas que 
impressionava pela cultura, pela conver-
sa, pelos ensinamentos. Ele respondia a 
qualquer pergunta.

O homem se chamava Inácio. E tanto 
conversava com os os adultos, como com 
as crianças. Alto, simpático, educadíssimo, 
meu amigo Inácio me deixou fortíssima 
impressão. Não sei se ele era solteiro, 
casado ou viúvo. Soube depois que era 

um solteirão. Mas estávamos nesse pé, 
quando, um dia, ele me apareceu com um 
livro de sua autoria. Aí eu caí das nuvens. 
O livro se intitulava “Deus”. Procurei lê-lo, 
mas não entendi nada. Eu estou certo 
que nem o próprio Deus entendeu aquele 
livro.

Depois Inácio achou de construir um 
telescópio, o que me deixou pasmado. E 
não é que pelo aparelho dava para ver a 
lua?... A meninada ficou curiosa para ver 
de perto o satélite, ainda virgem dos pés 
norte-americanos. E todo mundo queria 
ver a lua de Inácio. Inácio Pereira (agora 
me lembro do nome todo). A meninada e 
até os adultos faziam fila. E o nosso filóso-
fo terminou ganhando um dinheirinho.

Simples, sempre bem humorado, 
solteirão, e de uma cultura impressionan-
te. Fizemos amizade com ele. Esteve em 
nossa casa, onde ouvia nossos discos, es-
pecialmente um deles, muito bonito, cuja 
música se chamava “Eternamente”. Pois 
não é que o disco desapareceu? E Inácio, 
sem perder a calma, disse: ”Morreu, eter-
namente... ” E todo mundo caiu na risada. 
Inácio Pereira... Cadê seu telescópio, seu 
livro “Deus”, seu admirável bom humor? 
Tudo virou passado, que a saudade, vez 
por outra, tenta recuperar...

Editorial

Um
Errata

A sucessão americana

Tudo vira passado

Os gastos de campa-
nha parecem não ter 
afetado as finanças de 
um candidato derrota-
do à prefeitura de João 
Pessoa, no pleito deste 
ano. A figura acaba de 
fechar a compra de um 
apartamento de luxo, 
pagando  bagatela de 
R$ 4,1 milhões, cash.

A Paraíba é um dos estados con-
templados com uma verba de R$ 
7,4 milhões liberada pelo Minis-
tério da Saúde, destinada a pro-
dução de prótese dentária. Trata-
-se de ação dentro do Programa 
“Brasil Carinhoso” que beneficia 
os “banguelos”.

A Superitendência Estadual do 
Banco do Nordeste na Paraí-
ba tem novo titular. Assumiu 
José Maria Vilar. Funcionário de 
carreira, ele atuava no BNB de  
Fortaleza até ser removido, até 
ser transferido para a capital 
paraibana. 

A Paraíba tem uma divida de gratidão com a  cantora Carmélia Alves, a “Rainha 
do Baião”, que faleceu no domingo,  aos 89 anos, na Casa dos Artistas, no Rio 
de Janeiro. Foi Carmélia Alves que numa de suas viagens a trabalho ao  Recife, 
descobriu o músico e sanfoneiro Sivuca, em 1951, na Rádio Jornal do Comércio, 
e o levou para o Rio. Talentoso, a partir daí o mestre Sivuca conquistou o mundo.

Embora lamentando pela derrota 
de Serra em São Paulo, a avaliação 
do PSDB é que, no balanço geral do 
desempenho do PSDB, as eleições 
municipais mostraram a força do 
partido. Ao todo elegeu 701 prefeitos 
e venceu na maioria das cidades onde 
concorreu no segundo  turno. 
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Roberto Loureiro é um dos no-
mes fortes para compor o se-
cretariado do prefeito eleito 
de Campina Grande, deputado 
estadualRomero Rodrigues 
(PSDB). Uma vez confirmado-
poderá ir para Planejamento 
ou para Meio Ambiente, pasta 
a ser criada.
Para Comunicação o nome é 
Marcos Alfredo, embora a Mix, 
que fez a campanha, tenha um    
outro nome para emplacar.
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Inácio Pereira... Cadê seu telescópio, seu livro “Deus”, seu 
admirável bom humor? Tudo virou passado”.

 

A bancada do Nordeste vai 
tomar uma posição  contra a 
retenção de parte do FPM em 
virtude de bloqueio, pelo INSS, 
para quitação de dívidas relati-
vas às contribuições sociais. Há 
uma proposta de que os valores 
devidos não sejam pagos nesse 
momento, por conta da situação 
dos municípios, que vivem en-
frentando constantes quedas 
nas receitas.
A queda de receitas, aliás, é a 
principal preocupação dos no-
vos prefeitos que assumem em 
janeiro. No reverso da medalha, 
aos custos crescem a partir de 
janeiro, a começar pelo aumento 
do salário mínimo, na esteira do 
qual vem uma   outra série de 
reajustes de despesas, inclusi-
ve, obrigações trabalhistas.



Roberto Brunet
Presidente da Abav

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com
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EXCLUSIVO
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Turismo na Paraíba 
é um mercado promissor

Estando há quase quatro 
anos no comando da presidên-
cia da Abav/PB, qual a sua ava-
liação sobre as ações desen-
volvidas?

Houve um avanço com cer-
teza. Eu acho que a partir do 
momento que existe o compro-
metimento tanto da parte priva-
da bem como da pública, traba-
lhando no desenvolvimento do 
turismo local, tem contribuído 
bastante para esse crescimento. 
Em João Pessoa, na parte priva-
da, houve um avanço nos últimos 
anos, porque existiu a preocu-
pação de se profissionalizar na 
área. Na área pública essa profis-
sionalização também aconteceu,  
não em grandes proporções mais 
aconteceu, porque nós temos 
hoje técnicos de órgãos públicos, 
tanto municipal como estadual 
capacitados. Diante esse fato, te-
mos que levar em consideração 
que a preocupação em se profis-
sionalizar os agentes de turismo 
tem sido um dos fortes pontos 
para esse avanço.

Como você analisa hoje o 
mercado do turismo na Paraí-
ba?

Olha, tem muita agência em 
João Pessoa que está indo muito 
bem, estando bem estruturada e 
realizando um bom trabalho. Eu 
me refiro ao trabalho profissio-
nal, porque hoje não tem mais 
espaço para o amadorismo. Hoje, 
todos os nossos agentes de via-
gens, tem que se conscientizar 
que é preciso a todo o momento 
estar captando uma coisa nova, 
estar sempre se reciclando e isso 
aí a Abav tem como preocupação.

O superintendente regional 
da Infraero Nordeste anunciou 
uma série de mudanças a ser 
realizada até o final deste ano 
dentro do projeto de moder-
nização do Aeroporto Castro 
Pinto. Como você avalia esses 
investimentos?

Acho muito importante, por-
que o turismo na Paraíba tem 

crescido bastante e, principal-
mente em João Pessoa onde as 
vendas dos pacotes oferecidos 
pelas agências para a temporada 
do verão já estão esgotados. Por-
tanto, os investimentos e mais 
um voo que estará operando no 
horário da manhã, são ações po-
sitivas e necessárias para melhor 
atender a demanda de turistas 
em nosso Estado.

Quais as perspectivas da 
Abav para a temporada de fé-
rias do final do ano em João 
Pessoa?

João Pessoa é hoje uma cida-
de praticamente virgem para se 
trabalhar com o turismo. Mesmo 
assim ele tem avançado bastan-
te e nós temos observado que 
nas cidades vizinhas de outros 
Estados, que elas estão satura-
das. Então, naturalmente está 
ocorrendo uma demanda mui-
to grande para a nossa capital e 
isso gera desenvolvimento. Para 
se ter ideia desse crescimento, 
os pacotes oferecidos para as 
festas de final de ano já estão 
praticamente esgotados, porque 
as agências iniciaram as vendas 
com seis meses de antecedência 
para que o turista pudesse se 
programar para as festas do Na-
tal e Ano Novo.

Esse aumento no fluxo do 
turismo gera um aumento na 
oferta de emprego?

Com certeza, porque já estão 
sendo concluído novo empreen-
dimento que formam a cadeia 
do turismo. Além da abertura de 
novos hotéis, estão abrindo em-
presas do turismo receptivo e 
demais seguimentos estão sendo 
instalados na cidade e isso gera 
empregos diretos a curto prazo. 
Outro fato que contribuiu para o 
crescimento do turismo na Paraí-
ba foram as classe C e B, que pas-
saram a colocar na sua cesta de 
consumo os passeios turísticos 
devido as promoções das agên-
cias de turismos que permitiram 
a essas classes viajar.

Quando a Abav/PB 
foi fundada e qual o 
seu objetivo?

A Associação Brasi-
leira das Agências de Via-
gens da Paraíba foi fundada 
em 7 de junho de 1984, atra-
vés dos titulares de agências 
de viagens de João Pes-
soa, Campina Grande e 
Cabedelo. A Abav tem 
o objetivo de repre-
sentar os interes-
ses das Agên-
cias de Viagens 
e Turismo filia-
das, inclusive em 
juízo; promover o de-
senvolvimento das Agên-
cias de Viagens e Turismo e 
intercâmbio de experiências e 
informações entre elas; promo-
ver o aprimoramento da eficiên-
cia e da qualidade das Agências 
de Viagens e Turismo filiadas; 
entre outras.

O que a Abav oferece aos 
agentes de viagens associa-
dos?

Para você ser sócio da Abav 
existe uma série de requisitos 
para ingressar. A Abav desen-
volve um trabalho diferenciado, 
com isso, eu não quero dizer que 
as agências que não são sócias 
também não tenham esse traba-
lho, porém, existe uma preocupa-
ção por parte da nossa diretoria 
para escolhermos os melhores 
para os nossos quadros. Então, 
a Abav oferece um suporte mui-
to bom para todos os associados, 
que vai desde o plano de saúde a 
um bom advogado para defender 
suas causas.

Quais os requisitos exi-
gidos aos agentes de viagens 
para fazer parte da Abav?

Para ser associado na Abav, 
o agente de viagem deve trazer 
o contrato social da empresa; o 
cadastramento na Embratur ou 
seja: no Ministério do Turismo; 

um capital mínimo para se 
abrir uma agência de viagem 
e também pedimos três fotos de 
18 por 24 da agência de viagem 
que são duas da parte interna e 
uma da parte externa que é a fa-
chada do prédio. Mesmo assim, 
essa documentação quando che-
ga na Abav ela tem que ter uma 
declaração de similaridade de 
cada agência, o currículo de seu 
dirigente e, nós que fazemos par-
te da diretoria da Abav, iremos 
até o local fiscalizar como essa 
agência realmente funciona.

Além de presidente da Abav 
você também ocupa hoje o car-
go de secretário do turismo de 
João Pessoa. De onde vem esse 
interesse pelo turismo?

Eu nasci dentro do turismo, 
porque o meu pai, Luiz Ramalho 
Brunet, foi o fundador da segun-
da agência de viagens de João 
Pessoa, tendo desempenhado 
um papel muito importante no 
turismo da capital e eu sempre o 
acompanhei. Além de trabalhar 

com à parte de venda de passa-
gens turísticas, ele também ini-
ciou o turismo receptivo em João 
Pessoa, ou seja, era ele que ofer-
tava todos os passeios e na épo-
ca, existia uma demanda muito 
grande para assistir o corte da 
baleia em Costinha. Em seguida 
ele fechou essa empresa e abriu 
uma agência de viagem, depois 
foi ser administrador de um ho-
tel e eu tive participação em to-
das ações dele. Em seguida logo 
eu abri minha agência a “Brunet 
Tur”, morei durante uns anos no 
exterior onde trabalhei na parte 
da hotelaria, fui presidente do 
Fórum dos Municípios do Litoral 
Paraibano, fui consultor de turis-
mo do Sebrae, diretor da Asso-
ciação Brasileira de Viagens na 
Paraíba (Abav/PB) estando na 
frente da presidência há quase 
quatro anos até os dias atuais, 
além de está respondendo pela 
Secretaria de Turismo da Prefei-
tura Municipal de João Pessoa, 
cujo objetivo é fomentar o turis-
mo da Capital.

á quase quatro anos na presidência da Associação Brasileira de 
Viagens na Paraíba (Abav/PB), Roberto Brunet, tem desempenhado 
um importante trabalho que vem contribuíndo para o crescimento do 
turismo na Paraíba. As ações desenvolvidas em sua administração 
à frente da Abav, somados aos projetos estaduais de fomento ao 
turismo, surtem efeitos e hoje a Paraíba já desponta no cenário 
turístico como uma das mais atrativas cidades do Nordeste. Na 
entrevista a seguir, ele conta sobre o crescimento do turimo na 
capital e como isso gera desenvolvimento para a região. Para se ter 
ideia desse aumento, os pacotes oferecidos para as festas de final 
de ano no Estado, já estão praticamente esgotados. Brunet também 
destaca as ações anunciadas pelo superintendente regional da 
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) dentro do 
projeto de modernização do Aeroporto Castro Pinto, que vai ampliar a 
capacidade da Paraíba para receber bem os turistas.
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Em cima da hora

Irmã do jogador Hulk é sequestrada
EM CAMPINA GRANDE

Angélica Aparecida Vieira, de 
22 anos, foi sequestrada 
ontem por volta das 14h

A semana começou ruim 
para o atacante paraibano 
Hulk, do Zenit-RUS e da Se-
leção brasileira. Após se le-
sionar na partida da última 
sexta-feira (2), contra o Ros-
tov, pelo Campeonato Russo, 
tornando-se desfalque para 
o amistoso do brasil contra 
a Colômbia, dia 14, o atleta 
recebeu outra notícia desa-
gradável ontem.

A irmã mais nova de 
Hulk, Angélica Aparecida 
Vieira, de 22 anos, foi se-
questrada por volta das 14h, 
quando saía de uma casa de 
recepções no bairro do Cato-
lé, zona sul da cidade.

Nutricionista, Angélica 
estava na companhia de Hé-
lio Pereira da Silva, gerente 
do restaurante no qual a ví-
tima trabalha. Ambos entra-
ram no carro de Hélio, mas 
o dono do veículo acabou 
saindo por alguns instantes. 
Exatamente nesse momento, 
os sequestradores agiram rá-
pido e levaram a jovem, sem 
deixar pistas.

As informações foram 
confirmadas pelo Centro 

A semana não começou bem para o atacante paraibano Hulk, do Zenit-RUS e da Seleção brasileira

Integrado de Operações Po-
liciais de Campina Grande 
(Copom).

Hélio Pereira disse à po-
lícia que estava com Angélica 
participando de um curso e 
a jovem chegou ao local em 
seu próprio carro. Em cho-
que, o gerente foi levado para 
um dos hospitais da cidade, 

onde realizou alguns exa-
mes, foi observado e liberado 
em seguida.

Até por volta das 20h de 
ontem, quando esta edição 
foi fechada, a Polícia Militar 
não havia registrado conta-
to com os sequestradores. 
Desde as primeiras horas do 
registro do desaparecimento 

de Angélica Vieira, policias se 
concentraram na residência 
da família de Hulk, no bairro 
do Alto branco. 

Segundo um amigo da 
família, conhecido como 
Mano (administrador da 
Escolinha do Hulk), a prin-
cípio o jogador não virá ao 
brasil.

O Ministério Público do Esta-
do da Paraíba (MPPB), atendendo 
a uma ação de iniciativa popular, 
está se posicionando pela anula-
ção do concurso público realizado 
pela prefeitura de Rio Tinto, mu-
nicípio litoral norte paraibano, 
localizado a 57 quilômetros da ca-
pital, João Pessoa. O concurso está 
sob a responsabilidade da Empre-
sa Exame & Consultoria ltda.

“A adoção de pregão, que é 
uma modalidade de licitação de 
tipo menor preço, não se revela 
adequado, tampouco convenien-
te para a contratação de empresa 
destinada a realização de concurso 
público com o propósito de pre-
encher cargos do serviço público 
municipal”, diz o promotor de Jus-
tiça de Rio Tinto, Raldeck Oliveira, 
coordenador estadual das Promo-
torias de Defesa do Patrimônio Pú-
blico (Caop do Patrimônio Público), 
lembrando que, dentre os cargos 
de provimento efetivos ofertados 
no concurso, haviam os de médi-
cos, enfermeiros, advogados, fisio-

terapeutas e de professores.
Para Raldeck Oliveira, a elabo-

ração, escolha do conteúdo pro-
gramático, a definição de referên-
cias bibliográficas, a ordenação de 
gabaritos, a aplicação e correção 
de provas, o exame de recursos, 
a divulgação de resultados, enfim 
tudo que está vinculado ao certa-
me, “sem sombra de dúvida, é ta-
refa altamente especializada, vez 
que apresenta faceta de caráter 
complexo”.

“O pregão apresenta um pro-
cedimento extremamente sim-
ples e superficial, o que o torna 
adequado apenas para contra-
tações que não envolvam com-
plexidades”, afirma o promotor, 
acrescentando: “Cuidando-se o 
concurso público de serviço de 
natureza predominantemente in-
telectual, o tipo de licitação legal 
para a contratação de empresa 
voltada à sua realização será o de 
melhor técnica ou técnica e pre-
ço, não se cogitando, nesse caso, 
das prerrogativas da administra-

ção pública no âmbito de sua dis-
cricionariedade”.

Ressaltando que o caso de Rio 
Tinto não é um problema de frau-
de ou irregularidades, Raldeck Oli-
veira ainda destaca: “Sou defensor 
intransigente do concurso público, 
reprovando veementemente prá-
ticas fraudulentas e repulsivas que 
de uma forma ou de outra burlam 
princípios constitucionais, permi-
tindo-se alguns certames que mais 
‘acolhem’ do que ‘escolhem’ cida-
dãos para o exercício de funções 
estatais; embora não tenha sido 
esse o caso de Rio Tinto”.

O promotor Raldeck Oliveira 
também elogia a atitude do cole-
ga promotor de Justiça Hamilton 
de Souza neves Filho, que “vem 
fustigando o uso indevido de pro-
cesso licitatório na modalidade 
pregão, utilizado por gestores pú-
blicos nas contratações de empre-
sas responsáveis pela realização 
de concursos públicos, como acon-
teceu na cidade de Sousa, no Alto 
Sertão paraibano”.

MPPB quer a anulação do concurso 
público da Prefeitura de Rio Tinto

AtENDENDo Ação PoPulAR

Em outubro de 2012, a 
cesta básica pessoense ob-
teve uma ligeira redução em 
seu custo, se mantendo está-
vel em relação ao mês ante-
rior.  No décimo mês do ano, 
o custo dos insumos básicos 
variou em -0,11% em relação 
ao mês de setembro, chegan-
do ao patamar de R$ 232,97. 
No ranking das cestas mais 
baratas, João Pessoa conti-

nua tendo a terceira cesta 
com menor custo entre as 
capitais pesquisadas, fican-
do atrás apenas de Aracaju 
(R$ 206,03) e Salvador (R$ 
223,00).

Entre as 17 capitais 
onde o Dieese (Departamen-
to Intersindical de Pesquisas 
e Estudos Socioeconômicos) 
realiza mensalmente a Pes-
quisa Nacional da cesta bá-

sica, as maiores altas foram 
verificadas em cidades do 
Norte e Nordeste, com des-
taque para Recife (4,49%), 
Manaus (3,61%) e Fortaleza 
(2,54%). Entre as sete loca-
lidades onde houve recuo, 
as quedas mais expressivas 
foram apuradas em: Floria-
nópolis (-9,04%), brasília 
(-3,66%) e Vitória (-2,29%). 

Neste mês, dos doze pro-

dutos registrados pela pesqui-
sa em João Pessoa, oito apre-
sentaram alta: arroz (12,95%), 
farinha (6,62%), óleo de soja 
(5,24%), pão (2,56%), leite 
(2,52%), feijão (1,96%), café 
(1,85%) e carne (0.57%). 
Quanto aos produtos que apre-
sentaram redução, destacam-
-se o tomate (-10,22%), bana-
na (7,21%), açúcar (3,55%) e 
manteiga (1,01%).

Preço da cesta básica se mantém estável
EM outuBRo

FOTO: Divulgação

O Banco do Brasil 
prorrogou as inscrições 
para sua terceira seleção 
externa em 2012. Os can-
didatos podem se inscre-
ver até 14h de hoje. O 
concurso será realizado 
para formação de ca-
dastro de reserva, para o 
cargo de escriturário, nos 
estados do Acre, Amapá, 
Amazonas (parte do Es-
tado), Ceará, Maranhão, 
Mato Grosso, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do nor-
te, Rondônia, Roraima, 
Santa Catarina (parte do 
Estado) e Sergipe.

Para participar, é 
preciso ter certificado de 
conclusão ou diploma 
de curso de nível Mé-
dio e idade mínima de 
18 anos completos até 
a data da contratação. 
A jornada de trabalho 
é de 30 horas semanais, 
com remuneração de 
R$ 1892,00 mensais, ces-
ta alimentação de R$ 
367,92 e auxílio refeição 
de R$ 472,12.

A seleção é compos-
ta por provas objetivas, 
de caráter eliminatório e 
classificatório, com ques-
tões de conhecimento 
básico, que incluem lín-
gua Portuguesa, Atu-
alidades do Mercado 
Financeiro, Matemática 
e Raciocínio lógico e co-
nhecimentos específicos, 
que abrangem Informá-
tica, Atendimento, Téc-
nica de vendas, Cultura 
Organizacional e Conhe-

cimentos Bancários.
A Prova Discursiva 

-Redação - de caráter 
eliminatório, será apli-
cada no mesmo dia e 
horário das provas ob-
jetivas, para todos os 
candidatos presentes, e 
somente será avaliada a 
dos candidatos habilita-
dos e mais bem classifi-
cados nas provas objeti-
vas. na segunda etapa, 
são realizados exames 
médicos e procedimen-
tos admissionais, de ca-
ráter eliminatório.

Candidatos empos-
sados terão possibilidade 
de ascensão e desenvolvi-
mento profissional, par-
ticipação nos lucros ou 
resultados, nos termos 
da legislação pertinente 
e acordo sindical vigente 
e possibilidade de parti-
cipação em planos assis-
tenciais e previdenciários 
complementares.

As inscrições serão 
recebidas através do site 
da Fundação Carlos Cha-
gas (FCC): www.concur-
sosfcc.com.br e nos pos-
tos credenciados pela 
FCC, conforme consta no 
Anexo III do edital. Os 
postos de inscrição fun-
cionam das 9 às 12h e 
das 13h às 17h. A taxa é 
de R$ 40. O pagamento 
pode ser feito até 30 de 
novembro.

A aplicação das Pro-
vas Objetivas e da Prova 
Discursiva-Redação está 
prevista para o dia 13 de 
janeiro de 2013.

Hoje é o último dia 
para fazer inscrição

SElEção PARA o BB

Phillipy Costa
Especial para  A União

A Federação Paraibana 
de Futebol divulgou no final 
da tarde de ontem a tabela 
do primeiro turno do Cam-
peonato Paraibano de 2013 
que vai começar no dia 6 de 
janeiro com os seguintes jo-
gos: botafogo x CSP, Treze x 
Paraíba, Nacional x Auto Es-
porte e Atlético x Cruzeiro. A 
última rodada do turno vai 
acontecer no dia 28 de feve-
reiro com os jogos botafogo 
x Auto Esporte, Treze x CSP, 
Cruzeiro x Paraíba e Atlético 
x Nacional.

 Campinense e Sousa, 
por estarem participando da 
Copa do Nordeste, não inte-
gram esta etapa da compe-
tição e só entram na disputa 
a partir do dia 3 de março, 
quando terá início o segun-
do turno, juntamente com 
as seis melhores equipes do 
primeiro turno.

No primeiro turno, as 
equipes se enfrentam em jo-
gos de ida e volta e os dois 
melhores no índice técnico 

se classificam para a fase fi-
nal do Campeonato Paraiba-
no, juntamente com os dois 
melhores do segundo turno.  
Os dois clubes de piores índi-
ces técnicos no turno inicial 
serão rebaixados e integra-
rão a Segunda Divisão de 
2014.

Este ano, o Campeona-
to Paraibano vai premiar 
os dois melhores clubes da 
competição com um carro 
zero km da marca Chevrolet 
e ainda promover um sorteio 
de mais dois carros, sendo 
um para os torcedores do 
Litoral-brejo e outro para os 
torcedores do Sertão.

O campeão paraibano de 
2013 terá vaga assegurada 
no Campeonato brasileiro da 
Série D do próximo ano, na 
Copa do brasil de 2014 e na 
Copa do Nordeste de 2014. 
Ao vice campeão caberá ape-
nas o direito de participar da 
Copa do Nordeste de 2014.

 A tabela completa e o 
regulamento da competição 
estão no site da entidade: 
http://www.federacaoparai-
bana.com.br/ no link tabelas.

FPF divulga tabela do 
Campeonato Paraibano

2013

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br
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André Zahar lança livro 
de poesia no Café em 
Verso e Prosa

Página 7

Peça Última Estação 
será encenada no 
Santa Roza

Sesc exibe clássicos 
do faroeste a partir 
de hoje
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TEATRO CINEMA

O quadrinista francês Etienne 
Lécroart - cuja arte se enquadra 
na linha poético-filosófica, é 
engraçada, mas também leva 
à reflexão - profere palestra 
ligada à nona arte a partir das 
15h de hoje, no auditório 111 
do Mestrado em Comunicação 

no Campus I da Universidade Federal da 
Paraíba, em João Pessoa. A iniciativa inte-
gra a programação do evento Quadrinhos: 
reflexão e paixão, organizado anualmente 
pelo grupo de pesquisa Imaginário!, do Mes-
trado em Comunicação da UFPB. Durante a 
estadia na cidade, o artista - que veio como 
convidado - ainda cumprirá uma maratona 
de compromissos, incluindo o lançamento, 
nesta quinta-feira, do álbum de sua autoria 
intitulado Contos & Descontos., publicação da 
editora independente l’Association e a Marca 
de Fantasia. 

O evento Quadrinhos: reflexão e paixão é 
organizado anualmente pelo grupo de pesqui-
sa Imaginário! - do Mestrado em Comunicação 
da UFPB - com o objetivo de dar visibilidade 
aos trabalhos desenvolvidos pelos seus in-
tegrantes e, também, despertar o interesse 
na pesquisa voltada aos quadrinhos, humor, 
fanzines e games. O quadrinista Etienne Lé-
croart veio à Paraíba, como convidado, sob o 
patrocínio da Aliança Francesa de João Pessoa 
e do Consulado Francês no Rio de Janeiro. 
Além de apresentar seu trabalho, o artista 
ainda debaterá os meandros da criação.      

Nesse sentido, dentro, ainda, da agen-
da de atividades que vai cumprir em João 
Pessoa, Etienne Lécroart realizará amanhã, 
a partir das 17h, exposição de pranchas de 
quadrinhos na biblioteca da Aliança Francesa, 
localizada no bairro da Torre. E, nesta quinta-
feira, participará de sessão de autógrafos do 
álbum Contos & Descontos  às 19h, na livraria 
especializada Comic House, em Tambaú. 

“O trabalho de Etienne Lécroart se encai-
xa no que podemos chamar de quadrinhos 
poético-filosóficos, sendo ao mesmo tempo 
reflexivos e engraçados”, comentou o editor 
da Marca de Fantasia, Henrique Magalhães. 
“Suas histórias apóiam-se em fórmulas 
matemáticas da repetição, do ensaio ou do 
exercício, como prefere chamar. No quadro da 
editora independente francesa l’Association, 
a obra de Lécroart integra o núcleo chamado 
Oubapo, algo como oficina de histórias em 
quadrinhos potenciais, cujo experimenta-
lismo chega ao limite da narrativa e do gra-
fismo, transformando a mera leitura numa 
experiência lúdica que encanta”, prosseguiu 
o quadrinista paraibano.

De acordo com Henrique Magalhães, 
“esse trabalho virtuoso de Lécroart consiste 
em proporcionar ao leitor diversas formas de 
leitura de seus quadrinhos, seja no sentido 
horizontal, no vertical ou no oblíquo, como 
a história Cercle vicieux (Círculo vicioso), 
que, como um palíndromo, pode ser lida do 
primeiro ao último quadro, ou ao inverso”.

Sobre o artista - Diplomado em Artes 
Decorativas, Etienne Lécroart nasceu na 
França, em 1960. O artista não tardou em 
iniciar a divulgação dos seus desenhos na 
imprensa. Em 1993 ele publicou em várias 
revistas de história em quadrinhos e outras, 
a exemplo das famosas Spirou, Fluide Glacial, 
Psikopat, Lapin e Le Point. Além disso, tem 
álbuns lançados pelas principais editoras do 
mercado, como Glénat, Le Seuil, Fluide Glacial 
e - sobretudo - a independente l’Association, 
o que significa o reconhecimento inequívoco 
da importância de seu trabalho. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Maratona sobre a ‘nona arte’
Quadrinista francês Etienne Lécroart está em João Pessoa, onde 
profere palestra hoje e lança álbum nesta quinta, na Comic House

FOTO: Divulgação

A bailarina capixaba Ana Paiva é 
uma das convidadas do evento 

que divulga a cultura indiana 

Etienne Lécroart, autor de Contos & Descontos, faz um tipo de quadrinho que, ao mesmo tempo, diverte e leva à reflexão
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Vivências

Por iniciativa do professor e historiador José Octávio 
de Arruda Mello, o IHGP, celebrou o centenário do homem 
público João Guimarães Jurema, no dia 31-10-2012. Para o 
brilho da solenidade contou com o apoio da família Matos-
Jurema e de grande número de amigos.

O cajazeirense ilustre fora reverenciado, não apenas 
pela evidência na carreira política, mas pelo conjunto de 
virtudes que formavam seu caráter. Com esse cabedal de 
conduta e bens espirituais deve ter seus atos e ações expos-
tos à veneração das gerações que o sucederam. É um passo 
para que as estirpes posteriores saibam que houve decência 
nos cargos e nos gestores do passado, o que os fez ingressar, 
como “imortal”, no domínio da ficha limpa.

Estávamos em 1947. Os paraibanos vibravam com o 
expurgo da ditadura de novembro de 1937, que tolhera o 
pensamento brasileiro, e o impediu da convivência sócio-po-
pular nas assembleias democráticas.

A alegria contaminava todas as idades, pois, um espí-
rito de justiça e liberdade invadia as almas, sem seleção de 
idade. E ainda ditava uma nova moda de comportamento 
político e cívico, após uma fase de reservas e conveniências 
forçadas.

O Poder Legislativo depois de uma inatividade de 
quase dez anos, que num regime de exceção, vale por sécu-
los, em janeiro de 1947, reabriu suas portas para receber 
o colegiado, eleito pelo sufrágio direto, portanto em outro 
clima.

A Paraíba se representava, então pela União Demo-
crática Nacional (UDN); Partido Social Democrata (PSD); 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e Partido Comunista do 
Brasil (PCB). 

Dentro da UDN havia a ala do PL, que recebia orienta-
ção de José Américo da qual faziam parte os deputados João 
Jurema, Pedro Augusto de Almeida, Ivan Bichara Sobreira, 
Antonio Nominando Diniz, José Fernandes Filho e Antônio 
Bezerra Cabral.

Depois de longo período de governo unipessoal, deu-
se o retorno às tradições democráticas, simbolizada na 
posse dos 37 deputados, que selecionariam a Mesa dire-
tora dos trabalhos legislativos. Figurou como presidente o 
usineiro Flávio Ribeiro Coutinho; 1º vice João Guimarães 
Jurema; 1º secretário, Pedro Augusto de Almeida, 2º secre-
tário, Jacob Frantz. Outros ocuparam os demais lugares da 
Mesa.

A 19 de março de 1947 o Poder Legislativo deu posse 
ao 1º governador eleito no regime democrático, Osvaldo 

Trigueiro de Albuquerque Mello, de Alagoa Grande.
Instalada a primeira legislatura, foram designados os 

deputados-bacharéis que iriam elaborar a nossa Carta Mag-
na. A decisão consagrou um outro ciclo da nossa história 
republicana, que teve como orientador o desembargador 
Agripino de Barros, presidente do Tribunal Eleitoral da 
Paraíba.

Para a elaboração de nossa Constituição foram indica-
dos como: Presidente, o bacharel Praxedes Pitanga, por sua 
experiência na advocacia, que dela fizera profissão.  Para 
vice, Odon Bezerra Cavalcanti, que havia sido interventor da 
Paraíba  (13.2 a 20.9.1946) e remanescente da Constituição 
de 1934. Ao deputado João Jurema fora entregue a Relato-
ria feito que só puderia cair em mãos de quem conhecia a 
ciência do Direito e, sobretudo, portador de equilíbrio, dis-
cernimento e postura sem oscilações, para fazer a censura 
em conformidade com a licitude. O exemplo de dificuldade 
na conciliação dos interesses convergentes, quanto ao lícito, 
temos agora com o julgamento do Mensalão, que tem no 
ministro Joaquim Barbosa, o relator, que age com indepen-
dência e coragem no acatamento do que é legal. Nos desen-
contros das ideias destacou-se a capacidade de convenci-
mento de João Jurema e a força moral que emanava  de seus 
argumentos.

A 11 de junho do mesmo ano (1947) fora entregue à 
Paraíba sua recente Carta Magna, que descartou a de 1937 
(a Polaca) que não me consta ter sido aproveitada, pelo 
menos, em parte.

Colaboraram também na norma fundamental e supre-
ma do Estado, que contem princípios respeitantes à forma-
ção dos poderes públicos, forma de governo, distribuição de 
competências, direitos e deveres dos cidadãos, além dos já 
referidos, os nobres deputados: Antonio Nominando Diniz; 
Seráfico da Nóbrega, João Lélis de Luna Freire, Pedro Gon-
dim,  João Santa Cruz, Antonio Pereira de Almeida, Otávio 
Amorim, Otacílio Nóbrega de Queiroz e Hiaty Leal.

A esse grupo está consignada a avaliação de nossa Car-
ta Magna, pelo TSE, como das “mais perfeitas do país.” Com 
sapiência se portou a Paraíba altaneira, naquele primeiro 
ato de padrão ideal de sua redemocratização.

Em 1954 João Guimarães Jurema, pelo conjunto 
de bens morais, aportou no Ministério Público, como 
procurador da República, onde mais uma vez, mostrou 
que boas e sólidas convicções são patrimônio mais 
venerável que outro qualquer. Viva a baraúna de Caja-
zeiras, em seu centenário.

Quando alcançamos no Bra-
sil, os cem anos da assinatura da 
lei Áurea, 13.5.1988, que abolia 
definitivamente a escravidão, pelas 
mãos da princesa Isabel, o Movi-
mento Negro Organizado, deu um 
salto deveras importante. Primeiro 
ponto: Livres 
coisa nenhuma, 
vocês podem 
sair enganando 
outros. Nem a 
Monarquia, nem 
a República que 
estava batendo 
às portas, ti-
nham um plano 
ou projeto na 
gaveta, para 
integrar o tur-
bilhão de Seres 
Humanos que 
depois de sécu-
los de trabalho-
forçado, não tinham para onde ir, 
nem profissão, nem renda. Foi uma 
espécie de sorta-os-crioulos... 

Há pouco material escrito, no 
nosso país, sobre os acontecimen-
tos e fatos que explicam e ensinam 
a história da população afro-des-
cendente, sem deixar os alunos 
envergonhados. Sim, começa no 
primário. Vide Saci Pererê! É uma 
criança, meio adolescente, que 

fuma cachimbo, tem uma perna só 
e usa um gorro vermelho, tenebro-
so.  Nas festas de 7 de Setembro, 
na escola, meu maior medo era ser 
convocada para representar este 
nosso herói nacional.

Uma doutora em Antropolo-
gia social da Universidade 
de São Paulo (USP), Lilia 
Schwarcz, no seu trabalho 
Retrato em Branco e Negro, 
pesquisou notícias nos 
jornais do fim do século 
XIX e entre um bocado de 
horrores, por exemplo, um 
escravo fujão, ao ser recap-
turado, enfiou um enor-
me facão em seu próprio 
ventre, falecendo instanta-
neamente.  E mais, cruel de-
mais, um dos castigos que 
os senhores costumavam 
usar, principalmente aos 
cativos que tentavam fugir, 

era amputar uma de suas pernas. 
Ou mãos, ou língua, orelhas... Isto 
era comum, naquela época. Eu não 
quero ter vergonha. Quero deixar 
fluir a mágoa...  Quero ter orgulho 
dos meus ancestrais. Ouvir suas 
histórias, escrevê-las talvez. Não 
dá mais para concordar que, quan-
do tudo vai mal: ... a coisa aqui fica 
preta... 

Li ou ouvi do professor Clovis 

Moura, que os negros são colo-
cados como  contra-ponto dos 
brancos. Negro é feio, é ruim. Mas 
desde quando, professor Clovis? 
Porque o senhor morreu antes 
de me esclarecer? Ou será que o 
senhor anotou em alguma agenda, 
ensaio, livro? Com este negócio de 
tradição oral, ou seja, os africanos 
idosos passando seus conheci-
mentos e cultura aos mais jovens, 
verbalmente, enterrou-se muito 
saber. E não era qualquer pessoa 
que podia fazer este trabalho. 
Li ou ouvi, que estes mestres, os 
“Griots”, eram formados para tal 
função. 

Agora, esta eu ouvi. Está-
vamos num restaurantezinho 
modesto, perto de uma estação 
de Metrô, em São Paulo, quando 
professor Clovis Moura - ele não 
gostava muito que eu dissesse 
professor Clovis Moura, queria 
que eu o chamasse Clovis - con-
tou-me: sou neto de um rei da 
Prússia com uma escrava negra 
brasileira. Esperei uma história 
mas ele levantou-se, despediu-se 
e nem me deu tempo de dizer que 
não consegui terminar de ler sua 
obra  Dialética Radical do Brasil 
Negro.  E emprestei este livro 
não sei para quem, que nunca me 
devolveu... 

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Preservativo no tomate
Depois de preparar o jantar para sua família 

que, reunida, consumiu as iguarias preparadas 
por ela mesma, Manuela, ao guardar o restante 
do extrato de tomate, encontrou um preservativo 
masculino enrolado no fundo da lata. Bastante 
chateada, a dona de casa levou a embalagem para 
análise na universidade local e entrou em contato 
com a fabricante do produto. A “camisinha” só foi 
encontrada após o consumo do produto. Apesar 
dos seus apelos, no entanto, a produtora se recu-
sou a compor amigavelmente os prejuízos morais 
alegados por Manuela, que entrou com ação no 
Juizado Especial Cível.

Em primeiro grau, a empresa foi condenada a 
pagar R$ 10 mil pelo dano. A sentença foi mantida 
pelo Tribunal estadual, mas a fabricante recorreu 
para o STJ, alegando a nulidade do julgamento, 
pois seu pedido de prova pericial havia sido in-
deferido. A ministra relatora rejeitou a alegação, 
apontando que a decisão da primeira instância in-
deferindo a perícia não foi atacada oportunamente, 
nem por agravo retido nem nas alegações finais da 
apelação.

A relatora considerou, ainda, que “contar o 
que aconteceu é parte do processo de expiação do 
mal. Dividir com todos a indignação e a reprimen-
da faz com que a pessoa passe da indignação ao 
sentimento de dever cumprido. O próprio funda-
mento do dano moral, que além de reparação do 
mal também exerce uma função educadora, justifi-
ca a divulgação do fato à imprensa”.

A ministra considerou que o valor da indeni-
zação, de R$ 10 mil, é compatível com outras inde-
nizações decididas pela Turma, sem destoar por 
ser exagerado ou irrisório. Ela apontou precedente 
de sua própria relatoria em que uma consumidora 
foi indenizada em R$ 15 mil por ter encontrado 
uma barata em lata de leite condensado, também 
após haver consumido o produto.

O STJ manteve a condenação por danos mo-
rais causados à dona de casa, que receberá R$ 10 
mil da fabricante pelo ocorrido.

Direito do consumidor
Interessante obra acaba de ser lançada pela 

Editora Método, do Grupo GEN: “Manual de Direito 
do Consumidor - Direito Material e Processual”, 
autoria de Flávio Tartuce e Daniel Amorim As-
sumpção Neves (Edição: 01|2012 - Número de 
páginas: 768 - R$ 98,00). A obra procura analisar 
os principais conceitos e construções que constam 
da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, nos as-
pectos materiais e processuais. A sua organização 
segue justamente a divisão metodológica constan-
te daquela lei.  
Todos os dispositivos do Código do Consumidor 
importantes à seara material e processual são de-
vidamente comentados, acompanhados de posicio-
namentos doutrinários e jurisprudenciais recentes, 
bem como da análise de exemplos práticos, retira-
dos das experiências dos autores, seja na advoca-
cia, na atuação consultiva ou na docência.

O trabalho é direcionado a todo o público 
jurídico: magistrados, promotores de Justiça, pro-
curadores, advogados, estudantes de Graduação e 
Pós-Graduação e àqueles que se preparam para os 
concursos públicos e provas das carreiras jurídi-
cas. Em razão da clareza de linguagem e da forma 
de exposição dos temas, o livro também é indicado 
para leigos que possuem interesse em conhecer o 
Direito do Consumidor nacional.

Daniel Amorim Assumpção Neves é mestre e 
doutor em Direito Processual Civil pela USP. Pro-
fessor de processo civil dos cursos Forum (Rio de 
Janeiro), Supremo (Belo Horizonte), Praetorium 
(São Paulo) e LFG (São Paulo). Professor convida-
do de processo civil em cursos de especialização 
em São Paulo, Brasília, Cuiabá, Salvador, Belém, 
Aracaju, Joinville, Natal, Ribeirão Preto, Sorocaba, 
Jundiaí e Vitória. Advogado em São Paulo e Natal. 
Por sua vez, Flávio Tartuce é doutor em Direito 
Civil e Graduado pela Faculdade de Direito da USP. 
Mestre em Direito Civil Comparado e Especialista 
em Direito Contratual pela PUC-SP. Coordenador e 
Professor dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 
em Direito Civil e Direito do Consumidor, Direito 
Contratual e Direito de Família e das Sucessões na 
Escola Paulista de Direito (EPD, São Paulo). Profes-
sor da Rede de Ensino LFG. Palestrante em cursos 
e seminários jurídicos. Advogado e consultor jurí-
dico em São Paulo. 

Fernando
VasconcelosCentenário de João Jurema
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Crônica

Ou eu li, ou eu ouvi



Café em Verso e Prosa terá lançamento 
de livro do jornalista carioca André Zahar

Sarau

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 6 de novembro de 2012

Roteiro

O jornalista carioca An-
dré Zahar, que está se insta-
lando na Paraíba, vai apre-
sentar ao público pessoense 
o livro de poesias Mafuá – Au-
toajuda para Mamute, hoje à 
noite, às 19h, no Café Empó-
rio, que fica em Tambaú. Sem 
se ater à forma e pregando a 
confusão, ele mesclou seus 
textos às ilustrações do ami-
go artista plástico e também 
assessor de imprensa Léo 
Sales. A editora responsável 
é a Baluarte, do Rio.

André Zahar é jornalista 
e veio do Rio de Janeiro para 
a Paraíba em março deste 
ano, para acompanhar a es-
posa que passou a trabalhar 
em Campina Grande. Até en-
tão, trabalha como assessor 
de imprensa no Ministério 
Público do Rio de Janeiro, ao 
lado de Léo Sales. Enquanto 
um gostava de escrever seus 
textos, o outro se dedicava 
aos desenhos.

“Na assessoria, havia 
um amigo em comum que 
era músico. Certa vez, ele 
sugeriu que a gente tentasse 
unir as minhas poesias aos 
desenhos de Léo”, lembrou 
André Zahar. “Sugeriu isso 
porque viu certa semelhança 
nos nossos trabalhos. A gen-
te, então, começou a fazer 
algo”, disse.

Mafuá, no dicionário 
popular das ruas cariocas, 
significa confusão, emba-
raço e outros sinônimos. 
Se folhear as páginas do li-
vro que André e Léo estão 
apresentando, essa defini-
ção fica evidente. Os dois se 
esforçaram bastante para 
provocar o conflito no lei-
tor, subvertendo a noção de 
forma e estética e evitando 
a obviedade no casamento 
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John Cusack vai produzir longa sobre 
o polêmico radialista Rush Limbaugh

O ator John Cusack irá produzir uma cinebiografia 
sobre o apresentador de rádio conservador Rush Lim-
baugh, segundo o site Deadline. O filme tem o título 
provisório de Rush e está sendo desenvolvido pela pro-
dutora de Cusack, a New Crime Productions. Betty Thom-
as é cotada como diretora. Rush Limbaugh é uma das 
vozes mais conhecidas dos Estados Unidos, com grande 
influência sobre o eleitorado conservador. Seu programa 
é transmitido por 590 estações de rádio em todo o país e 
ouvido, em média, por 15 milhões de americanos. O ra-
dialista construiu sua carreira com inúmeras polêmicas. 
Em fevereiro deste ano, ele chamou uma estudante de 
Direito de prostituta por ser democrata e defender que 
o sistema de saúde devia providenciar gratuitamente 
métodos contraceptivos.

A inventividade de Etienne Lécroart

Anualmente o grupo de pesquisa Imaginário!, do Mestrado 
em Comunicação da UFPB, organiza o evento Quadrinhos: refle-
xão e paixão, para dar visibilidade aos trabalhos do grupo e des-
pertar o interesse na pesquisa voltada aos quadrinhos, humor, 
fanzines e games. Com o patrocínio da Aliança Francesa de João 
Pessoa e do Consulado Francês no Rio de Janeiro, um quadrinista 
francês é convidado a apresentar seu trabalho, debater os mean-
dros da criação, além de lançar um álbum de sua autoria, editado 
pelas Editoras l’Associatione Marca de Fantasia.

Entre 6 e 8 de novembro estará na cidade EtienneLécroart 
para uma maratona de atividades ligadas à nona arte, que inclui 
palestra no auditório 111 do Mestrado em Comunicação, no dia 6, 
às 15h; exposição de pranchas de quadrinhos no dia 7, às 17h, na 
biblioteca da Aliança Francesa; e sessão de autógrafos do álbum 
Contos & descontos, no dia 8, às 19h, na livraria especializada Co-
micHouse, em Tambaú.

O trabalho de Etienne Lécroartse encaixa no que podemos 
chamar de quadrinhos poético-filosóficos, sendo ao mesmo tem-
po reflexivos e engraçados. Suas histórias apoiam-se em fórmulas 
matemáticas da repetição, do ensaio, ou do exercício, como pre-
fere chamar. No quadro da editora independente francesa l’Asso-
ciation, a obra de Lécroartintegra o núcleo chamado Oubapo, algo 
como oficina de histórias em quadrinhos potenciais, cujo experi-
mentalismo chega ao limite da narrativa e do grafismo, transfor-
mando a mera leitura numa experiência lúdica que encanta.

Esse trabalho virtuoso de Lécroart consiste em proporcionar 
ao leitor diversas formas de leitura de seus quadrinhos, seja no 
sentido horizontal, no vertical ou no oblíquo, como a história Cer-
clevicieux (Círculo vicioso), que, como um palíndromo, pode ser 
lida do primeiro ao último quadro, ou ao inverso.

Etienne Lécroart nasceu na França em 1960, diplomou-se em 
Artes Decorativas e logo começou a publicar desenhos na impren-
sa. Em 1993 publica em várias revistas de história em quadrinhos 
e outras, a exemplo das famosas Spirou, Fluide Glacial, Psikopat, 
Lapine Le Point. Tem álbuns editados pelas principais editoras 
do mercado, como Glénat, Le Seuil, Fluide Glacial e, notadamente, 
l’Association, num reconhecimento inequívoco da importância de 
seu trabalho.

Henrique Magalhães
Jornalista e professor do Curso de Comunicação em Mídias Digitais da UFPB
henriquemais@gmail.com

FOTO: Divulgação

A comédia Este é o Meu 
Garoto (That’s My Boy, EUA, 
2012) será lançada no Brasil 
apenas em DVD e Blu-Ray, no 
dia 12 de dezembro. O filme, 
que chegaria nos cinemas 
dia 31 de agosto, teve seu 
lançamento cancelado após 
fracassar nas bilheterias 
norte-americanas. A trama 
gira em torno do adolescen-
te, Donny, virou pai de uma 
criança, Todd, e o criou como 
pai solteiro até que o mesmo 
completasse 18 anos. O lon-
ga-metragem, com roteiro 
de David Wain e Ken Marino 
(dupla de Faça o Que Eu Digo, 
Não Faça o Que Eu Faço), 
foi produzido pela Happy 
Madison, empresa de Adam 
Sandler. Leighton Meester, Ja-
mes Caan e Susan Sarandon 
completam o elenco.

Filme de Sandler 
será lançado apenas 
em DVD e Blu-Ray

A animação da Disney, 
Detona Ralph tirou Argo, 
filme dirigido por Ben 
Affleck, do primeiro lugar 
das bilheterias norte- 
americanas, arrecadando 
US$ 49,1 milhões em três 
dias de exibição nos Esta-
dos Unidos. O filme bateu 
o recorde das animações 
anteriores e se tornou a 
melhor estreia de um filme 
da Disney Animation, sem 
a parceria com a Pixar. As 
informações são do site 
The Hollywood Reporter. O 
filme custou US$ 165 mil-
hões à Disney. A produção 
foi mais vista na costa 
leste, onde crianças ficar-
am em casa em vez de ir à 
escola por  causa da super-
tempestade Sandy.

Detona Ralph lidera 
bilheterias nos 
Estados Unidos

 

Mídias em destaque

Drops & notas

André Zahar lança Mafuá - Autoajuda para Mamute, livro de poesia ilustrado pelo artista plástico Léo Sales

entre ilustração e texto.
“A gente tentou confun-

dir mais do que explicar”, 
descreve André. “Tentamos 
criar essa atmosfera desnor-
teante, sem linearidade. Uma 
coerência que é óbvia”, com-
pletou.

O motivo de buscarem 
essa confusão foi o momen-
to pelo qual o André estava 
passando, ante a experi-
ência como jornalista que 
convivia com a política, ante 
os momentos que antece-
deram a mudança para a 
Paraíba. É uma observação 
do cotidiano, segundo deixa 
claro.

“No geral, fala de mu-
dança, de transição. As coisas 
não estavam claras, havia a 
angústia diante da nova vida. 
Tudo muito confuso”, disse o 

Em cartaz

Possessão

O longa-metragem de Ole Bornedal é baseado em fatos reais

Uma jovem com-
pra uma caixa antiga 
sem saber que dentro 
do objeto existe um 
espírito malicioso. Os 
pais da menina tentam 
encontrar uma ma-
neira de acabar com a 
maldição que domina 
sua filha.

Foto: Divulgação

Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

carioca André, que trabalhou 
lado a lado do amigo e artista 
plástico Léo Sales.

Esse é o primeiro livro 
de André Zahar, que, até 
então, só havia publica-
do um cordel sobre o que 
presenciou no cotidiano 
de jornalista na capital 
fluminense. Tratou-se de 
A Praga da Corrupção, dis-
ponível desde o ano passa-
do e que até se encontra à 
venda em João Pessoa, no 
Sebo Cultural.

É essa sua veia jorna-
lística que baseia suas refle-
xões.  André tem como base 
poetas que refletiram sobre 
a realidade social, como Fer-
reira Gullar e o paraibano 
Augusto dos Anjos.

“Gosto de outros 
também, mas estes mais 

punks, entre aspas, que 
pegam na veia, que trazem 
a crítica social são minhas 
influências”, disse An-
dré. “Tanto o jornalismo 
quanto a literatura fazem 
parte de mim. Alguns de 
meus poemas partem da 
observação da realidade, 
são bem concretos. Enca-
ro tanto um como outro 
como formas de abordar a 
realidade”, disse.

O livro Mafuá - Autoaju-
da para Mamute foi lançado 
em setembro deste ano lá 
no Rio de Janeiro, quando 
André voltou para a capital 
fluminense para trabalhar 
a campanha. Por enquanto, 
ele se dedica à confecção 
de textos em prosa, mas 
sem nenhuma pretensão 
de lançá-los em breve.

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. 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 extremamente 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.
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Teatro

Mostra Estadual prossegue hoje com espetáculos 
de dança e teatro no Santa Roza, em João Pessoa 

Cabeça de Lagartixa, Um Outro 
Olhar Sobre Mim, espetáculo 
da Contexto Cia. de Dança, de 
João Pessoa, dirigido por Alex 
Oliveira, será apresentado 
hoje, a partir das 19h30, no 
Teatro Santa Roza, localizado 
no centro da capital, dentro 

da programação da 17ª Mostra Estadual de 
Teatro, Dança e Circo, realização do Gover-
no da Paraíba, por meio da Secretaria de 
Estado da Cultura (Secult) e Fundação Es-
paço Cultural (Funesc). Nesta quinta noite 
do evento – que prossegue até o próximo 
sábado – outra atração da mostra oficial, 
às 21h30, é o Última Estação, montagem 
conjunta dos grupos campinenses Renas-
cer e Companhia do Rosário. 

“A minha expectativa é a melhor pos-
sível”, confessou para o jornal A União 
Francisco Soares, que participará da Mos-
tra Estadual de Teatro, Dança e Circo pela 
primeira vez como diretor. Há dois anos 
ele se apresentou no evento como ator no 
espetáculo solo Incelença, quando obteve 
o 2º lugar na preferência do júri popular.

Chico Oliveira informou que Última 
Estação - espetáculo cujo texto é assinado 
por Álvaro Fernandes e dura cerca de 55 
minutos - é um drama que trata da fuga-
cidade da vida”. Segundo ele, conforme o 
próprio título deixa antever, aborda as pas-
sagens da vida terrena, mas que estimula 
o espectador a embarcar em uma viagem. 

“Sempre acreditei na eternidade do 
espírito e numa força suprema que nos 
impulsiona para algum lugar diferente, 

Várias linguagens artísticas

novo, mesmo se ainda não sabemos que 
lugar é esse ou que “estação” se apresen-
tará mais adiante”, comentou o diretor, 
acrescentando que “o espetáculo nos 
convida, independente da nossa crença 
ou descrença pessoal, a uma “viagem” por 
outras dimensões, a do transcendental, 
imaterial e místico”.

Chico Oliveira - que também atua no 
espetáculo com mais quatro atores - fez 
questão de ressalvar que sua crença «é 
pessoal, não impositiva, cabendo a cada 
espectador a liberdade de fazer a sua pró-
pria “viagem” partindo desta “estação” que 
se apresenta no aqui e agora”. 

O drama inicia com o personagem 

 

Finalmente chegou a vez do 
western. Depois de realizar algumas 
mostras temáticas, como as que ho-
menagearam o gênero terror, o cinema 
francês e o dramaturgo alemão Ber-
told Brecht, chegou a vez do ‘gênero 
americano por excelência’ ser contem-
plado pelo Serviço Social do Comércio 
(Sesc), com No Tempo das Diligências 
(Stageacoah, EUA, 1939), de John Ford, 
amanhã, em duas sessões gratuitas, 
às 12h e as 19h, no Sesc Centro.

Considerado um dos grandes 
westerns da história, No Tempo 
das Diligências relata a viagem de 
oito pessoas, que embarca em uma 
diligência através do Arizona. Cada 
um dos passageiros tem um motivo 
pessoal para viajar. Nesse grupo es-
tão Ringo Kid – preso pelo delegado 
Curly Wilcox –, o Dr. Josiah Boone, a 
prostituta Dallas, o banqueiro Henry 
Gatewood, jogador Hatfield, Lucy 
Mallory, o vendedor de uísque Samuel 
Peacock.

Durante o percurso, eles são avi-
sados que Gerônimo e seus guerreiros 
apaches estão no caminho. O grupo 
terá de enfrentar os índios antes de 
alcançar seu destino. Numa das para-
das, Lucy, que está grávida, entra em 
trabalho de parto e é socorrida por 
Dallas. Assim, a cada parada novos 

FOTO: Divulgação

Tairon chegando a uma estação de trem. 
O objetivo é embarcar de volta para casa. 
Casado, pai de dois filhos, com a esposa 
grávida do terceiro, ele faz sempre referên-
cias à sua família, demonstrando ser uma 
pessoa bastante apegada aos seus entes 
queridos. Na plataforma, Tairon encontra 
Renan, o qual não lhe dá muita atenção e, 
a todo momento, limpa o ambiente.

Depois, aparece Lanif, um homem 
ressentido por causa do assassinato de sua 
família. O trem demora muito. E, enquanto 
aguardam a locomotiva, Lanif e Renan con-
versam coisas que, para o recém-chegado, 
parecem não ter muito sentido. Eles falam 
de suas lembranças, chegando a revivê-las, 
são irônicos com Tairon, que, a cada minu-
to, vai ficando mais aflito com a demora 
do expresso.

Já o diretor do espetáculo Cabeça de 
Lagartixa, Um Outro Olhar Sobre Mim, Alex 
Oliveira, informou que participará pela 
quarta vez da Mostra Estadual. “O evento 
é de grande importância, porque une as 
várias linguagens e os grupos participantes 
podem apresentar o seu trabalho”, disse ele.    

Outra atração da Mostra Estadual, na 
noite de hoje, como participação especial 
na mostra paralela, às 20h30, é o espetá-
culo Deus, Zeus, Sei lá, que o Movimento de 
Cultura Artística (Moca), de João Pessoa. 
Nesta 17ª edição, o evento presta home-
nagens a quatro nomes da cultura parai-
bana: na dança, ao coreógrafo Maurício 
Germano; na arte circense, o Major Palito, 
popular na cidade de Campina Grande; 
no teatro, tributo póstumo ao teatrólogo 
Elpídio Navarro, falecido no dia 17 de julho 
passado; e, em caráter especial, o bailarino 
e professor José Enoch. 

desafios vão surgindo até a chegada à 
cidade de Lordsburg, onde há o desfecho 
da trama.

Em No Tempo das Diligências, Ford 
coloca lado a lado a virtude e o vício, a 
pureza – a esposa dedicada – e o peca-
do, representado pela prostituta Dallas. 
Nessa babel ambulante, o diretor mostra 
que o bem e o mal convivem em proximi-
dade, como o médico, que salva-vidas, é 
também alcoólatra, ou seja, carrega uma 
mancha moral. Aliás, ele ‘permite’ que a 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Juneldo Moraes
juneldomoraes@gmail.com 

Última Estação, do grupo Renascer e da Cia. do Rosário, tem direção de Chico Oliveira

No Tempo das Diligências, longa-metragem de John Ford, abre a Mostra Faroeste

prostituta ajude uma mulher grávida a 
dar luz. Seria essa a redenção de Dallas?

Aliás, Ford faz o ‘bem’ render-se, de 
certa forma, ao ‘mal’, quando o xerife 
Curly Wilcox, que embora sendo amigo 
de Ringo, o prendeu assim que entrou na 
diligência – ele é o último passageiro a 
entrar –, recorre ao pistoleiro para lutar 
contra os apaches e salvar a vida de 
todos. Entrega-lhe uma arma e pede que 
não tente fugir. E mostra igualmente que 
Ringo não falta com sua palavra.

Com argumento de Ernest Haycox 
e roteiro de Dudley Nichols, No Tempo 
das Diligências deu o Oscar de Melhor 
Ator Coadjuvante a Thomas Mitchell 
e conquistou também o de Melhor 
Trilha Sonora. Já John Ford ganhou 
o prêmio de Melhor Direção do Cír-
culo dos Críticos de Cinema de Nova 
York. No elenco, além John Wayne e 
Thomas Mitchell estão Claire Trevor, 
John Carradine, Louise Platt e George 
Bancroft etc.

O longa-metragem que deu início 
a parceria entre John Ford – ninguém 
fez e dificilmente fara westerns como 
ele –, diretor de pelo menos três clás-
sicos do gênero, e o ator John Wayne, 
o maior astro do faroeste de todos os 
tempos, é também, o primeiro filme em 
que o cineasta explora a paisagem do 
Monument Valley, que se tornaria sua 
locação favorita. Nesse cenário, ele cria 
belas sequências durante a viagem da 
diligência.

A Mostra segue amanhã com 
Sem Destino (Easy Rider, EUA, 1969), 
dirigido por Denis Hopper e O Homem 
que Matou o Facínora (The Man Who 
Shot Liberty Valence; EUA, 1962), 
também de Ford, na quinta. Os ou-
tros filmes, O Prisioneiro da Ilha dos 
Tubarões (The Prisoner of Shark Island, 
1936), As Vinhas da Ira (The Grapes of 
Wrath, EUA, 1940) e Médico e Amante 
(Arrowsmith, EUA, 1931), todos de John 
Ford, serão exibidos na próxima semana. 

FOTO: Arquivo
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USP poderá descobrir no-
vos planetas a 110 anos-
luz da Terra

Paraíba ocupa o 7º lugar no ranking nacional
FOTO: Divulgação

A Paraíba atualmente ocu-
pa o sétimo lugar no ranking 
nacional de incidência do nú-
mero de casos de picadas de 
escorpiões. São 51,8 acidentes 
para cada 100 mil habitantes. 
Em relação às estatísticas anu-
ais, os números têm aumen-
tado cada vez mais: em 2009, 
foram registrados 1.116 casos; 
em 2010, 1472; e, de acordo 
com a última estatística, a de 
2011, o número de casos foi 
de 1.964. Buscando um maior 
controle da situação, o Ministé-
rio da Saúde em parceria com 
a Secretaria Estadual de Saúde 
está realizando a “1ª Semana 
Estadual sobre Capacitação, 
Controle e Manejo de Escorpi-
ões”. 

O evento é destinado a 
promover a educação dos pro-
fissionais da saúde para que 
possa haver um maior controle 
do número de acidentes, que 
cresce constantemente. “Isso, 
porém, não se deve unicamen-
te à maior quantidade de ca-
sos, mas também na melhoria 
da vigilância do agrave. Mesmo 
assim, sabemos que ainda há 
muitos casos subnotificados”, 
afirma Guilherme Carneiro, co-
ordenador do Programa Nacio-
nal de Controle de Acidentes 
por Animais Peçonhentos do 
Ministério da Saúde. O objeti-
vo, portanto, é qualificar esses 
profissionais para que possam 
prestar uma maior assistência 
à população.

No Estado, João Pessoa 
aparece em primeiro lugar, 
com 1.384 casos registrados 
em 2011; já o segundo lugar 
fica por conta de Guarabira, 
com 101 casos; em tercei-
ro, aparece o município de 
Bayeux, com 69. Esses núme-
ros, porém, podem não refletir 
exatamente a realidade, alerta 
o coordenador, já que muitas 
vezes as pessoas que sofrem 
picadas de escorpião procu-
ram os hospitais das cidades 
maiores para se tratar. Na capi-
tal, a incidência de escorpiões 
é maior nos bairros de Man-
gabeira, Valentina, Bairro dos 

Brasília – O aldicarbe, agrotóxico uti-
lizado de forma irregular como raticida 
doméstico (chumbinho), foi banido do 
mercado brasileiro, informou ontem a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

Estimativas do governo apontam 
que o produto é responsável por quase 
60% dos 8 mil casos de intoxicação rela-
cionados a chumbinho no Brasil todos os 
anos. O aldicarbe tem a mais elevada to-
xicidade entre todos os ingredientes ati-
vos de agrotóxicos até então autorizados 
para uso no país.

O único produto à base de aldicarbe 
que tinha autorização de uso no Brasil 
era o Temik 150, da empresa Bayer. “Tra-
ta-se de um agrotóxico granulado, clas-
sificado como extremamente tóxico, que 
tinha aprovação para uso exclusivamen-
te agrícola, como inseticida, acaricida e 
nematicida, para aplicação nas culturas 

de batata, café, citros e cana-de-açúcar”, 
informou a Anvisa.

Por meio de nota, o órgão desta-
cou que o cancelamento do registro 
dos produtos à base de aldicarbe segue 
recomendação feita durante reunião, 
em 2006, da Comissão de Reavaliação 
Toxicológica. Na época, foi estabelecida 
uma série de medidas para a continuida-
de do uso do aldicarbe no Brasil, como a 
restrição de venda aos estados da Bahia, 
de Minas Gerais e de São Paulo, exclu-
sivamente para agricultores certificados 
e propriedades cadastradas para uso do 
produto; e a inclusão de agente amar-
gante e de emético (substância que in-
duz ao vômito) na formulação do pro-
duto.

Cronograma da Bayer
Após o processo de reavaliação, 

a Bayer S/A apresentou, em 2011, um 
cronograma de descontinuidade de co-
mercialização e de encerramento de 
importação, distribuição e utilização 

do produto. A empresa se comprome-
teu ainda a efetuar o recolhimento de 
qualquer sobra do produto em posse de 
agricultores.

Em junho de 2012, a Anvisa cance-
lou o informe de avaliação toxicológi-
ca dos agrotóxicos à base de aldicarbe 
e, em outubro de 2012, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
publicou o cancelamento do registro do 
Temik 150. Com a decisão, estão proibi-
dos no Brasil a produção, a comerciali-
zação e o uso de qualquer agrotóxico à 
base de aldicarbe.

A Anvisa destacou que o chumbi-
nho é ineficaz no combate doméstico de 
roedores já que, como o primeiro animal 
que ingere o veneno morre de imediato, 
os demais ratos observam e não conso-
mem o alimento envenenado. Já os ra-
ticidas legalizados agem como anticoa-
gulantes, provocando envenenamento 
lento. Dessa forma, a morte do animal 
não fica associada ao alimento ingerido, 
o que faz com que todos os ratos da co-

lônia ingiram o veneno.

Clandestino
A agência destacou ainda que o 

chumbinho é um produto clandestino e 
que no rótulo não há quaisquer orienta-
ções quanto ao manuseio e à seguran-
ça, informações médicas, telefones de 
emergência, descrição do ingrediente 
ativo e antídotos que devem ser utiliza-
dos em casos de envenenamento, o que 
dificulta a ação de profissionais de saúde 
no atendimento a pessoas intoxicadas.

Os sintomas típicos de intoxicação 
por chumbinho são registrados em menos 
de uma hora após a ingestão e incluem 
náuseas, vômito, sudorese, salivação ex-
cessiva, visão borrada, contração da pu-
pila, dor abdominal, diarreia, tremores e 
taquicardia. 

Em caso de intoxicação, a orienta-
ção da Anvisa é que a pessoa ligue para 
o Disque-Intoxicação: 0800-722-6001. O 
serviço é gratuito e está disponível para 
todo o país.

Números de picadas de escorpião aumentam cada vez mais na Paraíba e foram alvo de debate na 1ª Semana Estadual sobre Capacitação, Controle e Manejo

Anvisa retira agrotóxico do mercado brasileiro

Brasil registra entre 80 a 90 óbitos por ano
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Estados e Alto do Mateus, de 
acordo com Francisco de Assis 
Azevedo, chefe do Núcleo de 
Controle de Zoonoses da Se-
cretaria da Saúde

Áreas urbanas
Embora muitos ainda fa-

çam a ligação do escorpião a 
ambientes rurais, trata-se de 
um animal mais facilmente 
encontrado em áreas urbanas. 
Para sua proliferação, é neces-

sária a existência de abrigo, ali-
mento e água. Locais que pos-
suem uma alta incidência de 
baratas, portanto, (sua princi-
pal presa) provavelmente con-
tarão com a presença, também, 
de escorpiões. Para se prevenir, 
é aconselhável acabar com as 
condições que lhes são favorá-
veis, como evitar locais escuros 
e úmidos e lixos em lugares im-
próprios.

A dedetização não é in-

dicada, pois como essa é feita 
ao redor da casa e não dentro 
do local, já que o veneno para 
escorpião é prejudicial à saú-
de humana. O que vai acabar 
ocorrendo é que os animais 
vão para dentro da casa, cau-
sando a falsa sensação de 
proteção por parte dos mora-
dores. Além disso, escorpiões 
possuem capacidade de per-
manecer com seus estigmas 
pulmonares fechados por um 

longo período.

Em caso de acidente
Deve-se limpar com água 

e sabão neutro a região afetada 
pela picada, evitar movimen-
tar o local e manter o membro 
elevado em relação aos demais 
até a chegada ao hospital. É de 
suma importância a procura 
de um médico e, se possível, a 
captura do animal, para que o 
profissional possa saber qual 

o tratamento adequado a se 
fazer. Muitas vezes sequer é 
necessário que se faça a soro-
terapia. Não se deve, de forma 
alguma, amarrar o membro 
que sofreu a picada, aplicar al-
gum tipo de substância sobre o 
local (como álcool, café, fumo, 
ervas ou urina), fazer curativos 
que fechem a área, nem cortar, 
perfurar ou queimar o local da 
picada. Tudo isso é apenas fru-
to de crendice popular.    

No Brasil, são registrados 
entre 80 a 90 casos de óbitos 
por ano devido a picadas de 
escorpiões. Os casos ocorrem 
principalmente com crianças, 
de 1 a 9 anos, responsáveis 
por 50% desse número, e com 
idosos. Isso ocorre porque 
como o organismo da criança 
é menor, se comparado ao de 
um adulto, e a quantidade de 
veneno injetada é a mesma, 

então, a concentração do ve-
neno acaba sendo maior, cau-
sando mais danos. Já nos ido-
sos, o perigo é maior devido à 
fragilidade do organismo, que 
muitas vezes não consegue se 
defender. 

O Ceatox (Centro de As-
sistência Toxocológica), loca-
lizado no Hospital Universi-
tário, funciona com plantão 
de 24h e realiza a prevenção 

e tratamento dos acidentes 
ocorridos. Nele, são atendidos 
uma média de 162 casos por 
mês. A pessoa acidentada, po-
rém, pode procurar, também, 
o Hospital Edson Ramalho ou 
qualquer Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) próxima a 
sua casa. 

Espécies de escorpião 
No Brasil, as principais 

espécies de escorpiões en-
contradas são quatro:  Tityus 
serrulatus, conhecido como 
escorpião amarelo, tendo 
como principal característi-
ca ser aquele que mais causa 
acidentes graves, com registro 
de óbitos, principalmente em 
crianças. Sua distribuição é 
ampliada, em vários estados 
do país; Tityus bahiensis, co-
nhecido como escorpião mar-

rom ou preto, é a espécie que 
causa mais acidentes em São 
Paulo; Tityus stigmurus, o es-
corpião amarela do Nordeste, 
principal espécie da Paraíba, 
pode causar acidente mode-
rado ou grave com possibili-
dade de evoluir para óbito; e 
o Tytius paraensis, conheci-
do como escorpião preto da 
Amazônia, espécie comum na 
Região Norte. 

Paula Laboissière
da Agência Brasil 

Rafaela Gambarra
Especial para A Umião 
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Percepção do brasileiro se amplia
impacto dos impostos no orçamento
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software calcula 
custo da educação

crianças sem a 
vacinação básica 

São Paulo – Um simulador que 
calcula o percentual ideal do orçamento 
dos municípios que deveria ser inves-
tido na educação, para que o ensino 
alcance níveis desejáveis de qualidade, 
foi desenvolvido na Faculdade de Ad-
ministração e Contabilidade (FEA) da 
Universidade de São Paulo (USP).

O programa de computador é re-
sultado da tese de doutorado de Thiago 
Alves que, hoje, é professor do curso de 
administração na Universidade Federal 
de Goiás. Para chegar ao produto final, 
Thiago conta que partiu da pergunta: 
“Quanto custa a educação pública 
gratuita e de qualidade no Brasil?”. “A 
ideia surgiu desse questionamento, 
e aí a gente percebeu que os investi-
mentos na educação não partem de 
um planejamento. Existe, na verdade, o 
que a Constituição diz”, explicou o pes-
quisador.

Com base em comparação que 
fez em relação aos países desenvolvi-
dos, Thiago observou que, enquanto no 
exterior calcula-se quanto é necessário 
investir nas escolas para o fornecimento 
de um serviço de qualidade e, a partir 
daí, o recurso é investido, no Brasil a or-
dem era contrária. “A pergunta tem que 
ser inversa. Quanto precisa? E aí nós 
vamos mobilizar recursos da sociedade, 
porque a educação é um direito funda-
mental, porta de entrada para outros 
direitos do cidadão”, disse.

Na confecção do software, o 
pesquisador utilizou como fonte dados 
da Prova Brasil e do Censo Escolar, como 
desempenho dos alunos, condições de 
bibliotecas, quadras, banheiros, labo-
ratórios, existência de computadores, 
além de quantidades de alunos e pro-
fessores nas escolas para estabelecer 
diretrizes.

Segundo a orientadora do pro-
jeto, Cláudia Souza Passador, professora 
de administração pública, a tese de Thi-
ago faz parte de uma grande pesquisa, 
que contou também com outras quatro 
dissertações de mestrado. O projeto foi 
financiado pelo Observatório Nacional 
de Educação, em parceria com a Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) e começou 
em 2007.

As pesquisas de campo, de acor-
do com Cláudia, envolveram centenas de 
gestores escolares, professores e pais 
de alunos. “A gente não quis dar uma 
visão apenas economicista. O salário 
dos professores influi, as condições físi-
cas na escola influem. Contemplamos o 
máximo de diretrizes”, explica Cláudia.

Brasília – Mais de 22 milhões 
de crianças em todo o mundo não 
receberam, em 2011, as três doses 
da vacina contra difteria, tétano e 
coqueluche, consideradas essenciais 
durante o primeiro ano de vida. Os 
dados são da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). De acordo com o le-
vantamento, cerca de metade dessas 
crianças vive na Índia, na Indonésia 
e na Nigéria, onde os programas de 
imunização são prejudicados por 
problemas como fornecimento insufi-
ciente de doses e falta de acesso das 
populações mais vulneráveis.

O balanço indica que o cenário 
global de vacinação infantil progre-
diu nos últimos dois anos, uma vez 
que, há 40 anos, menos de 5% das 
crianças em todo o mundo eram imu-
nizadas contra as três doenças. No 
ano passado, quatro em cada cinco 
receberam as doses recomendadas.

“Vacinar essas crianças para 
protegê-las da difteria, do tétano e da 
coqueluche, assim como da catapora, 
da poliomielite e de outras doenças 
preveníveis, é vital para mantê-las 
vivas e saudáveis”, informou o órgão.

A estimativa é que 130 mil-
hões de crianças nasçam todos os 
anos no mundo e que os programas 
de imunização salvem a vida de 2 a 3 
milhões delas.

 Rio de Janeiro - O nú-
mero de consumidores que 
reconhecem o impacto dos 
tributos e impostos em seus 
orçamentos subiu de 62%, 
em 2011, para 74%, este ano, 
com destaque para a classe 
social C, cuja percepção pas-
sou de 59% para 75%. Os 
dados constam da pesquisa 
nacional Impacto de Tari-
fas e Tributos no Brasil feita 
pela Federação do Comércio 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Fecomércio-RJ) e o Institu-
to Ipsos. Foram ouvidas mil 
pessoas em 70 cidades, in-
cluindo nove regiões metro-
politanas.

“É um processo que 
fica mais evidente na classe 
C, porque é uma população 
que está tendo agora mais 
acesso a bens de consumo 
em um movimento crescente 
de participação no mercado 
consumidor”, disse ontem à 
Agência Brasil o economista 
Christian Travassos, da Feco-
mércio-RJ.

A participação da classe 
C no mercado consumidor 
envolve bens duráveis, não 
duráveis e imóveis. “São pes-
soas que passaram a pagar o 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) e têm possi-
bilidade de legalizar a sua 

residência”. Travassos acres-
centou que a inclusão social 
que se visualiza no Brasil 
nos últimos anos trouxe re-
sultados positivos. “Trouxe 
benefícios para a população, 
mas também trouxe deveres. 
Entre eles, o pagamento mais 
visível dos impostos”. A clas-
se AB continuou liderando 
a percepção do pagamento 
de impostos, com 80%, este 
ano, contra 77%, no ano pas-
sado. Já na classe DE, a pro-
porção evoluiu de 53% para 
58%.

Os impostos municipais, 
entre os quais o Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), lideram os impostos 
pagos para 71% das pesso-
as consultadas, enquanto os 
impostos sobre produtos e 
serviços são apontados por 
50% dos brasileiros, os im-
postos estaduais por 32% e 
os federais por 10%.

Perguntado sobre im-
postos indiretos, metade dos 
consultados não reconheceu 
o seu pagamento. Já na hora 
do consumo, uma parcela de 
96% dos brasileiros admi-
tiu saber que paga impostos 
embutidos na compra de 
alimentos. O percentual era 
92%, em 2011. No quesito 
vestuário, a percepção de 
pagamento de impostos al-
cança 95% dos brasileiros. 
Seguem-se energia e higiene 
(94% cada), telefonia (91%), 
produtos de saúde (90%), 

serviços pessoais (88%), ha-
bitação (86%), serviços ban-
cários (85%) e combustível 
(83%).

“A percepção do impos-
to aumentou, mas nós ainda 
temos muito a avançar para 
que o brasileiro reconheça 
o pagamento dos impostos 
indiretos e perceba também 
quanto isso pesa no bolso”, 

disse o economista.
Com base na pesquisa 

Cesta de Compras do Esta-
do do Rio de Janeiro, a Feco-
mércio estimou em números 
o peso da carga tributária 
sobre o poder de compra do 
brasileiro e constatou que 
a diferença entre os preços 
das cestas de compras com 
e sem impostos alcança R$ 

107,03. Segundo a entidade, 
isso representa 22,2% do 
valor pago pelos 39 itens de 
alimentação, higiene e limpe-
za dos consumidores em suas 
compras mensais. No mês de 
setembro passado, por exem-
plo, o custo da cesta atingiu 
R$ 482,26. Esse valor cairia 
para R$ 375,24 sem os im-
postos, declarou Travassos.

Site disponibiliza maior acervo da América Latina
Os pesquisadores e admi-

radores da literatura de cordel 
têm a oportunidade de visitar 
um acervo raro e volumoso so-
bre o tema, por meio do site 
Cordel: Literatura Popular em 
Versos, criado pela Fundação 
Casa de Rui Barbosa (FCRB). O 
objetivo é preservar, conservar 
e disponibilizar a maior cole-
ção da América Latina sobre o 
assunto, com mais de nove mil 
títulos. O acesso é gratuito e li-
vre, sem necessidade de inscri-
ção online.

O projeto conta com o pa-
trocínio da Petrobras, por in-
termédio da Lei de Incentivo à 
Cultura do Ministério da Cultu-
ra e apoio do Fundo de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro (Faperj). O site surgiu 
com intuito de disponibilizar a 
coleção de Leandro Gomes de 

Barros, pesquisado pela profes-
sora Ivone Maia com o apoio da 
Faperj,  em parceria com a Casa 
de Rui Barbosa.

Livros, teses e dissertações
Porém, diante da originali-

dade e raridade da coleção, o 
projeto foi ampliado, a fim de 
promover e garantir sua preser-
vação. Nesse segundo momen-
to, foram inseridos, na coleção, 
mais nove mil folhetos digitali-
zados e biografias de 20 outros 
poetas. Destes, estão publicadas 
no site cerca de 2.340 folhetos 
de cordel, biografias de canta-
dores e poetas. Os interessados 
podem também efetuar consul-
tas bibliográficas, entre artigos, 
livros, teses e dissertações.

“A importância do site se 
dá na medida em que ele di-
vulga os folhetos, seus autores 

e o contexto da autoria. Além 
disso, a consulta à versão digi-
tal protege os originais do ma-
nuseio, colaborando para a sua 
preservação”, disse a diretora 
do Centro de Informação e Me-
mória da FCRB.

A consulta a obras dos po-
etas estão divididos em dois 
grupos: poetas de primeira ge-
ração e os de segunda geração. 
O primeiro grupo corresponde 
aos nascidos na segunda meta-
de do século XIX e o ingresso no 
cordel ocorreu entre os anos de 
1893 a 1930. O segundo grupo 
corresponde a poetas que in-
gressaram no universo do cordel 
quando a produção e distribui-
ção dos folhetos já haviam sido 
estabelecidas. Fazem parte do 
primeiro grupo nomes como An-
tonio Ferreira da Cruz e Severi-
no Milanês da Silva. No segundo 

grupo, figuram obras de Manoel 
D’Almeida Filho, Gonçalo Ferrei-
ra da Silva, entre outros.

 
origem
Principal fonte de diverti-

mento e informação, sobretu-
do, da população do Nordeste 
brasileiro, o cordel surgiu no 
Brasil na segunda metade do 
século XIX e rapidamente ex-
pandiu-se da Bahia até o Pará. 

Os temas eram os mais va-
riados: as aventuras de cava-
laria, as narrativas de amor e 
sofrimento, as histórias de ani-
mais, as peripécias e diabruras 
de heróis, os contos maravilho-
sos e uma infinidade de outros, 
que chegaram ao País pela Li-
teratura oral da Península Ibé-
rica e que a memória popular 
encarregou-se de preservar e 
transmitir.

Número subiu de 62%, em 
2011, para 74% este ano 
e a classe C se destacou

Impostos indiretos que incidem sobre alimentos são reconhecidos por 96% dos consumidores do país

LiteratUra de cordeL 

As secretarias de Edu-
cação estaduais e municipais 
de todo o País, bem como as 
instituições que incentivam as 
pesquisas na educação básica, 
têm até o dia 22 de novembro 
para enviar propostas sugerin-
do a realização de olimpíadas 
científicas, feiras e mostras de 
ciências, em 2013. Os projetos 
a serem apoiados deverão ter 
prazo máximo de execução es-
tabelecido em 12 meses.

As chamadas públicas, já 
abertas, foram lançadas pela 
Coordenação de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) e pelo Con-
selho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq).

“A evolução da ciência 
é que faz com que a huma-
nidade se aperfeiçoe con-
tinuamente. E incentivar a 
investigação científica é um 
trabalho das escolas, dos 
professores”, afirma Carmem 
Moreira de Castro Neves, di-
retora de formação de educa-
ção básica da Capes. As olim-
píadas, as feiras e as mostras 
são, segundo Carmem, uma 
forma de melhorar o ensino 

fundamental e médio, identi-
ficando jovens talentosos.

Este é o terceiro ano que 
a Capes e o CNPq lançam, con-
juntamente, editais de incen-
tivo a eventos científicos para 
estudantes. No ano passado, 
76 propostas foram aprova-
das de acordo com editais lan-
çados pelos dois ministérios. 
“Este ano, foram realizadas 48 
feiras municipais, 23 estadu-
ais e cinco grandes feiras na-
cionais”, informou a diretora.

 
Recursos
Para a realização de Olim-

píadas Científicas, está previs-
to um orçamento de R$ 3,3 
milhões, que poderá ser utili-
zado para compra de material 
de consumo, material biblio-
gráfico, e passagens e diárias. 
O Ministério da Educação 
(MEC) irá apoiar também a 
realização de olimpíadas in-
ternacionais no Brasil.

As propostas aprovadas 
para Feiras e Mostras Cientí-
ficas serão financiadas com 
recursos no valor global es-
timado de R$ 8,9 milhões, 
sendo que o valor do apoio 
depende da abrangência do 

evento, se nacional, estadu-
al ou municipal/distrital. A 
chamada prevê o apoio ainda 
às Mostras Científicas Itine-
rantes, em especial planetá-
rios móveis.

Para ambas chamadas, 
o proponente deve ser obri-
gatoriamente o coordena-
dor do projeto e ter vínculo 
formal com a instituição de 
execução. A equipe técnica 
poderá ser constituída por 
pesquisadores, alunos e téc-
nicos. Outros profissionais 
poderão integrar a equipe na 
qualidade de colaboradores.

Editais apoiam realização de eventos nas redes
escoLas estadUais e mUnicipais



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 6 de novembro de 2012

110 anos-luz da Terra
Brasileiros poderão descobrir novos planetas

Astronomia

São Paulo – Um dos projetos 
mais ambiciosos já liderados por 
uma equipe brasileira poderá resul-
tar na descoberta de novos plane-
tas, distantes 110 anos-luz da Terra 
- cada ano-luz equivale a aproxima-
damente 9,46 trilhões de quilôme-
tros. Conduzida em conjunto com 
cientistas da Austrália, Alemanha e 
Estados Unidos, a pesquisa é coor-
denada  por Jorge Meléndez, astrô-
nomo do Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosféricas 
(IAG) da Universidade de São Paulo 
(USP).

Os estudos foram feitos num 
telescópio localizado no Chile, que 
mede 3,6 metros e pertence ao 
European Southern Observatory 
(ESO). A equipe recebeu o direito 
de utilizar o equipamento duran-
te 88 noites, um período de tempo 
considerado extenso pelo cientista. 
“Que eu saiba, é a primeira vez que 
um projeto tão longo é aprovado 
para o Brasil”.

Nos meses de janeiro e março, 
os cientistas embarcam novamente 
para o Chile e, se as condições me-
teorológicas colaborarem, pode-
rão obter os dados que levarão ao 
anúncio da primeira descoberta de 
um planeta pela equipe.

Custo da observação
Cada noite de observação no 

telescópio chileno custa em torno 
de R$10 mil, segundo o pesquisa-
dor. Financiado pelo próprio ESO, o 
projeto segue até 2015 e, de acordo 
com Meléndez, há expectativa de se 
detectar vários outros planetas.

“Não temos ideia de quantos 
planetas podem ser detectados. No 
começo do projeto, tínhamos espe-
rança de que poderiam ser desco-
bertos uns cinco. Talvez descubra-
mos ainda mais, porque a precisão 
desse instrumento é muito boa, 
permitiria a detecção de planetas 
bem pequenos”, informou.

De acordo com Meléndez, an-
tes da entrada do Brasil ao ESO, os 
projetos brasileiros mais ambicio-
sos não passavam de duas noites. 
“A maioria dos projetos aprovados 
para os telescópios aos quais o Bra-
sil tem acesso, o Gemini (nos Andes 
chilenos e no Havaí) e o Soar (no 
Chile), eram de algumas poucas ho-
ras ou poucas noites”.

Estrelas desconhecidas
Meléndez conta que o estu-

do teve início em 2005 analisando 
estrelas conhecidas como gêmeas 
solares, por apresentarem caracte-
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rísticas semelhantes ao sol. “Elas 
são muito parecidas, têm uma apa-
rência física bastante similar ao Sol, 
temperatura, brilho”, explicou.

Após quatro anos de estudos, 
os cientistas fizeram uma impor-
tante descoberta: a composição 
química do Sol é diferente da de ou-
tras estrelas gêmeas. Ao aprofun-
dar os estudos, eles notaram que 
o Sol apresentava deficiência de 
determinados elementos químicos. 
“E esses elementos são justamente 
aqueles usados para formar plane-
tas rochosos”, disse.

O próximo passo dos astrô-
nomos foi calcular quanto desse 
material faltava à massa total do 
Sol. A conclusão foi que a defici-
ência constatada nessa estrela era 
da mesma ordem que a massa dos 
planetas rochosos do Sistema Solar, 
como Mercúrio, Terra, Vênus e Mar-
te. “Não foi apenas uma coincidên-
cia qualitativa em relação ao tipo 
de elemento químico que estava 
faltando ao Sol, mas também quan-
titativa”, contou.

Com base nessa descoberta, 
os cientistas passaram a procurar 
planetas ainda não conhecidos em 
torno de gêmeas solares. “Estu-
damos qual seria a relação entre 
anomalias químicas de cada estre-
la individualmente e a presença de 
diferentes tipos de planetas”, disse.

Perspectivas positivas
A nova etapa da pesquisa, por-

tanto, focou uma dessas gêmeas, 
a mais parecida com o Sol. Após 
observá-la por cinco anos, porém, 
nenhum planeta foi encontrado. 
“Já está garantido que, pelo menos 
para essa gêmea solar, não existe 
nenhum planeta”.

Em outubro de 2011, os astrô-
nomos decidiram ampliar a obser-
vação de gêmeas do Sol para uma 
amostra de 70 estrelas. Por enquan-
to, as perspectivas de se encontrar 
novos planetas nessas regiões são 
positivas. “Temos várias estrelas 
com sinais de que poderiam ter 
planetas em seu sistema. Em toda 
a amostra, temos duas com sinais 
muito promissores”.

Em um desses casos, o planeta 
apresentaria massa equivalente à 
Saturno e estaria muito próximo à 
sua estrela-mãe, além de ser muito 
quente, devido a essa proximidade. 
O outro possível planeta teria uma 
massa de aproximadamente duas a 
três vezes a de Júpiter. “Mas temos 
apenas dados parciais, precisamos 
observar essas estrelas por mais 
alguns meses para ter a órbita com-
pleta e poder anunciar a descober-
ta”, ponderou.

Especialistas da USP têm expectativa de detectar vários outros planetas por meio de telescópio chileno até 2015

Rio de Janeiro - Um  projeto reali-
zado pela Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa), com apoio 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro (Faperj) mos-
tra que o aproveitamento de resíduos 
industrias pode contribuir para a pro-
dução de alimentos de qualidade e 
mais baratos.

A pesquisa aproveita resíduos da 
produção de açúcar/álcool, cerveja e 
suco de maracujá, (provenientes das 
matérias-primas vegetais cana-de-açú-
car, cevada e maracujá, respectivamen-
te), por meio de uma tecnologia cha-
mada extrusão termoplástica.

“A extrusão termoplástica é uma  
tecnologia de processo que utiliza uma 

máquina de tratamento térmico. É uma 
combinação de calor, umidade e pro-
cesso mecânico em que se colocam os 
resíduos. Com isso você tem a alteração 
das matérias-primas, dando-lhe novas 
formas, estruturas e características nu-
tricionais”, explicou  o coordenador do 
estudo, o engenheiro agrônomo Carlos 
Wanderlei Piler de Carvalho.

Salgadinhos
Carvalho diz que nessa máquina é 

colocada uma farinha de arroz, prepa-
rada separadamente, juntamente com 
o bagaço de cana-de-açúcar, da cevada 
ou a casca do maracujá, que são sub-
metidos a altas temperaturas na hora 
do cozimento. Diante dessa pressão, 

os resíduos são moldados em forma de 
salgadinho, do mesmo tipo que se ven-
dem em mercados, e cereais matinais, 
que são aproveitados como fontes de 
nutrientes, em especial fibras e mine-
rais, e utilizados na elaboração de di-
versos alimentos, como farinha e amido 
de milho.

Maior teor de fibras
De acordo com o coordenador, o 

aproveitamento desses produtos com 
maior teor de fibra que os produtos 
tradicionais, tem sido cada vez mais le-
vado em consideração pela sociedade.

“Está havendo maior distribuição 
desses alimentos por um custo menor. 
Estamos com a intenção de aumentar 

o valor agregado para quem vende os 
produtos e dar uma alternativa de uso 
desse produto. É preciso investir cada 
vez mais em pesquisa para se poder via-
bilizar esses estudos”, diz 

Parcerias
Segundo Carvalho, o projeto envol-

ve parcerias com alunos de Doutorado 
da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (UFRRJ), da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da 
Universidade Estadual do Norte Flumi-
nense (Uenf).

 A Embrapa informou que está na 
fase final de construção de um labora-
tório previsto para fevereiro de 2013 
em Guaratiba, zona Oeste do Rio de 

Embrapa utiliza resíduos industriais para 
produzir alimentos baratos e de qualidade

Computador faz 20 trilhões de cálculos

São Paulo – A Universidade de 
São Paulo (USP) adquiriu e começa 
a colocar em funcionamento neste 
mês um supercomputador conside-
rado um dos cinco mais rápidos do 
país. O equipamento foi comprado 
com apoio da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp) e tem 2,304 mil processa-
dores. 

A máquina, cerca de 100 vezes 
mais rápida que o computador mais 
potente da universidade, consegue 
fazer 20 trilhões de cálculos por se-
gundo e será usada pelos pesquisa-

dores do Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosféricas 
(IAG) da USP e do Núcleo de Astro-
física Teórica da Universidade Cru-
zeiro do Sul, entidade parceira do 
projeto. 

“Esse computador nos coloca 
entre os institutos líderes do mun-
do para fazer computação de alta 
performance”, destaca a professora 
de Astronomia da USP Elisabete Dal 
Pino.

O primeiro teste de cálculo fei-
to com o equipamento já demons-
trou o potencial da nova máquina. 
Com o computador antigo, o pro-
cedimento levava uma hora e meia. 
Usando apenas metade da capaci-

dade do novo superprocessador, o 
teste levou um minuto e 57 segun-
dos.

“Com o computador, você pode 
modelar [criar virtualmente um 
modelo baseado em teoria] uma 
galáxia, colisões entre galáxias, co-
lisões entre estrelas. Pode modelar 
a morte ou nascimento de uma es-
trela. E pode comparar esses mode-
los com o que você consegue obter 
a partir de observações a partir de 
telescópios”, ressalta Elisabete.

O supercomputador, que cus-
tou mais de R$ 1 milhão, terá 10% 
do tempo de seu funcionamento 
destinado à comunidade astrofísica 
do país. 

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil



 

Casa da Criança
AS FRANQUADAS SOCIAIS do Projeto Casa da 

Criança, Kainara Amorim e Sandra Moura, convidando 
para a solenidade de inauguração da ala pediátrica 
do Hospital Napoleão Laureano, construída com 
recursos provenientes do McDia Feliz e decorada 
através de ações das mesmas.

Será hoje, às 11h, naquele hospital, com apresen-
tação do novo espaço, que disporá de 21 leitos para 
as crianças e adolescentes com câncer na Paraíba.
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Em alto estilo
A GRANDE FIGURA que é, Dorinha Maroja rece-

beu seletos amigos e familiares para comemorar seus 
bem-vividos 80 anos, com coquetel e jantar da melhor 
qualidade e categoria. 

O evento foi no Paço dos Leões, casa de recepções 
de sucesso na Paraíba que teve seu embrião iniciado por 
ela, quando fundou o grupo Tia Nila há cerca de 30 anos, 
ao lado da filha Carmelita Chang. 

Estilista Edna Martins, que hoje aniversaria, e Evelyn César

A festejada Dorinha Maroja com os filhos Flávio, Germana, André, Bruno e Carmelita

Estimados Cris e Ricardo Marcelo, ele é o aniversariante de hoje
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Medo se vence com 
segurança. Apego se 
vence com renúncia. 
Aversão se vence
com amor”

“A arte da conquista é
conquistar as pessoas
como elas são, e não 
querer mudá-la para
nos conquistar”

HERMÓGENES ALINE DAVILA

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   "Candelabro Italiano" 
será o destaque amanhã 
do Cinema Gourmet no 
restaurante L´Atlantique, 
no Hardman Praia Hotel.

   O filme tem em sua 
trilha sonora uma das 
mais lindas canções ita-
lianas “Al Di Lá”, de Emílio 
Pericolli.

Zum Zum Zum
   O projeto Samba da Vela lotou o bar e restaurante Barril 21, na Praia 
do Bessa, no último domingo. Fomos conferir o evento com Ana Gondim, ao lado 
dos amigos Cristovam Tadeu, Silvana Sorrentino e Fernando Moura.  Anotamos 
ainda as presenças  de Conceição  Serra, Yolanda Fernandes, Lúcia Henriques, 
Gracinha Telles, entre outras.

   O publicista pernambucano e ex-deputado federal Fernando Coelho foi 
destaque na Feira de Livros da Eduep, em Campina Grande. Segundo o escritor 
José Octávio de Arruda Melo, as publicações organizadas pelo editor Cidoval 
Moraes bateram todos os recordes de venda, distinguindo-se pela qualidade.

 

VEM AÍ mais uma 
sessão do Oi Blues 
By Night em João 
Pessoa, avisa Toinho 
Alcântara, produtor 
local do evento. Será 
no próximo dia 14, às 
21h30 no Chopp Time 
Street, no Bessa, 
com o multi-instru-
mentista americano 
Warren Atiba Taylor 
acompanhado da Up-
Town Band. Ingressos 
na Broomer do MAG.

Blues

Deputado Ricardo Mar-
celo, vereador João 
Almeida, estilista Edna 
Martins, professores  
Léo Mendonça e Vânia 
Siqueira Brito, jornalista 
Lilian Moraes, figurinista 
Ana Arcela, procuradora 
Risomar Nóbrega Dias de 
Barros, Sra. Maria Odete 
Guimarães.

FOTO: Osmar Santos

FOTO: Goretti Zenaide

Casa dos Pobres
O INSTITUTO PADRE ZÉ iniciou no Dia de Finados uma 

campanha para arrecadação de recursos para a construção 
da Casa dos Pobres, que vai acolher pacientes portadores 
do vírus HIV.

O responsável pelo Hospital Padre Zé, padre Egídio 
de Carvalho Neto, explica que a Casa dos Pobres para as 
pessoas que tentam viver com Aids será construída anexa 
ao hospital e as obras deverão iniciar em 1º de dezembro, 
sendo finalizada em um ano. Quem quiser contribuir pode 
obter mais informações pelo telefone (83) 3241-8080.

Spa Day
O HAIR 

DESIGNER João Paulo 
Targino marcou para 
o dia 14 deste mês 
mais um “Spa Day”, em 
seu salão, no bairro 
do Bessa. Será com a 
presença de um espe-
cialista em reconstru-
ção capilar, enviado de 
São Paulo pela marca 
Joico, além de de-
monstração de makes 
da Mary Kay.

FOTO: Goretti Zenaide

Miriam Barros e Risomar Dias, que é a aniversariante de hoje

Alto verão
O ESTILISTA Marce-

lo Sommer assina, mais 
uma vez, a nova coleção 
Alto Verão 2013 do Su-
permercado Extra. As 
peças já estão disponí-
veis nas suas prateleiras, 
onde a grande aposta 
para o feminino é o ma-
caquinho com estampa 
étnica e calças skinny.

Semana de arte e cultura
O CENTRO CULTURAL Dante Aliguieri vai promover, a 

partir de amanhã, a Semana de Arte e Cultura, abordando o 
tema “O que é justo?”, na sede do Cintep, na Rua Geraldo 
Mariz, 849, em Tambauzinho.

O evento, sob o comando do presidente Jorge Rossi,  
terá apresentação do Quinteto de Cordas da Amusa, pa-
lestras dos professores Eduardo Rabenhorst, Laura Taddei 
Berquó, Gloreni Aparecida Machado, Melissa Gusmão e 
Cláudio Lameirão. 

Bebidas
A CERVEJARIA  

Heineken vai inaugu-
rar franquia com um 
quiosque no hall dos 
cinemas do MAG Sho-
pping. A marca surgiu 
em 1864, em Amsterdã 
e hoje está presente 
em mais de 70 países, 

No Brasil, a Hei-
neken produz 12 mar-
cas de cerveja, além de 
importar outras 6.

Governança ambiental
ACONTECE na próxima quinta-feira o Seminário 

“Governança Ambiental no Estado”, uma promoção da 
Secretaria Executiva do Meio Ambiente e da Sudema. 

O evento será realizado no auditório do Jardim 
Botânico “Benjamin Maranhão”, em João Pessoa, com 
uma discussão pública para a inclusão da agenda 
ambiental em todos os setores na Paraíba. Entre os 
palestrantes estarão o analista ambiental Rodriguez 
Gutierrez e o promotor José Farias Sousa.

Prêmio Celso Furtado
O EMPRESÁRIO, vice-presidente da Câmara Bra-

sileira da Indústria da Construção Civil e ex-presidente 
do Sinduscon, Irenaldo Quitans, vai receber o Prêmio 
de Economia “Professor Celso Furtado”. A homenagem 
é prestada aos economistas que se destacam na sua 
atividade e será no próximo dia 23 na UFPB.

Arte e povo no poder
O ARTISTA PLÁSTICO  paraibano Clóvis Júnior está 

todo prosa com a inauguração, amanhã, do seu mega 
painel “Arte e Povo no Poder”, instalado no Senado 
Federal, em Brasília.

A obra, com 10 metros de largura e 2 de altura, levou 
quatro meses para ser concluída .

Consumidor
A ESTAÇÃO CABO 

BRANCO vai sediar quinta 
e sexta-feira o II Congres-
so Internacional de Direito 
do Consumidor na Paraíba. 

A abertura do evento 
será feita pelo procurador 
geral de Justiça, Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho, se-
guida de palestra do minis-
tro do STJ, José Augusto 
Delgado, que falará sobre 
“Análise Contemporânea 
da Evolução da Doutrina 
e Jurisprudência sobre o 
Consumidor”.

Artesanato rural
SERÁ REALIZADA 

hoje e amanhã no Sindica-
to dos Agrônomos Veteri-
nários e Zootecnistas dos 
Entes da Paraíba a primeira 
Oficina de Turismo e do 
Artesanato Rural. 

A promoção é do Go-
verno do Estado, através 
da Emater e do Ministério 
do Desenvolvimento Agrá-
rio e tem como proposta 
despertar nas famílias 
agricultoras o interesse 
pelas suas potencialidades 
e estimular o artesanato.
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Gabaritos das provas 
do Enem serão 
divulgados amanhã
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Uso do aparelho enquanto 
se dirige compromete 
35% do poder de reação

A pressa em chegar ao 
trabalho e a disponibilidade 
para ser localizado, devido 
à difusão do uso do celular 
e das redes sociais, estão co-
locando em risco motoristas 
que desrespeitam as normas 
do trânsito e fazem uso do 
equipamento enquanto diri-
gem. De acordo com pesqui-
sa realizada pelo Instituto 
Politécnico da Virgínia, nos 
Estados Unidos, o uso do 
equipamento compromete 
91% da atenção e pode ser 
mais perigoso que dirigir 
embriagado.

Em João Pessoa, cerca 
de 130 agentes de trânsito 
estão de olho nos motoris-
tas que cometem essa infra-
ção. De acordo com o diretor 
de operações da Superin-
tendência de Mobilidade 
Urbana (SEMOB), Cristiano 
Nóbrega, os agentes estão 
espalhados pelos principais 
corredores da cidade, onde 
o fluxo de veículo é grande 
e não é difícil flagrar infra-
tores. “É impressionante 
como tem motorista que, 
simplesmente, fica fora do 
ar. Eles desaceleram, inva-
dem a faixa sem sinalizar e 
acabam batendo ou encos-
tando na traseira do carro 
da frente”, disse.

Outra preocupação da 
SEMOB é com relação ao 
uso do celular, não apenas 
para falar, mas também para 
enviar mensagens e bate-
-papos nas redes sociais. “É 
muito comum ver pessoas 
digitando no celular com 
uma das mãos”, disse. De 
acordo com uma pesquisa 
realizada na Inglaterra, o 
motorista que recebe ou en-
via torpedos no trânsito tem 
reações até 35% mais lentas 
e reagir a situação, que exi-

alErta no trânsito

O perigo do celular ao volante
ge raciocínio rápido, pode 
ser um problema fatal.

Os principais locais onde 
acontecem infrações, por uso 
do celular no trânsito, são 
na Epitácio Pessoa, Rui Car-
neiro, Josefa Taveira e áreas 
centrais. Durante aplicação 
de multas, Cristiano Nóbrega 
diz que, muitas vezes, o mo-
torista nem se dá conta de 
que foi flagrado pelo agente 
de trânsito e só recebe a au-
tuação em casa. De janeiro a 
setembro deste ano já foram 
registrados 7.543 autos in-
fracionais em João Pessoa, 
no ano passado o número foi 
menor, 4.827 multas por uso 
do celular no volante.

Apesar das campanhas 
de combate ao uso do apa-
relho no trânsito, através de 
publicidade e reportagens 
nas principais mídias, o nú-
mero de casos se mantém va-
riante. Em 2010, foram 7.584 
multas com uma redução no 
ano seguinte que diminuiu 
para 4.827, mas neste ano o 
número de multas voltou a 
crescer e já está encostando 
nos dados de 2010, um dado 
que preocupa já que o risco 
de acidente com quem dirige 
fazendo uso do celular pode 
chegar a 400%.

Punição pesa
Quem desrespeita o ar-

tigo 252, que diz respeito à 
proibição do uso de apare-
lhos eletrônicos e fone de 
ouvido, está sujeito a multa 
no valor de R$ 85,13, além de 
perder 4 pontos na carteira 
de motorista. A punição cabe 
recurso, seja para detectar 
quem era o motorista que 
conduzia o veículo, se o pro-
prietário ou outra pessoa, ou 
mesmo para recorrer da pe-
nalidade. “O infrator tem três 
oportunidades para recorrer 
e na última delas será Con-
selho Estadual de Trânsito, 
composto por representan-
tes de instituições e órgãos 
relacionados ao trânsito”, 
disse Cristiano.

Vanessa Braz
Especial para A União
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A Operação Finados 
desencadeada pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
nas rodovias que cortam 
a Paraíba registrou do dia 
primeiro de novembro à 
meia-noite do domingo 
(4), 56 acidentes com 35 
feridos e quatro mortes. 
Durante a Operação 24 
motoristas foram flagra-
dos dirigindo embriaga-
dos. Na Região Metropo-
litana de João Pessoa, o 
Batalhão de Policiamen-
to de Trânsito desenca-
deou entre o dia 2 até a 
meia-noite do domingo 
a Operação Eternidade  e 
apreendeu 103 veículos 
irregulares, notificou 153 
condutores por irregula-
ridades na documentação 
e flagrou 38 motoristas 
dirigindo sob o efeito de 
bebidas alcoólicas. Desse 
total cinco pessoas foram 
presas por embriaguez e 
duas por desacato. 

Ainda durante a Ope-
ração Eternidade foram 
registrados 49 acidentes, 
sem mortes. Uma redução 
de 42% no número de 
acidentes em relação ao 
mesmo período do ano 
passado. No total, foram 
abordados pelos policiais 
do BPTran 1.359 veículos. 

Operação registra 56 acidentes na PB
FEriaDÃo DE FinaDos

Continuam em estado re-
gular no Hospital de Emergên-
cia e Trauma, em João Pessoa, 
as quatro pessoas que foram 
alvejadas a tiros de pistola na 
madrugada de ontem quando 
chegavam a uma danceteria no 
bairro do Roger, em João Pes-
soa. Os autores pelos disparos 
ainda não foram presos, mas a 
polícia continua em diligência 
para identificar e prender os 

culpados.
Marcele da Conceição 

Souza, 31 anos, Wellington de 
Oliveira Silva, 20 anos, José Ro-
berto da Silva, 29 anos, e um 
adolescente de 17 anos, foram 
alvejados nos primeiros minu-
tos da madrugada de ontem, 
no momento em que chaga-
vam à Danceteria ‘Forró da Pe-
dra’ – na localidade conhecida 
como Buraco da Jia. Logo após 

a chegada do grupo, dois ho-
mens em uma moto abriram 
fogo contra eles, fugindo logo 
em seguida.

A polícia foi informada 
que os homens da moto esta-
vam à procura de um homem 
conhecido como ‘Canoa’ e dis-
pararam as armas contra o 
grupo que chegava achando 
que um deles era o alvo que 
eles procuravam. De acordo 

com o boletim médico do Hos-
pital de Emergência e Trauma 
de João Pessoa, para onde as 
vítimas foram encaminhadas, 
os feridos não correm risco de 
morte. Os policiais da Unida-
de de Policiamento Solidário 
(UPS) do bairro foram os pri-
meiros a chegarem ao local, 
mas não conseguiram prender 
os suspeitos. O caso continua 
sendo investigado. (JA)

Polícia procura homens que feriram jovens
tirotEio no roGEr

José Alves
zavieira2@gmail.com

Os números oficiais das 
duas Operações (PRF e BP-
Tran) foram divulgados na 
manhã de ontem.

Segundo a assessoria 
de imprensa da PRF, os 
acidentes com vítimas fa-
tais ocorreram a partir do 
final de tarde do domingo 
(4), sendo que o primeiro 
aconteceu às 16h30, no 
km 42,9, da BR-230, no 
município de Santa Rita, 
onde um automóvel saiu 
da pista e bateu contra 
uma bicicleta que circu-
lava numa via paralela à 
rodovia. O ciclista Geraldo 
Barbosa dos Santos, de 54 
anos, morreu no local.

Ainda no domingo, 

em Santa Rita, no km 40 
da BR-230, na localidade 
conhecida como “Barriga 
Cheia”, uma colisão en-
volvendo um automóvel 
e uma carreta (cavalo me-
cânico) provocou a morte 
de uma pessoa sem iden-
tificação, ocupante do au-
tomóvel. 

Entre as cidades de 
Soledade e Juazeirinho, 
no km 222,0 da BR-230, 
dois veículos se choca-
ram de frente e uma 
pessoa que também es-
tava sem identificação 
morreu no local.

O último acidente 
com morte ocorreu na 
BR-412, km 122,0, entre 

Sumé e Monteiro, no Ca-
riri paraibano, onde um 
veículo que evadiu-se do 
local sem ser identificado 
colidiu com uma motoci-
cleta provocando a mor-
te do piloto. 

Ainda foram aborda-
dos 1.963 veículos, lavra-
dos 554 autos de infração 
de trânsito, 20 veículos 
ficaram retidos para re-
gularização e 18 animais 
foram recolhidos. Foram 
realizados 483 testes de 
bafômetros, sendo que, 
24 pessoas foram autua-
das e oito foram condu-
zidas para a Delegacia de 
Polícia por dirigirem em-
briagadas.

Segundo dados da PRF, os acidentes resultaram em 35 pessoas feridas e quatro mortes

FOtOS: Evandro Pereira

De janeiro a setembro deste 
ano já foram registrados 

7.543 autos infracionais em JP 
por uso do celular ao volante

l Dirigir enquanto fala ao telefone pode ser com-
parada condução de um veículo por uma pessoa 
embriagada.
l O poder de reação fica comprometido em 35%.
l O risco de acidentes cresce 400% quando o moto-
rista faz uso do celular enquanto dirige.

Curiosidades



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 6 de novembro de 2012

Gabaritos das provas objetivas do 
Enem vão ser divulgados amanhã

Os gabaritos das pro-
vas objetivas do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio – Enem -, serão di-
vulgados amanhã no site 
do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
– Inep, no endereço ele-
trônico http://www.inep.
gov.br/enem. As provas 
foram encerradas no do-
mingo e, segundo dados 
preliminares do Inep, a 
Paraíba registrou no últi-
mo dia uma abstenção de 
26,42%. No sábado, o per-
centual de faltosos havia 
sido de 24,31%. Em todo 
país, a abstenção média 
foi de 27,9%.  

De acordo com o Inep, 
no sábado, dos 141.186 
candidatos inscritos na 
Paraíba, 34.320 candida-
tos não compareceram 
aos locais de prova. No do-
mingo, o número de falto-
sos ampliou para 37.305. 
Conforme os dados, os 
Estados com maior índice 
de faltosos, nos dois dias, 
foram Roraima, Bahia e 
Amazonas, enquanto o 
menor índice foi registra-
do no Piauí, Santa Catari-
na e Alagoas.

Durante os dois dias 
de provas do Enem, foram 
eliminados 65 candida-
tos. No domingo, foram 
eliminados e retirados 
das salas de exame 28 
candidatos que postaram 
imagens digitais durante 
a realização da prova. No 
sábado, foram eliminados 
e retirados 37 candidatos. 
O Inep, no entanto, não di-
vulgou em quais Estados 
foram registradas essas 
ocorrências. 

Segundo o Inep, os can-
didatos poderão acessar 
os resultados individuais 
do Enem 2012 a partir de 
28 de dezembro. Para isso, 
basta digitar o número de 
inscrição e senha ou CPF 
e senha no endereço ele-
trônico http://sistemase-
nem2.inep.gov.br/.

Quase 40 mil inscritos 
deixaram de fazer o 
exame na Paraíba

Na próxima quinta-feira 
(8), a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT), 
em João Pessoa, estará di-
vulgando à imprensa como 
será feita a Campanha Papai 
Noel dos Correios 2012. O 
evento será realizado pela 
manhã no hall do Edifício-
-Sede dos Correios, onde a 
exemplo dos anos anteriores 
funcionará a Casa do Papai 
Noel. Realizada há mais de 
20 anos, a campanha tem 
como principal objetivo res-
ponder às cartas de milha-

res de crianças que todos os 
anos escrevem ao Papai Noel 
pedindo presentes. As cartas 
são adotadas por pessoas e 
empresas que se comprome-
tem a atender os pedidos re-
alizando o sonho das crian-
ças que se encontram em 
situação de vulnerabilidade 
social.

No ano de 2010 (em 
João Pessoa e Campina Gran-
de), foram recebidas 27.805 
cartas, sendo entregues 
6.910 presentes. No ano 
passado, a Diretora Regional 
da Paraíba recebeu cerca de 
18 mil cartinhas. Desse total, 
cinco mil foram adotadas, o 

Correios preparam campanha do Papai Noel
APADRINHAMENTO

que representou 28% de pe-
didos de crianças atendidos. 

Desde 2009, os Cor-
reios estabeleceram parce-
rias com escolas públicas, 
creches e abrigos que aten-
dem crianças em situação 
de vulnerabilidade social. O 
objetivo é que ações como 
desenvolver a habilidade da 
redação de carta, endereçar 
e usar o CEP e o selo postal 
sejam trabalhadas nas esco-
las por meio da carta ao Pa-
pai Noel.

Apadrinhamento
O apadrinhamento de 

cartas da campanha é feito 

da mesma maneira em todo 
o Brasil: as cartas enviadas 
pelas crianças são lidas e 
triadas pelos ajudantes. Em 
seguida, são disponibiliza-
das para adoção na casa do 
Papai Noel – no Edifício-
-Sede dos Correios da Para-
íba – e na Agência Central de 
Campina Grande.

Os presentes relativos 
às cartas adotadas são en-
tregues pelos padrinhos 
nos pontos divulgados pelos 
Correios para que posterior-
mente a entrega seja feita 
pela ECT. Não é permitida a 
entrega direta do presente e, 
para assegurar a observân-

cia desse critério, o endereço 
da criança não é informado 
ao padrinho.

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

José Alves
zavieira2@gmail.com

Unidade de Internação da ala infantil será inaugurada hoje
NO NAPOlEãO lAuREANO

A Unidade de Internação 
da ala infantil do Hospital 
Napoleão Laureano vai ser 
inaugurada hoje, às 11h. O 
novo espaço vai ampliar a 
capacidade de atendimento 
e internação de bebês e cri-
anças com câncer de 15 para 
21 leitos, sendo 14 enferma-
rias, das quais sete duplas e 
sete individuais. A unidade 
proporcionará um melhor 
tratamento, aumentando a 
chance de cura destes pa-
cientes.

A primeira etapa da obra 
– a estrutura física – foi inau-

gurada em março deste ano. 
A segunda etapa constou da 
compra de equipamentos: 21 
camas e berços, escadinhas, 
mesa de refeição para cada 
leito, sofá-cama para cada 
quarto, computador para o 
setor de enfermagem, ba-
lança, 17 ar-condicionados, 
16 TVs e um microscópio. Na 
parte física foram investidos 
R$ 690.947,50, enquanto na 
aquisição de equipamen-
tos, R$ 143.204,54. Os recur-
sos são oriundos de doações 
do Instituto McDonald, da 
campanha McDia Feliz; e da 

Fundação Napoleão Laure-
ano.

A terceira e última etapa 
da obra – a humanização dos 
ambientes – foi lançada no 
mês de julho e contou com 
a participação de arquitetos 
e decoradores por meio de 
parceria entre o Projeto Casa 
da Criança e o Instituto Ronald 
McDonald que, desde 2004, 
vem promovendo intervenções 
arquitetônicas em instituições 
de atendimento a crianças e 
adolescentes com câncer. 

Os arquitetos cuidaram de 
27 ambientes, entre os quais 

consultórios médicos, con-
sultório odontológico, sala 
de nutrição, sala da assistente 
social, sala de psicóloga, sala 
para coleta, fisioterapia, qui-
mioterapia, brinquedoteca, 
banheiros, depósitos, den-
tre outros, que receberam 
armários, pintura, cadeiras 
para as mães, visores de vi-
dros nas portas dos quartos, 
entre outros. O objetivo foi 
transformar o ambiente hos-
pitalar num local menos hostil 
para as crianças que estão em 
tratamento.

Além de ampliar a ca-

pacidade de atendimento e 
internação de bebês e crian-
ças com câncer de 15 para 21 
leitos, a unidade possibilitará 
ainda a redução do índice de 
contaminação e do tempo de 
internação desses pacientes, 
uma vez que as enfermarias 
duplas vão abrigar as crian-
ças que podem ficar junto 
das outras, como é o caso 
das que estão passando por 
quimioterapia; enquanto as 
individuais serão destinadas 
àquelas crianças que apre-
sentarem problemas de in-
fecção. (CC)

Campanha tem 
como objetivo 
responder às 
cartas de 
crianças que 
escrevem 
pedindo 
presentes

A Empresa de Correios e Telégrafos vai divulgar na próxima quinta-feira como será realizada a Campanha Papai Noel dos Correios este ano em João Pessoa

Foto: Evandro Pereira



Obras no Vale dos Dinossauros 
estão em processo de conclusão
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Turistas paraibanos e do 
mundo inteiro terão um bom 
motivo para visitar a cida-
de de Sousa, no Alto Sertão. 
As obras de revitalização do 
Monumento Natural Vale dos 
Dinossauros se encontram 
em estágio avançado. As visi-
tas ao conhecido Vale dos Di-
nossauros foram suspensas 
desde junho deste ano, após 
o governador Ricardo Couti-
nho assinar a ordem de ser-
viço para início da reforma, 
durante a Plenária do Orça-
mento Democrático Estadual 
da cidade, no dia 20 de maio.

O projeto de revitali-
zação é coordenado pela 
Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente 
(Sudema) e surgiu por meio 
de convênio celebrado com a 
Petrobras. As obras de recu-
peração do museu, passare-
las, casa da sede e quiosques 
do Parque Vale dos Dinossau-
ros representam um investi-
mento de R$ 652.734,42. O 
plano consiste em revitalizar 
a unidade de conservação 
que abriga um dos mais sig-
nificativos registros de pega-
das fossilizadas de dinossau-
ros do planeta. O valor total 
da obra é da ordem de R$ 1,2 
milhão, oriundos de um con-
vênio do Governo do Estado 
com a Petrobras. 

O governador Ricardo 
Coutinho conseguiu com a 
empresa modificação do pro-
jeto e salvar o convênio. Na 

Museu, passarelas, casa 
da sede e quiosques 
serão revitalizados

Foto: Divulgação

Na reforma do Vale dos Dinossauros, estão sendo investidos recursos da ordem de  R$ 1,2 milhão, oriundos de convênio firmado entre o Governo do Estado e Petrobras

versão anterior, apenas 40% 
dos recursos seriam desti-
nados a obras de infraestru-
ra; os outros 60% seriam 
para convênios terceirizados 
envolvendo capacitação. O 
governo atual mudou a con-
cepção do projeto, que ago-
ra destina 75% dos recursos 
para as obras de infraestru-
tura e os 25% restantes para 

as atividades na área social – 
que também incluem cursos.

As principais interven-
ções ocorreram na revitaliza-
ção do museu, das passarelas, 
dos quiosques e da casa de 
apoio ao pesquisador, devol-
vendo dignidade a um dos 
maiores patrimônios do Brasil. 
O projeto arquitetônico con-
templou todas as diretrizes de 

acessibilidade aos portadores 
de necessidades especiais.

A melhoria no Vale dos 
Dinossauros incluiu área de 
urbanização e estaciona-
mento, reforma do auditó-
rio e aquisição de móveis e 
equipamentos, entre outros 
benefícios. A revitalização 
abrange ainda ações de ca-
pacitação para a população 

nas áreas de paleontologia e 
identificação de pegadas de 
dinossauros. Segundo o atual 
coordenador de Estudos Am-
bientais da Sudema, Thiago 
Silva, foi feita uma revitaliza-
ção geral de todo o Parque, 
desde o novo cercamento à 
reurbanização da área em 
frente ao Monumento.

Robson Marques, 70 

anos, cuida do Vale dos Di-
nossauros há quase 38 anos. 
Ele afirma que o Parque cos-
tumava receber cerca de dois 
mil visitantes por mês – nú-
mero expressivo. “Durante 
esse reforma, as pessoas pas-
savam apenas pelo entorno 
do vale e mesmo assim ele 
era procurado, principalmen-
te no período de férias”, disse.

Uma ajuda fundamental 
para as famílias produtoras 
de arroz da região polari-
zada pelo município de São 
João do Rio do Peixe, no Ser-
tão paraibano. O Governo do 
Estado, através do Projeto 
Cooperar, investiu R$ 200 
mil para assegurar condições 
plenas de funcionamento de 
uma unidade de beneficia-
mento de arroz, construída 
em 2010.

A presidente da Associa-
ção São José do Recanto da 
Barragem Pilões, Raimunda 
Abrantes Soares, destaca 
que, com a ajuda financeira 
e orientação do Cooperar, a 
produtividade vai aumentar. 
“Nossas condições vão me-
lhorar 100% com a garan-
tia de produzir e ter a quem 
vender, a partir do gerencia-
mento de forma planejada, 
vamos produzir tanto o ar-
roz vermelho quanto o arroz 
branco”, avaliou.

De acordo com Raimun-
da Abrantes, a produção de 
arroz ao ano chega a mais de 
mil toneladas. Os compra-
dores são comerciantes de 
Patos, São José de Piranhas, 
e de alguns municípios do 
Rio Grande do Norte. A coo-
perativa vai ser beneficiada 
com inclusão no Programa 
de Aquisição de Alimentos 
(PAA), do Governo Federal. 
O arroz vermelho hoje na 

região é vendido a R$ 1,15 o 
quilo e o arroz branco chega 
ao preço de R$ 0,65 centa-
vos, na casca, ainda não be-
neficiado.

Produção
A cooperativa envolve 

50 famílias dos municípios 
de Triunfo, São João do Rio 
do Peixe, Santa Helena e 
Poço José de Moura. “Com 
o apoio do Cooperar, para a 
usina funcionar, nós vamos 
investir de olhos abertos, 
sabendo em que estamos 
investindo, com união e 
planejamento. Antes, não 
havia uma boa gestão e a 
gente tinha prejuízo”, de-
clarou a presidente da Co-
operativa.

Os meses de maior 
produtividade de arroz são 
junho, julho (inverno) e se-
tembro e outubro período 
da produção por meio da ir-
rigação nas vazantes.

Humberto Alves de Melo 
produz arroz em São João do 
Rio do Peixe e é um dos as-
sociados da Cooperativa. Em 
uma safra normal ele produz, 
por ano, 150 toneladas de ar-
roz. “Com a usina de benefia-
mento passando a funcionar 
a gente vai produzir mais, a 
expectativa é de melhora na 
qualidade do produto e no 
preço”, afirmou.

Benedito Abrantes é ou-

tro produtor de arroz que 
comemorou a ajuda do Coo-
perar. “Com a usina em ati-
vidade a gente vai eliminar 
a figura do atravessador e o 
nosso lucro vai ser maior”, 
comemorou.

A usina de beneficia-
mento de arroz instalada 
em São João do Rio do Peixe 
foi visitada pelo gestor do 
Projeto Cooperar, Roberto 
Vital e pelo representante 
do Banco  Mundial, Eduard 
Bresnyan, na semana pas-
sada. Roberto Vital afirmou 
que o projeto vai impactar a 
economia da região polari-
zada por São do Rio do Peixe 
e o Cooperar, além do apoio 
financeiro manterá orienta-
ção na organização da ges-
tão  da cooperativa.

O representante do 
Banco Mundial, Eduardo 
Bresnyan, avalia que é visí-
vel a mudança tecnológica 
e de processos que vão me-
lhorar o desenvolvimento 
local. “Percebemos melho-
rias na gestão, planejamen-
to e a coordenação, além de 
uma visão para o futuro com 
inclusão produtiva. O Go-
verno Estadual, o Governo 
Federal e o Banco Mundial 
têm interesse em contribuir 
com essa meta de inclusão 
produtiva, especificamen-
te na zona rural”, destacou 
Bresnyan.

Investimento do Cooperar vai
beneficiar produtores de arroz 

NO SERTÃO

O turismo rural como fonte de 
renda para o agricultor familiar é tema 
de um evento que o Governo do Es-
tado está promovendo desde ontem, 
com término hoje, no Sindicato dos 
Agrônomos, Veterinários e Zootecnis-
tas dos Entes da Paraíba (Sinavez), em 
João Pessoa. 

A Primeira Oficina do Turismo e 
do Artesanato Rural é uma promoção 
da Emater Paraíba, em parceria com o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) e tem a proposta de discutir e 
elaborar estratégias de incremento 
para o setor. 

Além do MDA e da Secretaria do 
Desenvolvimento Agropecuário e da 
Pesca (Sedap), participam do evento 
representantes da Secretaria Executi-
va de Turismo, dos programas de arte-
sanato, do Talentos do Brasil Rural, do 
Anda Brasil e de grupos de artesãos 
de várias regiões administrativas do 
Estado.

Segundo a articuladora estadu-
al de Turismo e Artesanato Rural da 
Emater, a extensionista Social Gláucia 
Gusmão, um dos objetivos da oficina 
é despertar nas famílias agricultoras o 
interesse na descoberta das potenciali-
dades turísticas em seus municípios e 
estimular o artesanato como oportuni-
dade de trabalho e geração de renda.

Ela destacou as capacitações e o 
assessoramento da Emater a grupos de 
artesãos paraibanos em várias regiões 
do Estado, hoje conhecidos em todo o 

país. Um exemplo são as mulheres que 
trabalham com a fibra do sisal em São 
Vicente do Seridó, região administra-
tiva de Picuí. “Nas mãos delas, o sisal 
se transforma em tapetes, porta-revis-
ta, porta-retrato, suporte de plantas, 
bijuterias, entre outras confecções”, 
enfatizou.

Outro grupo de artesãos que rece-
beu capacitação de técnicos da extensão 
rural fica localizado no assentamento 
Estivas do Geraldo, em Lucena, Litoral 
Norte do Estado. Lá, eles trabalham com 
redes de tear, crochê, bordados, além de 
cocadas, doces e licores diversos. Já no 
assentamento Santa Cruz, no município 
de Campina Grande, os trabalhos são 
voltados para pintura em tecido, vidros 
e em pufe. Produzem também licores, 
bolos, doces, cocadas e biscoitos. No as-
sentamento Imbira, na cidade de Mas-
saranduba, são produzidos trabalhos 
com labirinto, ponto de cruz, crochê e 
pinturas.

Ao final do evento, os 30 exten-
sionistas participantes vão elaborar 
um planejamento estratégico baseado 
nas potencialidades locais e ações es-
truturantes do Estado cuja execução 
deverá iniciar a partir de janeiro de 
2013.

Integram a programação, palestras 
e debates sobre ações de assistência 
técnica e extensão rural para o turismo 
e artesanato, a arte como negócio e 
oportunidades e tendências em turis-
mo e empreendedorismo rural.

Governo estimula turismo
e artesanato rural na PB

AÇÕES INTEGRADAS
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Atendimentos passam dos 90 mil
 HOSPITAL DE TRAUMA DE CG                 

Paraíba CAMPINA

Em outubro foram 910 
atendimentos a vítimas 
de acidentes de moto Pela cidade

Do vereador reeleito Olímpio Oliveira (PMDB), sobre 
Romero Rodrigues (PSDB): “Convivi com o prefeito eleito na 
Câmara Municipal. E a nossa convivência sempre foi muito 
respeitosa, porque tenho adversários na política de Campina 
Grande, mas não inimigos”.

l RESPONSAbILIDADE

O vereador falou sobre como deverá ser sua relação com 
o novo prefeito. “A postura do cidadão Olímpio Oliveira, hoje 
vereador, será de uma oposição construtiva. Não uma oposição 
raivosa, não uma oposição de ser oposição, não uma oposição 
para prejudicar A ou B”, garantiu.

l QUENTE

Os campinenses têm reclamado bastante do calor 
dos últimos dias na cidade. De acordo com o serviço de 
meteorologia, a máxima ontem na Rainha da Borborema 
chegou aos 32º. A expectativa é de que o calorão continue 
durante toda a semana, mas com médias mais amenas. 

Respeito

Cursos gratuitos

A Prefeitura Municipal de Campina Grande em 
parceria com o Senac promoverá uma série de cursos de 
formação continuada para os beneficiários do Programa 
Bolsa Família e seus dependentes. Estão à disposição dos 
interessados os cursos de auxiliar administrativo, operador 
de computador, vendedor, representante comercial, 
cabeleireiro assistente, recepcionista, vendedor, garçom 
básico e operador de supermercado.

Local

Os cursos são oferecidos na sede do Senac - Campina 
Grande, no bairro do Alto Branco. As inscrições começaram 
ontem e se estendem até o próximo dia 19. Para realizar a 
inscrição, o interessado tem que ter entre 16 e 59 anos e 
comparecer à sede do Programa Bolsa Família, no bairro 
da Prata, portando o número do NIS, uma foto 3X4 e cópia 
de RG, CPF e Comprovante de Residência. A escolaridade 
mínima para os cursos é o Ensino Fundamental 
completo.

Previsões

Ainda de acordo 
com a previsão do 
tempo, não deve 
chover em Campina 
Grande ao longo da 
semana. A perspectiva 
apresentada pela 
meteorologia é de que 
só deve haver pancadas 
de chuva no próximo 
domingo, mas, mesmo 
assim, a temperatura 
não deverá cair 
expressivamente.

Por adesão

A Paraíba e mais nove 
estados (Acre, Alagoas, Amapá, 
Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Rondônia e 
Rio Grande do Sul) e o Distrito 
Federal já aderiram ao novo 
modelo do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA). 
Agora, não é mais necessária 
a formalização de convênios, 
possibilitando que estados 
e municípios participem do 
programa por meio de termos 
de adesão.

Sem café e jantar

O Restaurante Popular localizado no Shopping Edson Diniz, 
no centro da cidade, deixou de servir café da manhã e jantar. A 
suspensão começou ontem. Agora, o restaurante do Edson Diniz 
continua servindo apenas almoço. Não há uma perspectiva para a 
normalização.

Explicação

À imprensa, o coordenador do programa “Fome Zero” em 
Campina Grande afirmou que as duas refeições foram suspendidas 
porque contratos com fornecedores teriam se exaurido e a intenção 
é, de acordo com ele, manter pelo menos a principal refeição, que é 
o almoço. 

Avaliação 

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande (CDL-
CG) divulgou ontem o resultado de uma pesquisa realizada na 
última semana de outubro com os consumidores do município, 
a respeito da segurança pública no centro da cidade. De acordo 
com a enquete, 85,7% dos cidadãos afirmaram não se sentirem 
seguros ao realizarem suas compras.

O Hospital de Emergên-
cia e Trauma de Campina 
Grande fechou o mês de ou-
tubro com 8.962 atendimen-
tos no setor de emergência 
e realizou 718 cirurgias. Só 
este ano, foram atendidas 
90.075 pessoas e realizadas 
7.669 cirurgias.

Em outubro foram regis-
trados 910 atendimentos a 
vítimas de acidentes de moto. 
Também houve atendimentos 
a vítimas de facadas (50), de 
tiro (48), queimaduras (69), 
atropelamentos (96), aciden-
tes com bicicleta (12) e aci-
dentes de carro (91), entre 
outros. O restante dos atendi-
mentos foi ambulatorial e na 
área de pediatria. O Trauma 
de Campina Grande atende a 
uma média diária de 300 pa-
cientes.

O paciente Helton Carlos 
Farias de Lima, 26, morador 
do bairro das Malvinas em 
Campina Grande, fez ques-
tão de elogiar o trabalho do 
setor de ortopedia. Helton 
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Porta principal de acesso para atendimento de emergência do Hospital de Trauma de Campina Grande

sofreu uma queda e fratu-
rou a perna. Ele contou que 
gostou muito do atendimen-
to. “Fui muito bem atendido 
por todos os profissionais, 
inclusive os maqueiros são 
bem atenciosos. As equipes 
do Trauma estão tratando 
as pessoas com muita deli-
cadeza e educação. O hospi-

tal está de parabéns em ter 
profissionais qualificados”, 
descreveu.

Para atender à popula-
ção, o hospital dispõe de in-
ternação clínica e cirúrgica 
em seis blocos de enferma-
ria, com 253 leitos. O hospi-
tal conta com 250 médicos, 
sendo 27 plantonistas 24h 

em todas as especialidades 
de urgência. O hospital é o 
único a possuir na região a 
Unidade de Queimados com 
atendimento especializado.

O Governo do Estado in-
veste mensalmente cerca R$ 
6 milhões para a manuten-
ção do Trauma de Campina 
Grande.

Uma região delimitada pela violência, submissão e 
medo. A passividade dos moradores no bairro do Pe-
dregal em Campina Grande permanece. De um lado, 
gangues que continuam realizando homicídios como 
também outros tipos de criminalidades. E de outro, po-
pulares amedrontados clamando por paz.

Era por volta das 20h30 do último sábado (3), quan-
do ocorreu uma chacina, isto é, a matança de várias 
pessoas dentro de um bar, conhecido por Cervejaria da 
Grampola. Homens portando armas de grosso calibre 
adentraram o local efetuando disparos e para todos os 
lados, resultando no assassinato de três pessoas, entre 
elas, um garoto de onze anos de idade. Uma quarta 
foi baleada dentro de uma residência no mesmo bairro, 
e o homicídio seria uma continuidade de crimes. Duas 
pessoas ficaram feridas no local e foram encaminhadas 
para o Hospital de Trauma. 

Testemunhas que não foram identificadas infor-
maram que a gangue era composta por oito a dez ho-
mens e junto a eles, uma série de armas como revólve-
res, pistolas e espingardas. Das vítimas, um jovem com 
as iniciais (A.E.A.B) completaria doze anos esta semana. 
Ele foi morto com um tiro de espingarda atingindo a 
região da face. 

A delegada responsável pelo caso, Maíra Queiroz, 
revelou algumas informações a respeito da criança. 

“O que sabemos é que a própria criança há mais ou 
menos um ano havia abandonado a escola. Os pais es-
tavam tentando trazê-lo de volta pra casa, tendo em 
vista, que já existia o hábito de saídas e retornar pra 
casa após dois ou três dias e sempre em companhia das 
pessoas assassinadas”, explicou.

Alan Michel Oliveira dos Santos (20) era ajudante 
de pedreiro e Jocélio Barbosa da Silva (22), ambos mor-
reram no estabelecimento comercial. Josinaldo Barbo-
sa de Sousa e Josafá Zacarias resistiram aos ferimentos e 
foram encaminhados para o hospital regional instalado 
na cidade de Campina Grande.

Segundo o médico intensivista, Silvestre Gonçal-
ves, relatou o quadro de saúde das vítimas socorridas. 
“Josinaldo encontra-se em um quadro mais estável, en-
quanto o Josafá possui uma situação mais delicada e 
considerada grave”, disse o profissional de UTI.

Algumas horas depois, a Polícia Militar recebeu 
informações de que outro crime teria sido cometido 
na região. Antônio Ricardo da Silva Ferreira (19) teve 
o corpo alvejado em diversas partes. A vítima era acu-
sada de um assassinato cometido no bairro há poucos 
meses atrás e segundo familiares, era usuário de dro-
gas. 

Policiais acreditam que os crimes cometidos estão 
relacionados a uma briga de gangues no bairro do Pe-
dregal. Já existem suspeitos, mas os nomes e mais infor-
mações não foram revelados pela polícia por motivos 
de não atrapalhar as investigações. 

Massacre no bairro do Pedregal resulta 
em quatro mortes no fim de semana

CRIMINALIDADE

Kalyenne Antero 
Especial para  A União

Entre os dias 20 e 22 de 
novembro, a Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB) será 
o centro das discussões acerca 
da Lei 10.639/2003, que trata 
dos estudos de História e Cul-
tura Afro-brasileiras e Indíge-
nas. O 4º Seminário Nacional 
de Estudos, que abordará os 
dez anos de atuação da legisla-
ção, vai acontecer no Campus 
I da UEPB, no bairro de Bodo-
congó, e reunirá estudantes, 
professores, pesquisadores 

e membros dos movimentos 
sociais negros, comunidades 
quilombolas e comunidades 
de terreiros e indígenas.

O seminário, que traz 
o tema “Por uma educação 
Étnico-racial: 10 anos da lei 
10.639/2003”, possibilitará o 
debate de novos aprendizados 
sobre a matriz africana e indí-
gena na formação da socieda-
de brasileira e na constituição 
dos seus valores e práticas 
culturais. Para participar, os 

interessados têm até o dia 10 
de novembro para enviar sua 
proposta de trabalho. Para 
aqueles que queiram partici-
par, sem enviar trabalho, a ins-
crição vai até o dia 19.

Durante o evento serão 
oferecidos oito minicursos 
para os participantes, que se-
rão ministrados no Centro de 
Integração Acadêmica. Nos 
dias 21 e 22 de novembro, 
das 16h às 18h, acontecem os 
Espaços de Diálogo, que con-

tarão com a participação de 
professores da UEPB, como 
também de outras universi-
dades do Nordeste. A primeira 
vez que o Seminário Nacional 
de Estudos de História e Cultu-
ras Afro-brasileiras e Indígenas 
aconteceu foi em 2006. De lá 
para cá as discussões acerca da 
temática promoveram diver-
sos avanços dentro da proble-
mática dos estudos de História 
e Cultura Afro-brasileiras e In-
dígenas.

UEPB promove estudos de História 
e Cultura Afro-brasileira e Indígena

SEMINÁRIO NACIONAL



Estado anuncia ajuda às vítimas 
SECA NA PARAÍBA

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 6  de novembro de 2012

Câmara discute hoje 
projeto que altera 
eleição da Mesa
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A cidade de Triunfo, 
localizada no Sertão parai-
bano e distante 590 km de 
João Pessoa, está entre as 
que mais sofrem com os 
efeitos da estiagem. O muni-
cípio entrou em colapso to-
tal de água. O açude secou, e 
o abastecimento está sendo 
feito por carros-pipas. Além 
dos dois que transportam 
água até a população, ou-
tros dois foram autoriza-
dos pelo Estado para tentar 
minimizar a situação caóti-
ca. Esta foi uma das ações 
anunciadas ontem pelo go-
vernador Ricardo Coutinho 
no Programa Fala Governa-
dor. Além do abastecimento 
de água, ele falou sobre o 
Seguro-Safra, construção de 
novas adutoras e distribui-
ção de ração animal.  

Só na compra de torta 
de algodão e farelo de soja, 
foram investidos R$ 7 mi-
lhões. Os produtos estão 
sendo vendidos a preço sub-
sidiado com 50% do valor 
do mercado. “Utilizamos to-
dos os pontos que a Empre-
sa Paraibana de Abasteci-

Governo coloca uma 
série de ações em prática 
para socorrer municípios

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Foto: Divulgação

O açude de São Gonçalo, na região de Sousa, no Sertão, assim como vários outros reservatórios, está com baixo volume de água

mento e Serviços Agrícolas 
(Empasa) tinha disponíveis. 
Fomos a Campina Grande na 
semana passada, Monteiro, 
Itaporanga, Patos e Pombal. 
Serão abertos pontos em Ca-
tolé do Rocha, Sousa, Caja-
zeiras e Picuí”, disse.

Nestes municípios, o 
agricultor que vacinou o 
rebanho seguindo o cadas-
tro que está na Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab), será atendido. Com 
o boleto, ele vai pagar meta-
de do valor do mercado pelo 
proteico, que é essencial 
para o rebanho. “A Paraíba 
é o único Estado a desenvol-
ver um programa de socorro 
aos rebanhos”, ressaltou.

Desde que a seca come-
çou a castigar os paraiba-
nos, foram distribuídas pelo 
Governo do Estado 16 mil 
toneladas de ração gratuita, 
incluindo sorgo e milho mo-
ídos. Na segunda etapa do 
programa de manutenção do 
rebanho entram os protei-
cos. Coutinho observou que 
os agricultores devem ser 
solidários, porque o Estado 
não tem condições de estar 
nos 223 municípios. “Não 
adianta achar que nós vamos 
ter toda a facilidade, porque 
não teremos. Nós estamos 
no meio de uma estiagem, no 
meio de um problema seriís-
simo”, observou.

Ração animal salva rebanho da fome

Carros-pipas abastecem municípios  

A distribuição de ração 
animal, de água por meio de 
carros-pipa, prorrogação da 
situação de emergência de 
170 municípios e ainda ra-
cionamento de água em algu-
mas cidades são as primeiras 
providências do Governo do 
Estado no combate à estia-
gem na Paraíba. Ontem, a 
presidente Dilma Rousseff 
anunciou que o Governo Fe-
deral vai prorrogar por mais 

dois meses o pagamento do 
Programa Bolsa Estiagem 
em razão da seca prolongada 
na Região Nordeste e no nor-
te de Minas Gerais. 

Equipes da Defesa Civil 
estadual estiveram ontem 
no município de Pombal, no 
Sertão paraibano, para a en-
trega de ração animal. Além 
de Pombal, estão sendo be-
neficiados criadores das re-
giões polarizadas pelos mu-
nicípios de Sousa, Cajazeiras, 
Monteiro, Juazeirinho, Santa 
Luzia, Catolé do Rocha, Picuí, 

Serra Branca, Sumé, Patos, 
Princesa Isabel e Taperoá.

O gerente executivo da 
Defesa Civil estadual, George 
Saboia, que está coordenan-
do a distribuição, disse que 
a determinação é a agilidade 
na entrega da ração para que 
chegue o mais rápido ao cria-
dor. O produto foi adquirido 
por mais de R$ 5,5 milhões 
de uma empresa localizada 
na Várzea de Sousa, no mu-
nicípio de Sousa, por meio da 
Secretaria de Infraestrutura.

Em maio deste ano, o go-

vernador Ricardo Coutinho 
havia decretado situação de 
emergência em 170 municí-
pios paraibanos. O decreto se 
venceu ontem, no entanto, já 
foi anunciado que será pror-
rogado por mais 180 dias e o 
ato governamental será pu-
blicado no Diário Oficial.

Logo que a decisão do 
governador for publicada no 
Diário Oficial, pelo mesmo 
motivo, o ato terá reconhe-
cimento sumário por parte 
do Ministério da Integração 
Nacional.

Para garantir o forneci-
mento d’água para algumas 
comunidades, o Governo do 
Estado está mantendo 239 
carros-pipas, enquanto que 
o Exército brasileiro man-
tém 445 distribuindo água. 
A Companhia de Desenvolvi-
mento dos Recursos Minerais 
(CDRM) já recuperou 169 po-
ços artesianos. 

Os principais açudes da 
Paraíba, com exceção do Gra-
mame/Mamuaba, localizado 
no município de Conde, que 
abastece a região metropolita-
na de João Pessoa, estão com 
volume bem abaixo de sua 
capacidade. É o que consta 
do relatório diário da Agência 
Executiva de Gestão das Águas 
da Paraíba (AESA). 

De acordo com o boletim 
da Aesa, até ontem, o açude Co-
remas/Mãe D’água, localizado 
no município de Coremas, com 
capacidade para armazenar 
1.358 milhões de metros cúbi-
cos de água, estava com menos 
da metade. O Acauã, que rece-
be água do açude de Boqueirão 

e está localizado no município 
de Itatuba, tem capacidade 
para 253 mil metros cúbicos, 
também está com pouco me-
nos da metade.

Os demais açudes - Ca-
poeira (Santa Terezinha), En-
genheiros Ávidos (Cajazeiras), 
Epitácio Pessoa (Boqueirão), 
Lagoa do Arroz (Cajazeiras) e 
São Gonçalo (região de Sousa) 
- também estão com volume de 
água bem abaixo da capacidade.

Cagepa 
A Companhia de Água e 

Esgotos da Paraíba (Cagepa), 
por meio da Diretoria de Ope-
ração e Manutenção, divulgou 
ontem que 15 municípios e 
nove distritos vão enfrentar 
racionamento de água na Pa-
raíba. Esperança e Bananeiras 
já enfrentam esse problema.

De acordo com a Cagepa, 
as cidades abastecidas pelo 
manancial de Vaca Brava, já en-
frentam racionamento desde o 
dia 23 de outubro. Nas cidades 
de Esperança, Remígio e distri-
tos de Lagoa do Mato, Cepilho 

e São Miguel, o racionamento 
acontece das 6h das segundas-
-feiras às 6h das quartas-feiras. 

Nas cidades de Caiçara e 
Logradouro, abastecidas pelo 
manancial Lagoa do Matias, 
bem como o distrito de Rua 
Nova (Belém), a falta de água 
começará nas terças-feiras e 
o abastecimento será norma-
lizado às 7h das sextas-feiras.  
Nas localidades rurais, Cacho-
eirinha e Braga (Campo de 
Santana), a água só chegará às 
torneiras nas quartas-feiras.

Os municípios abasteci-
dos pelo manancial Canafís-
tula II, que correspondem a 
Bananeiras, Solânea e Cacim-
ba de Dentro, sofrem com o 
racionamento de água desde 
o dia 27 de outubro. Nessas 
regiões, o fornecimento será 
mantido apenas nos finais de 
semana, no período das 18h 
do sábado até às 18h da se-
gunda-feira.

Na cidade de Triunfo 
(Sertão paraibano), o abaste-
cimento encontra-se em co-
lapso, e a população não tem 

previsão de quando a situação 
poderá ser normalizada. De-
vido à estiagem, o manancial 
Gamela, responsável pelo for-
necimento de água no muni-
cípio, secou. De acordo com a 
Cagepa, o abastecimento está 
sendo feito pela Defesa Civil, 
por meio de carros-pipas.

A Diretoria de Operação 
e Manutenção informa que o 
racionamento irá perdurar até 
que o nível de água dos ma-
nanciais esteja recuperado.

Pelo menos 
15 cidades e 
nove distritos 
vão enfrentar 
racionamento 
d’água, segundo 
anunciou ontem 
a Cagepa

Poços serão revitalizados
Entre os anúncios feitos 

pelo governador está a re-
vitalização de cerca de 400 
poços. O plano de trabalho 
foi encaminhado à Defesa Ci-
vil Nacional para que a ação 
emergencial seja autorizada. 
“Vamos começar em dezem-
bro, através da Articulação 
no Semiárido Brasileiro 
(ASA) e das entidades con-
veniadas, a construção de 
4.500 cisternas, que é um nú-
mero importante. Nós temos 
um prazo, de março, abril 
para que este quantitativo 
esteja encerrado, concluído”. 

Além dos carros-pipas 
enviados pelo Governo Fe-
deral, 239 liberados pelo 
Governo da Paraíba estão 
abastecendo 101 municípios. 
Mesmo assim, por conta do 
racionamento de água em 16 
cidades localizadas no Brejo 
paraibano, as barragens de 
Canafístula e Vaca Brava es-
tão em situação difícil. 

Conforme o governador 
Ricardo Coutinho, são barra-
gens pequenas que, por conta 
da demanda, passaram a ter 
dificuldades. Camará está em 
construção, e o Governo está 
esperando autorização para 
licitar as adutoras. O projeto 
original era de R$ 39 milhões, 
e a Paraíba conseguiu ampliar 
para R$ 62 milhões.

Adutoras
“Vamos ter adutoras 

prontas no momento em 
que Camará pegue água para 
jogar para várias cidades. 
Vamos resolver o problema 
que hoje é causado por Vaca 
Brava. Com a adutora de Jan-
daia, cujo projeto determinei 
que fizéssemos com recursos 
próprios, desafogaremos Ca-
nafístula, que vai ficar para 
Solânea e Bananeiras; e Jan-

daia, com o pouco da água de 
Canafístula, para melhorar 
a água de Jandaia, vai abas-
tecer Cacimba de Dentro 
adiante”, explicou.

Na opinião do governador, 
existe um número significativo 
de intervenções que estão pre-
paradas e que serão feitas ain-
da este ano e em 2013. Hoje, 
Aroeiras e Gado Bravo estão 
em construção. “Vamos ter 
Boqueirão até Alcantil; Natuba 
até Umbuzeiro e Santa Cecília; 
vamos ter a adutora do Congo 
na terceira etapa, para Coxixo-
la e Santo André; vamos ter a 
Adutora de Camalaú, que vai 
até São João do Tigre e São Se-
bastião de Umbuzeiro; vamos 
ter a adutora da Barragem do 
Retiro, em Cuité”, enumerou.

Serão implantadas em 
32 cidades - fora as 14 que 
estão chegando a partir des-
te ano - estações de trata-
mento de água compactas 
para melhorar a qualidade 
de água. Só em Princesa Isa-
bel, serão investidos R$ 8 
milhões. Além desta, outra 
adutora, com obras em cur-
so, vai chegar em Salgadinho 
e de lá a Assunção. Para isso, 
o governador pediu à Cagepa 
para acelerar o processo. 

“Vamos ter que fazer 
uma nova adutora em Poci-
nhos, e isso será feito com re-
cursos próprios até São José 
da Mata, porque são dois se-
tores, uma cidade e um dis-
trito, que estão praticamen-
te inviabilizados sem água”, 
observou. Para a adutora de 
Mamanguape, serão investi-
dos R$ 32 milhões; Areia vai 
ter uma adutora específica; 
as de Guarabira e de Sosse-
go estão sendo concluídas. A 
de São José de Lagoa Tapada, 
que foi uma obra emergen-
cial, foi concluída. 



Projeto altera eleição da Mesa
POLÊMICA NA CÂMARA
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Vereadora quer que 
chapas sejam inscritas 
somente após a posse

As especulações e dis-
cussões sobre a eleição que 
irá escolher o novo presi-
dente da Câmara Munici-
pal de João Pessoa (CMJP) 
deverão ganhar novo fôle-
go. Na sessão de hoje, será 
apresentado um projeto que 
pretende alterar o sistema 
de votação da Mesa Diretora 
para a próxima legislatura 
(2013/2016), que deve acir-
rar a polêmica em torno da 
eleição. O projeto é da vere-
adora Eliza Virgínia (PSDB) 
e, segundo ela, será subs-
crito por, pelo menos, mais 
uma dezena de vereadores. 
O projeto será apresentado e 
discutido hoje, no entanto, a 
expectativa é de que só entre 
na pauta de votações na pró-
xima semana.

A proposta de mudan-
ça é no prazo de inscrição 
de chapas para concorrer à 
Mesa. Atualmente, essa ins-
crição deve acontecer até 
oito dias antes do pleito. A 
ideia é que essas inscrições 
sejam efetuadas após a pos-
se dos 27 vereadores, que 
irão compor a próxima legis-
latura. A posse está marcada 
para o dia 1º de janeiro do 
próximo ano. 

A vereadora Eliza Vir-
gína (PSDB) propõe que as 
inscrições sejam realizadas 
momentos após a posse 
para que todos os verea-
dores – novos e reeleitos 

Luiz Carlos Lima
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– tenham a possibilidade 
de inscrição. “A atual reda-
ção do Regimento Interno 
da Casa provoca uma inse-
gurança jurídica, uma vez 
que, por exemplo, na pró-
xima eleição, nem todos os 
parlamentares integrarão a 
CMJP. Com isso, abre-se uma 
brecha jurídica para que um 
mandato de segurança pos-
sa ser impetrado, inclusive, 
por qualquer cidadão”, argu-
menta Eliza Virgínia.

O objetivo do projeto, 
segundo a autora, é que to-
dos os vereadores tenham 
a possibilidade legítima de 
concorrer à eleição. “O que 
acontece é que apenas após 
a posse o vereador está de 
fato e de direito no cargo. Eu 

mesma ainda não estou apta 
à próxima legislatura. O cer-
to é que todos assumam o 
cargo para então começar a 
se pensar na Mesa Diretora. 
Desta forma, poderia se evi-
tar tantas especulações so-
bre esta eleição”, destacou a 
veradora.

De acordo com o regi-
mento interno da CMJP, na 
primeira eleição de cada 
legislatura, os registros de-
verão ser feitos até o oitavo 
dia anterior à eleição, no 
protocolo geral da Câma-
ra, que de imediato enca-
minhará ao vereador mais 
votado, que sendo candi-
dato ou estando ausente, 
ao mais idoso. Para que a 
eleição seja válida, é neces-

sária a presença da maioria 
absoluta dos vereadores na 
sessão.

Dentre as atribuições do 
cobiçado cargo de presidente 
da CMJP estão dirigir, execu-
tar e disciplinar os trabalhos 
legislativos e administrativos 
da Câmara; exercer, em subs-
tituição, a chefia do Executi-
vo Municipal nos casos pre-
vistos em Lei; representar a 
Câmara junto ao prefeito, às 
autoridades federais, esta-
duais e perante às entidades 
privadas em geral; ordenar 
as despesas da Câmara Mu-
nicipal e assinar cheques 
nominativos ou ordem de 
pagamento juntamente com 
o servidor encarregado do 
movimento financeiro.

O líder do PT na Assem-
bleia Legislativa e coordena-
dor da campanha de Luciano 
Cartaxo, deputado Anísio 
Maia (PT), disse ontem que a 
dissidência prejudicou muito 
a campanha do partido na 
capital e em vários municí-
pios do interior do Estado, 
mas que, apesar disso, não 
vai haver caça às bruxas.

“O partido se dividiu em 
três blocos, os que ficaram 
contra, os que apenas não 
ajudaram e os que atrapalha-
ram mesmo, mas tudo isso 
será relevado em termos de 
punição e considerado so-
mente em termos de retri-
buição”, afirmou Anísio.

Anísio admitiu, no en-
tanto, que isso não quer dizer 
que o grupo que seguiu Lucia-
no Cartaxo desde o início está 
se fechando ao diálogo com as 
lideranças que não estiveram 
no palanque. Exemplo disso 
é o encaminhamento rela-
cionado ao deputado federal 
Luiz Couto (PT), que deve ser 
contatado. “Vou procurar o 
deputado Luiz Couto porque 
ele é muito importante para 
o projeto do PT”, afirmou o lí-
der da bancada do PT. 

O deputado Luiz Couto 
também já adiantou que não 
tem interesse em participar da 
gestão de Cartaxo, mas Anísio 
Maia comentou que a possibi-
lidade de diálogo não tem nada 
a ver com isso, mas com o pro-
jeto que o partido desenvolve 
já há mais de oito anos no país.

O líder da bancada do 
PMDB, deputado estadual 
Gervásio Gervásio, disse 
ontem que a candidatu-
ra do ex-senador Wilson 
Santiago a presidente do 
partido é fruto de uma 
articulação que defende 
a renovação partidária e 
também da abdicação de 
algumas lideranças.

“Exemplo disso é o de-
putado federal Manoel Jú-
nior que, mesmo tendo seu 
nome cotado no processo de 
escolha, abriu mão em nome 
de Santiago para que a cha-
pa pudesse ser lançada”, ga-
rantiu Gervásio.

“Eu, Manoel Júnior e 

todos do nosso grupo con-
fiamos em Wilson Santiago 
e foi em torno dele que par-
timos para a disputa”, desta-
cou Gervásio, ao fazer ques-
tão de frisar que, apesar de 
muita gente ter interpretado 
dessa maneira, não se trata 
de um movimento contra 
José Maranhão.

Ele explicou que to-
dos no PMDB respeitam e 
reconhecem o histórico de 
liderança e de trabalho de-
dicado ao partido pelo ex-
-governador, mas isso não 
descarta a possibilidade de 
alguém ou de algum grupo 
defender a renovação no co-
mando do partido.

“Não estamos atacan-
do ninguém, nem mesmo o 
ex-governador, mas apenas 

buscando uma forma de ino-
var o partido com vistas às 
próximas eleições”, comen-
tou Gervásio Maia, ao lem-
brar que se havia alguém 
ou algum grupo interessa-
do em prejudicar o partido 
esse alguém ou esse grupo 
foi aquele que tentou ante-
cipar a convenção de forma 
surpreendente e sem con-
versar com as lideranças do 
partido.

Questionado sobre o 
pleito de 2014, Gervásio dis-
se que o prefeito de Campi-
na Grande, Veneziano Vital 
do Rêgo, continua sendo o 
melhor nome para repre-
sentar o partido e que isso 
parece consenso nos mais 
diferentes segmentos da 
agremiação.

A crise que toma conta 
do PMDB paraibano teve mais 
um desdobramento neste fi-
nal de semana, que foi a expul-
são do prefeito de São Bento, 
Galego de Sousa. O presidente 
estadual da legenda, Antônio 
de Souza, entretanto, fez ques-
tão de sair esclarecendo que 
isso não tem nada a ver com o 
bate chapa da convenção.

“Não passa de ‘factoide’ 
político e não sei por que tan-
ta divulgação em torno disso”, 
estranhou o presidente do 

PMDB, ao garantir que a Exe-
cutiva Estadual não tem ne-
nhuma participação no pro-
cesso de expulsão de Galego 
de Sousa, até porque se trata 
de uma decisão da competên-
cia do Diretório Municipal.

“Apenas temos o poder 
de órgão recursal, assim com 
a Executiva Nacional”, ex-
plicou Antônio de Souza, ao 
salientar ainda que, apesar 
de aliado do deputado esta-
dual Gervásio Maia, nenhum 
documento sobre o caso che-

gou até o momento à Execu-
tiva Estadual em João Pessoa.

O presidente do PMDB 
também evitou falar sobre 
afirmações de Gervásio Maia 
classificando o ato de expulsão 
como perseguição devido ao 
fato de o prefeito ser defensor 
do nome do ex-senador Wilson 
Santiago para a presidência do 
partido. “Não posso falar so-
bre isso porque é uma querela 
que precisa ser resolvida no 
próprio Diretório Municipal”, 
esquivou-se Antônio de Sousa.

Por que Anísio briga com 
o deputado Luiz Couto?
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O prefeito eleito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, 
ainda nem nomeou a comissão de transição, mas o PT 
já começa a brigar internamente por conta do poder. Os 
petistas que não apoiaram o candidato logo no início da 
campanha deverão ficar de fora da administração. 

Quem deu a senha foi o deputado Anísio Maia, um 
dos coordenadores da campanha de Luciano. Anísio 
chegou a se licenciar para facilitar acordos do PT com 
partidos políticos ligados a igrejas evangélicas. Assim, 
saiu fortalecido junto ao deputado Luciano Cartaxo. 

Foi o próprio Anísio Maia que afirmou: “O deputado 
federal Luiz Couto não vai participar da administração 
do PT em João Pessoa”. O padre Couto defendia no início 
da campanha que o PT fizesse uma aliança com o PSB do 
governador Ricardo Coutinho e apoiasse a candidatura 
de Estela Bezerra. 

A mesma tese foi defendida por Júlio Rafael. “Júlio 
é insignificante politicamente”, dispara Anísio. Os dois, 
segundo diz o deputado, ficarão de fora da administra-
ção do PT porque não colaboraram com o projeto do 
partido e preferiram uma aliança com o PSB. 

Mas o que está por trás de toda essa fúria do deputa-
do Anísio Maia contra seus colegas de partido? É simples. 
Há mais de uma década, o PT da Paraíba vem elegendo 
um deputado federal. Anísio está de olho nesta vaga. 

Anísio se credenciou junto ao deputado Luciano 
Cartaxo durante a campanha deste ano e pensa em ter 
seu apoio para deputado federal. Como ele já tem uma 
boa base no interior do Estado, se conseguir apoios em 
João Pessoa poderá ter sua eleição facilitada. 

Por isso, ele tenta minar o campo de ação do pa-
dre Couto e, com isso, tirar proveito eleitoral em 2014, 
quando os mandatos serão renovados. O projeto de Aní-
sio é chegar a Brasília como deputado federal.

De olho no futuro

O deputado Guilherme Almeida pensava em ter o apoio do 
prefeito Veneziano Vital do Rêgo e do senador Vital Filho para 
concorrer à Prefeitura de Campina Grande. Mas sua estratégia 
deu errado. Como não conseguiu ir para o segundo turno, preferiu 
apoiar a candidatura de Romero Rodrigues, que acabou se 
elegendo prefeito. 

Guilherme quer o apoio de Romero para sua reeleição em 2014. 

De olho no poder 

O pastor Juthay Magalhães está ávido para assumir o mandato 
de deputado estadual na vaga de Luciano Cartaxo, eleito prefeito de 
João Pessoa. Luciano terá até o dia 31 de dezembro para renunciar ao 
mandato de deputado. Pelo gosto de Juthay, ele já renunciaria agora, 
mas o deputado preferiu continuar no mandato e só renunciará no último 
prazo. 

Para desgosto do pastor.

Wilson no Senado

O ex-deputado Wilson Santiago trabalha em silêncio para se eleger 
presidente do PMDB da Paraíba e, com isso, abrir caminho para disputar 
a vaga de senador nas eleições de 2014. Por esse motivo, ele preferiu 
disputar o cargo de comando do PMDB com o ex-governador José Maranhão. 
Santiago vem articulando o partido no interior do Estado e diz que não tem 
medo de enfrentar Maranhão. 

O clima no PMDB é de vaca desconhecer bezerro.

Vai assumir

A jornalista Estela Bezerra (PSB) voltou dos Estados Unidos e anunciou 
que deverá assumir uma secretaria no Governo do Estado. Ela não disse 
qual a secretaria, mas confirmou que foi convidada pelo governador Ricardo 
Coutinho. Depois da campanha em João Pessoa, ela havia viajado para os 
Estados Unidos, de férias. 

Estela diz que volta revigorada.

Explicação

A semana passada não teve coluna. Tive que fazer uma matéria sobre a 
seca e não deu para conciliar as duas coisas. Aos leitores, desculpas. 

Projeto de autoria da vereadora Eliza Virgínia deve ser apresentado e discutido na sessão de hoje
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Gervásio diz que grupo quer 
apenas renovação no PMDB

Expulsão aumenta crise na legenda

Anísio: não 
haverá “caça 
às bruxas”
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JUSTIÇA FEDERAL E TRABALHISTA

Eles prometem cruzar os 
braços amanhã e quinta 
por melhores salários

Juízes vão paralisar atividades
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Brasília – Juízes fede-
rais e trabalhistas insatisfei-
tos com os próprios salários 
prometem cruzar os braços 
amanhã e quinta-feira para 
dar visibilidade à causa. O 
movimento é liderado pelas 
duas maiores entidades de 
classe das categorias, a As-
sociação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe) e a Associa-
ção Nacional dos Magistra-
dos da Justiça do Trabalho 
(Anamatra).

As entidades, que re-
presentam cerca de 5 mil 
juízes, ainda não sabem 
qual será a taxa de adesão 
nem os efeitos da greve 
para a sociedade. “Mas, res-
saltamos que haverá ma-
gistrados de plantão para 
emergências e que todas as 
audiências agendadas para 
o período da paralisação 
serão remarcadas”, informa 
a assessoria da Ajufe.

Os juízes também ame-
açam boicotar a Semana Na-
cional de Conciliação, que 
é realizada pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 
desde 2006 e neste ano será 
de 7 a 14 deste mês. No ano 
passado, as duas Justiças 
realizaram quase 110 mil 
audiências e cerca de 50 mil 
acordos, que totalizaram R$ 
748 milhões.

Embora recebam sa-
lário entre os mais altos 

no funcionalismo público 
– quase R$ 22 mil em iní-
cio de carreira – os juízes 
da União não concordam 
com a corrosão dos venci-
mentos nos últimos anos 
devido à inflação. Eles ar-
gumentam que, embora a 
Constituição preveja revi-
são anual dos subsídios, 
houve apenas um reajuste 
de 9% desde 2005.

A categoria não con-
cordou com o percentual 
oferecido pelo Executivo 
aos servidores federais 
em agosto deste ano, de 
15,8% até 2015, e pede 
readequação para 28,86% 
apenas em relação às per-
das dos anos anteriores. 
Caberá ao Congresso Na-
cional bater o martelo so-
bre a taxa final de reajuste, 
e as entidades prometem 
procurar parlamentares 
durante a paralisação para 
negociar um novo patamar 
salarial. Os magistrados 
também querem negociar 
a atualização dos salários 
de acordo com o tempo de 
serviço.

Débora Zampier
Da Agência Brasil

Brasília - Espaço de lan-
çamento de programas go-
vernamentais com autorida-
des da política e da economia, 
o Salão Nobre do Palácio do 
Planalto foi ocupado ontem 
por artistas e intelectuais du-
rante a entrega da Ordem do 
Mérito Cultural. No total, fo-
ram 41 premiados entre inte-
lectuais e instituições. 

Todos os anos, a Ordem 
do Mérito Cultural homena-
geia uma personalidade. Este 
ano, o escolhido foi o compo-
sitor popular e instrumen-
tista Luiz Gonzaga, pelo cen-
tenário de seu nascimento. 
Mandacarus, planta comum 
no Nordeste, compunham a 
decoração e músicas inter-
pretadas pelo Rei do Baião 
foram tocadas durante a ceri-

mônia. Elba Ramalho e Cham-
binho do Acordeão entoaram 
Asa Branca, música consagra-
da na voz de Gonzaga.

“Alguns dos agraciados 
não estão mais no nosso con-
vívio, mas deixaram o legado 
que nos marca para sempre. 
A cultura tem a característi-
ca de ser atemporal ao mes-
mo tempo em que reflete o 
tempo histórico mais do que 
qualquer outra  manifestação 
da atividade humana”, desta-
cou a presidente Dilma Rous-
seff. “A cultura brasileira é um 
mosaico muito rico de tradi-
ções, criações e inovações de 
diferentes etnias e costumes”, 
completou a presidente.

Entre os agraciados na 
edição 2012 do maior prêmio 
da cultura nacional estão ar-
tistas conhecidos como Elba 
Ramalho, Alceu Valença, Fafá 
de Belém e Regina Casé, o 

apresentador Sílvio Santos e 
o autor de novelas Aguinaldo 
Silva. A apresentadora Hebe 
Camargo e o escritor Jorge 
Amado foram premiados in 
memoriam.

Entre as personalidades 
premiadas por atuar em tra-
balhos sociais está o cacique 
Almir Suruí, reconhecido in-
ternacionalmente por ter de-
nunciado à Organização dos 
Estados Americanos (OEA) a 
exploração ilegal de madeira 
em terras indígenas e por lu-
tar pelos direitos dos índios.

O Movimento Gay de 
Minas Gerais, o Museu His-
tórico Nacional, a Orquestra 
Popular Bomba do Hemeté-
rio e o Bloco Afro Olodum 
estão entre as instituições 
premiadas. A lista completa 
dos agraciados está no site 
do Ministério da Cultura.

A ministra da Cultura, 

Marta Suplicy, destacou a di-
ficuldade de selecionar os ho-
menageados em um país com 
tantos talentos. “A dificuldade 
é grande, mas creio que con-
templamos entre eles alguns 
que já são consagrados pela 
população e outros já notá-
veis pela atuação em seus 
segmentos”, disse.

Os premiados tiveram 
os nomes sugeridos por in-
tegrantes da sociedade, por 
meio da internet, e analisa-
dos pelo Conselho da Ordem 
do Mérito – formado por vá-
rios setores do governo. Mas 
a última palavra foi dada pela 
presidente da República.

A homenagem aos 
agraciados com a Ordem do 
Mérito Cultural foi encer-
rada com um jantar ofere-
cido pela presidente Dilma 
Rousseff ontem no Palácio 
do Planalto.

Governo homenageia Gonzagão e entrega 
Ordem do Mérito Cultural a 41 premiados

NO PALÁCIO DO PLANALTO

Brasília - A presidente Dil-
ma Rousseff disse ontem que o 
Governo Federal vai prorrogar 
por mais dois meses o paga-
mento do Bolsa Estiagem em 
razão da seca prolongada na 
Região Nordeste e no norte 
de Minas Gerais. Segundo ela, 
cada família beneficiada pelo 
programa vai receber mais 
duas parcelas de R$ 80, totali-
zando um custeio de R$ 560 e 
não mais de R$ 400.

“Essa renda, que transfe-
rimos com o Bolsa Estiagem, 
é para muitas famílias a única 
alternativa para não passar 
fome porque, sem a produção 
agrícola, elas não têm o que 
comer nem o que vender no 
mercado”, explicou.

No programa semanal 
Café com a Presidenta, Dilma 
destacou que os agricultores 
cadastrados no Garantia Sa-
fra também vão receber ajuda 
extra do Governo Federal em 
razão da estiagem. Serão pagas 
duas parcelas a mais do bene-
fício, cada uma no valor de R$ 
136. “Com mais dois meses de 
Bolsa Estiagem e dois meses 
de Garantia-Safra, estamos 
garantindo renda para 1,5 mi-
lhão de famílias que vivem no 
Semiárido”, avaliou.

Outra medida anunciada 
pela presidente trata da pror-
rogação, até fevereiro de 2013, 
da venda de milho a um preço 
mais baixo que o do mercado 

para pequenos agricultores. 
Segundo ela, o governo preten-
de também melhorar o siste-
ma de distribuição do produto.

Além disso, Dilma infor-
mou que a Operação Carro-Pi-
pa será ampliada – o Exército 
Brasileiro foi autorizado a con-
tratar mais 906 carros-pipa, 
que vão se juntar aos 4.082 em 
serviço. Os estados, segundo 
ela, também receberam recur-
sos e já contrataram mais de 2 
mil carros-pipa.

Sobre investimentos em 
obras para tentar solucionar 
a falta de água na região do 
Semiárido, Dilma destacou 
o Eixão das Águas, as barra-
gens do Missi e do Riacho da 
Serra, no Ceará; a Adutora do 
Pajeú e a Adutora do Agreste, 
em Pernambuco; as Vertentes 
Litorâneas, na Paraíba; a Bar-
ragem do Atalaia, no sul do 
Piauí; o Sistema Adutor Alto 
Oeste, no Rio Grande do Nor-
te; e o Canal do Sertão Alago-
ano, em Alagoas.

Na próxima sexta-feira, 
segundo ela, será inaugura-
da a Adutora do Algodão, em 
Guanambi, na Bahia. A expec-
tativa é que a estrutura leve 
água para 140 mil pessoas. 
Dilma, destacou que a seca 
atual é uma das piores já re-
gistradas nos últimos 40 anos. 
“Obras como essas e como as 
obras da transposição do Rio 
São Francisco preparam o 
Semiárido para enfrentar em 
melhores condições as próxi-
mas estiagens.”

Bolsa Estiagem tem 
pagamento prorrogado

POR MAIS DOIS MESES

Brasília - Alvo de polêmica 
durante a última semana, o pro-
jeto de lei do Senado que altera 
a distribuição dos royalties do 
petróleo poderá ser votado ama-
nhã pela Câmara dos Deputados. 
A proposta em análise prevê a 
mudança dos contratos firmados 
ainda no regime de concessão e 
define os percentuais de divisão 
entre todos os estado dos royal-
ties para os poços em regime de 
partilha.

Na última quarta-feira, o Pa-
lácio do Planalto se posicionou 
favoravelmente à destinação in-
tegral dos royalties para a educa-
ção e a manutenção dos contra-
tos de exploração de petróleo já 
firmados. O documento com as 

sugestões do governo foi enca-
minhado ao relator da proposta, 
Carlos Zarattini (PT-SP).

“O que é o texto do governo: 
todo o petróleo que já foi licitado 
continuará com o mesmo crité-
rio de distribuição, não muda. Já 
todo o petróleo que será licitado 
a partir da promulgação da lei vai 
ser distribuído com novo critério. 
Vai 100% para educação”, disse 
Zarattini.

O relator, no entanto, não con-
corda em manter inalteradas as re-
gras dos poços já licitados. O petis-
ta, que conta com o apoio de 25 das 
27 bancadas dos estados na Casa, 
manteve no seu relatório a versão 
aprovada pelo Senado e negocia-
da na comissão especial da Câmara 
que analisou a proposta.

Nela está prevista, entre outros 
pontos, a destinação de 22% dos 

recursos da compensação financeira 
para a União, 22% para os estados 
produtores, 5% para municípios 
produtores, 2% para os afetados 
pelo embarque de óleo e gás e 49% 
para um fundo especial a ser divi-
dido entre os estados e municípios 
não produtores por meio dos crité-
rios de fundos constitucionais. Os 
recursos devem começar a entrar 
no caixa das unidades federativas a 
partir de 2020.

Representantes dos principais 
estados produtores de petróleo 
do país, os parlamentares do Rio 
de Janeiro e do Espírito Santo não 
concordam com a tese de mudar 
as regras dos poços já licitados. Eles 
também são contrários à perda de 
receitas por parte dos seus estados. 
Atualmente, os dois estados são os 
principais beneficiários dos royalties 
da produção de petróleo.

Projeto de lei deve ser votado amanhã
ROyALTIES DO PETRóLEO

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Ivan Richard e Iolando Lourenço
Da Agência Brasil

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

A categoria não 
concordou com 
o percentual 
oferecido pelo 
Executivo aos 
servidores 
federais, de 
15,8% até 2015

A cantora Elba Ramalho, ao lado do ministro Mercadante, da presidente Dilma e do senador José Sarney, foi agraciada com o prêmio

FOTO: Antonio Cruz/ABr
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Pesquisa global aponta vitória de
Obama fora dos Estados Unidos

MUNDO

Uma pesquisa global 
feita com mais de meio mi-
lhão de entrevistados em 36 
países do mundo afirma que 
a maioria das pessoas fora 
dos Estados Unidos prefere 
o presidente Barack Obama 
ao republicano Mitt Romney 
nas eleições presidenciais 
americanas que serão reali-
zadas hoje. 

 No Brasil, Obama tem a 
preferência de 90% dos en-
trevistados, contra 10% que 
disseram apoiar Romney, 
segundo pesquisa encomen-
dada pelo portal de notícias 
MSN, na Grã-Bretanha. 

Computando-se todas 
as 570 mil entrevistas, Oba-
ma foi o preferido de 81% 
das pessoas, contra 19% de 
Romney. O atual presidente 
foi o escolhido em todos os 
países, com exceção da Chi-
na, onde 52% das pessoas 
disseram preferir Romney, 
contra 48% pró-Obama. A 
preferência por Obama foi 
maior na Europa - onde ele 
atingiu índices como 94% 
(Portugal), 93% (Áustria, 
Bélgica e Finlândia) e 92% 
(Alemanha). 

Os dados são seme-
lhantes ao de uma pesquisa 
encomendada pela BBC no 
mês passado, que indicou 
preferência por Obama em 
20 de 21 países pesquisados. 
O levantamento internacio-

nal feito a pedido da BBC 
mostrou que o democrata é 
o preferido de 50% das pes-
soas, em 2000, contra 9% de 
Romney. Os demais estariam 
indiferentes à disputa. 

No Brasil, o levantamen-
to da BBC mostrou que 65% 
torcem por uma vitória de 
Obama. Neste levantamen-
to, o único país onde houve 
preferência por Romney foi 
o Paquistão.

Esforço final
Nos Estados Unidos, os 

candidatos intensificaram 
seus esforços nos estados 
que são vistos como cruciais 
na disputa eleitoral. Pelo 
sistema eleitoral america-
no, o vencedor na corrida 
à Casa Branca precisa con-
quistar 270 votos do colé-
gio eleitoral - formado por 
representantes com base na 
população de cada Estado. 
As pesquisas indicam que, 
na maioria dos estados, os 
eleitores já se decidiram por 
Romney ou Obama. 

A decisão caberá a pou-
cos estados onde o quadro 
ainda está indefinido. Um 
deles é Ohio, onde ambos os 
candidatos fizeram campa-
nha no último fim de semana 
antes das eleições. Uma pes-
quisa publicada no domingo 
pelo instituto Columbus Dis-
patch mostrou que Obama 
e Romney estão empatados 
tecnicamente, com ligei-
ra vantagem do presidente 
americano (50% a 48%).

 Após passar por New 

No Brasil, o atual presidente 
americano tem a preferência
de 90% dos entrevistados

FOTO: Divulgação

Hampshire e Flórida, Obama 
participou de um comício na 
cidade de Cincinnati ao lado do 
cantor Stevie Wonder. Já Rom-
ney fez um discurso atacando 
Obama na cidade de Cleveland. 
O republicano também fez 
campanha na Pensilvânia, um 
Estado tido como já vencido 
por Obama, mas que - segundo 

os assessores de Romney - ain-
da está em aberto. 

Ontem, os candidatos 
fizeram os últimos comícios 
antes do pleito, que será re-
alizado hoje. Obama fez um 
comício ao lado do cantor 
Bruce Springsteen em Wis-
consin, e depois seguiu para 
Iowa e Ohio novamente. 

Já Romney realizou atos 
em Virgínia, New Hampshire, 
Ohio e Flórida - o maior co-
légio eleitoral indefinido nos 
Estados Unidos, onde os repu-
blicanos estão em vantagem. 

Os americanos escolhem 
hoje o seu presidente. O atu-
al mandatário, o democrata 
Barack Obama, disputa a pre-

ferência dos eleitores com 
o republicano Mitt Romney. 
Diferente do Brasil, as elei-
ções americanas são indire-
tas. O candidato mais votado 
em cada Estado leva todos 
os seus delegados. No fim, o 
candidato com maior núme-
ro de delegados - e não de vo-
tos - sai vencedor. 

Os americanos vão hoje às urnas para decidir se querem a continuidade de Obama (E) na Casa Brança ou o troca por Mitt Romney

Os trabalhadores 
gregos iniciaram ontem  
uma onda de greves, em 
protesto contra novas 
medidas de austerida-
de do governo. Funcio-
nários do metrô, trens 
e até mesmo taxistas 
cruzaram os braços em 
Atenas, fazendo com 
que milhares chegassem 
atrasados no trabalho.

Jornalistas de di-
versas mídias também 
iniciaram paralisação 
de 24 horas, causando 
um apagão de notícias 
em rádios e canais de 
televisão. Funcionários 
da estatal de eletricida-
de Dei planejam come-
çar à noite uma greve 
de pelo menos 48 ho-
ras. Hospitais atendem 
nesta segunda-feira 
apenas em regime de 
emergência. O serviço 
de coleta de lixo tam-
bém não funcionou.

As paralisações de-
vem se intensificar a 
partir de hoje. As cen-
trais sindicais GSEE 
e Adedy convocaram 
uma greve geral de 48 
horas em todo o país, 
acompanhada de ma-
nifestações no centro 
de Atenas. Nesses dias, 
também devem aderir 
à paralisação bancários 

e marinheiros, além dos 
funcionários públicos e 
professores. 

Hohw, linhas de ôni-
bus deverão deixar de 
circular em Atenas, pa-
ralisando completamen-
te o transporte público 
na capital. Barcas para 
as ilhas gregas planejam 
interromper o serviço 
por 48 horas. O tráfego 
aéreo pode sofrer seve-
ros atrasos na terça, de-
vido à paralisação dos 
controladores de voo, 
entre 9h e 12h.

Os sindicatos se 
opõem ao projeto de lei 
que prevê cortes adicio-
nais de 13,5 bilhões de 
euros até 2016, o qual 
será levado ao Parla-
mento grego amanhã. 
O texto determina, en-
tre outras coisas, redu-
ções de salários e apo-
sentadorias, cortes no 
funcionalismo público 
e medidas para flexibi-
lização do mercado de 
trabalho.

 Dessa forma, o go-
verno grego pretende 
atender às reivindica-
ções dos credores da 
troica, formada por 
União Europeia, Banco 
Central Europeu e Fun-
do Monetário Interna-
cional. 

Grécia inicia semana
com onda de greves

AUSTERIDADE

Beirute (AFP) -Ao me-
nos 50 membros das forças 
do regime do presidente 
sírio Bashar al-Assad mor-
reram ontem na explosão 
de um carro-bomba na pro-
víncia de Hama, centro do 
país, informou o Observa-
tório Sírio de Direitos Hu-
manos (OSDH).

“Ao menos 50 soldados 
e milicianos pró-regime 
morreram na explosão de 

um carro-bomba perto de 
um centro do exército”, in-
dicou Rami Abdel Rahman, 
diretor do OSDH.

Além disso, nas últi-
mas 24 horas mais de 30 
pessoas morreram no cam-
po palestino de Yarmuk, 
em Damasco, em confron-
tos entre o exército sírio e 
os rebeldes.

Na manhã de ontem, 
sete pessoas morreram em 

um ataque com morteiro 
no campo de refugiados, no 
qual vivem 150.000 pales-
tinos.

Também ontem, várias 
pessoas ficaram feridas 
em um atentado cometido 
no bairro de Mazeh, oeste 
de Damasco, informou a 
televisão oficial síria, que 
atribuiu o ataque a “terro-
ristas”.

“A explosão em Mazeh 

Jabal foi provocada por 
uma carga depositada por 
terroristas na praça Arus 
al-Jabal, que estava lotada”, 
informou a televisão esta-
tal. Segundo a emissora, os 
feridos estão em situação 
grave.

Mazeh é um importan-
te bairro residencial que 
abriga embaixadas e edifí-
cios dos serviços de segu-
rança.

O desemprego na Es-
panha teve nova alta em 
outubro, subindo 2,73% 
em relação a setembro, de 
acordo com dados no Mi-
nistério do Trabalho divul-
gados ontem. Em números 
absolutos, o país chegou a 
4,83 milhões de desempre-
gados no mês passado.

As informações mos-
tram que o saldo de espa-
nhóis sem trabalho subiu 
128.242 em outubro em re-
lação ao mês anterior.

Na comparação com 
o mesmo período do ano 
passado, o aumento foi de 
472.595 pessoas perderam 

o emprego (+10,84%), o 
que eleva o número total 
de pessoas sem trabalho a 
4.833.521.

O desemprego mascu-
lino aumentou em 69.008 
pessoas (2,97%) em re-
lação a setembro, para 
2.392.696, e o feminino em 
59.234 (2,49%) e somou 
2.440.825. Entre os jovens 
menores de 25 anos, houve 
alta de 20.604, ou 4,41%.

Os dados mensais 
completam a tendência de 
aumento indicada pelo Ins-
tituto Nacional de Estatís-
ticas em seu levantamento 
trimestral, divulgado no 

dia 26 de outubro. Para o 
órgão, o desemprego che-

gou a 25,02% no terceiro 
trimestre, sendo 52% na 
faixa etária entre 16 e 24 
anos.

Apesar dos dados 
ruins, o governo mantém 
a previsão de 24,6% no fi-
nal de 2012 e espera redu-
ção para 23,3% no ano que 
vem.

O aumento do desem-
prego é a consequência 
mais grave da crise econô-
mica vivida pela Espanha 
desde 2008, com a econo-
mia em recessão e fortes 
medidas de ajuste do go-
verno para reduzir o deficit 
público.

Atentado contra forças do regime sírio
deixa 50 mortos na província de Hama

Desemprego preocupa a Espanha e  
apresenta alta de 2,73% em outubro 

cONflITO áRAbE

cRISE EcONôMIcA

Desemprego 
masculino 
aumentou 
em 69.008 
pessoas 
(2,97%) em 
relação a 
setembro.
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Nacional de Patos 
ameaça não participar 
do Paraibano de 2013

suPeraNdo desafios

abertura foi ontem na 
funad e 500 paratletas 
participam das disputas

Têm início os Jogos Paratletas

O pátio da Fundação 
Centro Integrado de Apoio à 
Pessoa com Deficiência (Fu-
nad) ficou pequeno na tarde 
de ontem, quando deficien-
tes, paratletas, familiares, 
professores e demais pes-
soas envolvidas no parades-
porto paraibano assistiram 
a abertura dos XXII Jogos 
Paraibanos para Pessoa com 
Deficiência. A presidente da 
Funad, Simone Jordão, estima 
que cerca de 500 paratletas 
de 23 entidades participam 
do evento, que começa a pro-
mover as primeiras disputas 
hoje, com a bocha adaptada. 
A modalidade será disputada 
na Funad a partir das 8h.

Os paratletas do Estado 
vão disputar medalhas em 
quatro modalidades: atletis-
mo, voleibol, bocha adapta-
da e futsal. As competições 
acontecerão na Funad, Vila 
Olímpica Ronaldo Marinho 
e Colégio Sesquicentenário, 
nos turnos da manhã e tarde. 
Durante os dias dos jogos, a 
Funad vai trabalhar com as 
equipes técnicas e com rea-
bilitadores para garantir a in-
fraestrutura da competição e 
apoio aos participantes.

Para Simone Jordão, a re-
alização dos Jogos Paraibanos 
para Pessoa com Deficiência 
é uma demonstração de que 
o Estado tem se destacado no 
paradesporto nacional e pode 
se destacar ainda mais com 
projetos e eventos como este.

“Essa competição tem 
uma importância muito gran-
de, primeiro pelo potencial 
que o Estado da Paraíba está 
mostrando em relação ao es-
porte paralímpico. Acho que 
o Brasil deu uma demonstra-
ção agora nas Paralimpíadas 
de Londres de que a gente 
tem um potencial muito gran-
de de paratletas e a gente tem 
que estimular esse potencial”, 
afirmou a presidente da Fu-
nad, que ressaltou a home-
nagem que a organização da 
competição fez aos atletas 
paralímpicos que estiveram 
presentes no evento.

Um dos homenageados 
na abertura do evento foi o 
jogador de goalball José Ro-
berto Ferreira de Oliveira, 
um dos paraibanos que in-
tegrou a Seleção Brasileira 
na conquista do ouro no Pan

Herbert Clemente
Especial para A União

Os nordestinos mostra-
ram para o Brasil que são bons 
no frescobol, modalidade es-
portiva tipicamente praiana, 
criado no Rio de Janeiro no sé-
culo 20, assemelhando-se mais 
ao tênis. No último domingo, 
das quatro finais realizadas, 
três foram vencidas por atletas 
da região, durante a 2ª Copa 
Brasil, que ocorreu nas areias 
da Praia de Tambaú, em João 
Pessoa. Sessenta e uma duplas 
de vários estados da Federa-
ção, participaram das disputas.

No profissional masculi-
no, os baianos Hock e Caroço 
subiram ao lugar mais alto do 
pódio, seguidos pelos pernam-
bucanos Travasso e Rômulo. 
O pódio foi completado pela 
dupla Heitor e Deco (ES/BA). 
Já entre as duplas mistas, tam-
bém no profissional, saiu a úni-
ca parceria campeã que não é 
do Nordeste. Os paulistas Carol 
e Daniel foram campeões, com 
Cris e Mel, da Bahia, em segun-
do, e Alessandra e Fabiano, da 
Paraíba, em terceiro.

Nas finais da categoria 
amador, o Nordeste tomou 
conta do pódio. Os paraiba-
nos Alisson e Diego apro-
veitaram o apoio da torcida 
local e ficaram com o título 
no masculino. Em segundo 
ficaram os potiguaras Rufino 
e Pedro e em terceiro os tam-
bém paraibanos Joales e Leu.

E nas duplas mistas, vitó-
ria dos potiguares Sandra Lima 
e André, seguidos de Talísia 
e Uarlei, da Paraíba, e Rose e 
Adriano, também da Paraíba.Dezesseis duplas participaram das disputas na orla de João Pessoa

FOTOS: Marcos Russo

-Americano de Guadalajara, 
ano passado, e também na 
conquista da prata nos Jogos 
Paralímpicos de Londres, re-
alizado este ano.

“Para mim a homenagem 
tem a importância realmente 
grandiosa, primeiro porque 
eu participei desses jogos 
aqui durante muito tempo e 
depois pelo reconhecimento 
do nosso trabalho com a Se-
leção Brasileira, de ter con-
seguido representar bem o 
Brasil lá fora e a Paraíba na 
Seleção. Então é um orgulho 
muito grande por estar sendo 
reconhecido por estes moti-

vos”, disse José Roberto.
Segundo o gerente do 

desporto para a pessoa com 
deficiência da Secretaria de 
Estado da Juventude, Esporte 
e Lazer (Sejel), Jean Kloud, o 
evento pode revelar grandes 
talentos para as próximas pa-
ralimpíadas.

“Os jogos que estão sen-
do desenvolvidos aqui é um 
grande marco, porque nós 
começamos a trabalhar na 
iniciação dos paratletas. En-
tão, dentro desse projeto 
a gente consegue fazer um 
trabalho de base, que é um 
trabalho que a gente vem re-

alizando, já visando 2016 e 
2020, porque dentro desse 
trabalho a gente vai conse-
guir visualizar novos talentos 
para o paradesporto no Esta-
do”, afirmou Jean Kloud.

O gerente do desporto 
para a pessoa com deficiência 
da Sejel ressaltou o esforço do 
Governo do Estado em pro-
porcionar projetos que visam 
o desenvolvimento do para-
desporto na Paraíba.

“O Governo do Estado 
vem fazendo um grande tra-
balho nesse sentido, que é o 
projeto Paraíba Paralímpica, 
que já está funcionando no Ro-

naldão, nas terças e quintas, e 
também no Nesinha Cunha 
Lima, em Campina Grande. 
Teve também agora os Jogos 
Paraescolares que serviu de 
seletiva para as Olimpíadas 
Paraescolares, que foi realiza-
da nesse mês passado em São 
Paulo. Nós levamos 28 atletas 
e trouxemos 22 medalhas, 
sendo 15 de ouro, 5 de prata 
e 2 de bronze. Isso mostra que 
o paradesporto vem numa as-
censão na Paraíba, porque no 
ano retrasado nós trouxemos 
13 medalhas, no ano passado 
nós trouxemos 18 e esse ano 
22”, finalizou Jean Kloud.

Nordestinos dominam Copa Brasil na capital
fresCoBoL

As equipes de paratletas de 23 entidades desfilaram ontem no pátio da Funad durante a abertura dos XXII Jogos Paraibanos

A presidente da Funad, Simone Jordão, deu as boas vindas a todos os paratletas, desejando sucesso nas competições a partir de hoje

A Federação Pa-
raibana de Ginástica 
Olímpica realiza no 
próximo sábado, o 
Campeonato Parai-
bano da modalidade. 
A competição deverá 
reunir 50 ginastas de 
João Pessoa e Campi-
na Grande. Será a pe-
núltima competição 
da temporada que 
será encerrada com 
um grande festival, 
em data ainda a ser 
confirmada pela or-
ganização.

A ginástica olím-
pica é uma modalida-
de que vem crescendo 
nos últimos anos no 
Estado. Mesmo com 
a falta de patrocínio 
e condições ideais de 
treinamento, alguns 
paraibanos foram des-
taques recentemen-
te no Campeonato 
Norte/Nordeste, dis-
putado em Recife, a 
exemplos de Niedson 
Bezerra, Vitória Teixei-
ra e Luan Vasconcelos.

Niedson, 18 anos, 
mais experiente dos 
atletas paraibanos, 
conseguiu ser o vi-
ce-campeão geral do 
campeonato e cam-
peão no salto sobre a 
mesa. Ele foi o único 
em toda a competi-
ção a executar o difí-
cil salto denominado 
Tsukahara. A garota 
Vitória Teixeira, 15 
anos, conquistou 4 
medalhas: foi ouro 
no salto sobre a mesa, 
prata no solo e na tra-
ve de equilíbrio.  Ela 
terminou a competi-
ção em terceiro lugar 
geral.

Um dos atletas 
mais jovens da dele-
gação, Luan Vasconce-
los, 13 anos, competiu 
numa categoria até 15 
anos e fez bonito. Ele 
foi medalha de ouro 
no solo e medalha de 
prata no salto sobre a 
mesa. Os três atletas 
são favoritos ao título 
paraibano. 

“Estamos pas-
sando por uma refor-
mulação completa e 
esta garotada está 
mostrando muito ta-
lento e raça, porque 
nossas condições de 
treinamento são todas 
improvisadas, muito 
ruins, causando lesões 
constantes nos atletas 
e mesmo assim eles es-
tão entre os melhores 
do Norte/Nordeste”, 
disse o professor Lu-
ciano Cardoso.

Ginastas 
disputam 
competição 
estadual

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Paraibana entra para história 
do futsal ao apitar no Mundial

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 6 de novembro de 2012

AMADOR

Renata Leite, da cidade 
de Monteiro, apitou na
última quinta na Tailândia

O Palmeiras segue a pas-
sos largos em direção ao 
rebaixamento e nem mesmo 
vencendo os quatro jogos 
que lhe restam garante a 
permanência na Primeira 
Divisão. Nas duas próximas 
rodadas, o Palmeiras vai 
enfrentar o Fluminense em 
São Paulo e o Flamengo no 
Rio de Janeiro. Na penúltima 
rodada recebe o rebaixado 
Atlético-GO em casa e fecha a participação atuan-
do na Vila Belmiro diante do Santos. Tudo caminha 
para repetir 2002 quando o Verdão perdeu de 4 a 
3 para o Vitória, no Barradão, e caiu para a Segun-
da Divisão. A história vai se repetir?

Palmeiras

Botafogo é o melhor 
time, mas futebol...
Pode ser que o cenário mude, mas até agora o Bo-

tafogo tem mostrado mais futebol e organização nessa 
Copa Paraíba e segue como favorito ao título diante das 
boas exibições contra o CSP. Futebol, no entanto, é um 
esporte de muitas variáveis e cada jogo é uma história, 
daí não dar para afirmar que a fatura está liquidada, mes-
mo considerando a vantagem adquirida nos jogos finais 
pela equipe da Maravilha do Contorno.

O adversário do Botafogo tem qualidades e pode 
reverter essa situação já no primeiro jogo, uma vez que 
no jogo de sábado passado mostrou evolução, mesmo 
perdendo o jogo por 1 a 0.  A partida do próximo domingo 
será fundamental para as aspirações do time coman-
dando por Ramiro. A propósito não consigo entender o 
porque deste jogo no domingo em concorrência com o 
Campeonato Brasileiro em sua reta final.

A Copa Paraíba, que na minha opinião merece ser 
repensada, não tem atraído público aos estádios, princi-
palmente numa disputa com apenas três e com jogos em 
datas distantes. Para se ter ideia, a competição começou 
no dia 26 de setembro e ainda não foi concluída, devendo 
isto acontecer no dia 18 deste mês. Obviamente que para 
melhorar necessita de uma discussão mais ampla entre 
dirigentes de clubes e da Federação. Como está não 
pode continuar devido ao esvaziamento de público.

Felizmente na próxima Copa Paraíba não haverá 
vagas garantidas aos clubes campeão e vice da Segunda 
Divisão, pois nos últimos dois anos serviu de problema. 
Em 2011, Flamengo e Paraíba se classificaram, mas abdi-
caram da participação, o mesmo acontecendo este ano 
com Atlético e Cruzeiro. A Copa deve continuar, mais com 
uma discussão ampla sobre a questão de idade e partici-
pação de profissionais acima de 21 anos.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O auxiliar técnico de Marce-
lo Villar já está trabalhando 
no Botafogo. Sábado pas-
sado esteve na Graça e com 
a sua prancheta anotando 
muita coisa sobre o desem-
penho dos jogadores na 
vitória de 1 a 0 sobre o CSP.

Walter Bahia

A garotada do Kashima, do Cristo Redentor, fez bonito 
no último sábado, na Maravilha do Contorno. A equipe 
Sub-9 empatou em 1 a 1 com o Botafogo e o time Sub-11 
venceu, de virada, por 3 a 2, também o Botafogo. O jogo 
atraiu dezenas de torcedores que aplaudiram a meninada.

O Fluminense está cada 
vez mais perto de seu ter-
ceiro título nacional. Sua 
vantagem sobre o Atlético 
voltou a ser de nove pon-
tos, a quatro rodadas do 
encerramento do Campeo-
nato Brasileiro de 2012.

Tri mais perto

Sub-9 e Sub-11

O clube mais tradicional do futebol de Patos enfrenta 
uma séria crise e segue ameaçado de não participar do 
Campeonato Paraibano de 2013. Sem presidente - con-
vocou-se eleição, mas não apareceu candidato - o Naça 
apela para a sociedade patoense para se manter em pé.

Nacional de Patos

 Natural da cidade de 
Monteiro, a árbitra paraiba-
na Renata Leite entrou para a 
história do esporte na última 
quinta-feira. Ao atuar a par-
tida entre Tailândia e Costa 
Rica, em Bangcoc, a juíza de 
35 anos tornou-se a primeira 
mulher a apitar uma partida 
da Copa do Mundo de Futsal 
Fifa. O jogo terminou com 
vitória da seleção tailandesa 
por 3 a 1.

Formada em Adminis-
tração de Empresas, Renata 
tornou-se árbitra de futsal 
em 1998, quando começou 
apitando jogos do Campeo-
nato da Paraíba. Ao se des-
tacar no cenário do futsal, 
passou a apitar competições 
nacionais, ganhando o escu-
do Fifa em 2007.

No último ano, Renata foi 
indicada ao top 5 do Prêmio 
Best Futsal, uma das premia-
ções mais conceituadas da mo-
dalidade. Entretanto, o título 
da categoria ficou com Vadim 
Baratov, do Turcomenistão.

Sobre o Mundial 2012
Sediado na Tailândia, 

o Mundial de Futsal 2012 é 
disputado por 24 seleções, 
maior número de partici-
pantes da história da com-
petição. As equipes estão 
divididas em seis grupos. Os 
dois primeiros de cada cha-
ve garantem vaga nas oita-
vas de final, assim como os 
quatro melhores terceiros 
colocados.

No grupo A estão Tailân-
dia, Ucrânia, Paraguai e Costa 
Rica; o B tem Espanha, Irã, Pa-
namá e Marrocos. Atual cam-
peão, o Brasil está na chave C, 
ao lado de Portugal, Japão e 
Líbia. No grupo D estão Argen-
tina, México, Itália e Austrália, 
enquanto o E tem Egito, Sér-
via, República Tcheca e Kuwait. 
Por fim, Rússia, Ilhas Salomão, 
Guatemala e Colômbia fazem a 
disputa do grupo F.

A competição terá sua 
decisão no dia 18 deste mês. 
Os jogos estão sendo dispu-
tados nas cidades de Bang-
coc e Korat.

A paraibana Renata Leite entrou para a história da arbitragem feminina de futsal na Tailândia

 Autor de três dos 
13 gols da goleada do 
Brasil sobre a Líbia, no 
último domingo, o pivô 
Jé completou 29 anos 
de idade ontem. Na-
tural de Porto Alegre, 
o jogador do Orlândia 
vive ótimo momento 
na carreira, o que o faz 
sonhar com um presen-
te e tanto para come-
morar a data.

“Deus tem me 
abençoado com muitos 
presentes, tenho vivido 
um momento fantásti-
co, tanto nas quadras 
quanto em minha vida 
pessoal. Só que eu gos-
taria de abusar um pou-
quinho e pedir algo es-
pecial ao Papai do Céu, 
que é o título do Mun-
dial, dia 18 deste mês” 
afirmou o atleta.

Além da Copa do 
Mundo, Jé vive a ex-
pectativa de participar 
bem de outras duas 
competições, ainda este 
ano, vestindo a camisa 
de seu clube. Após a 
disputa na Tailândia, o 
pivô volta suas atenções 
para a fase final da Liga 
Paulista e para a Taça 
Brasil, em dezembro, 
em Joinville (SC).

“Falta pouco me-
nos de um mês e meio 
para o fim da tempo-
rada, mas ainda tenho 
três metas: o título do 
Mundial, da Liga Pau-
lista e da Taça Brasil, 
com o Orlândia. Estou 
lutando muito para que 
esse seja o meu ano, a 
conquista da Liga quase 
bate o martelo quanto 
a isso, mas ainda quero 

mais” destacou.
Classificado para as 

oitavas de final da Copa 
do Mundo, o Brasil volta 
a jogar amanhã, quando 
enfrenta Portugal, às 8h 
(horário de Brasília), em 
Korat. O SporTV trans-
mite o duelo ao vivo. 

Depois do Brasil, 
que garantiu sua classifi-
cação no último domin-
go, a Itália é a segunda 
seleção a assegurar vaga 
nas oitavas de final da 
Copa do Mundo de Fut-
sal. Jogando no Nimibu-
tr Stadium, ontem, em 
Bangcoc, a Azzurra der-
rotou a Argentina por 3 
a 2. Com o resultado, os 
italianos chegam aos seis 
pontos e lideram o gru-
po D, podendo terminar, 
na pior das hipóteses, no 
segundo lugar da chave. 

Pivô da seleção já sonha com o título

Vettel tem 74,3% de chances de
ser tricampeão mundial na F-1

 Após largar em último 
e chegar em terceiro lugar 
no GP dos Emirados Árabes, 
Sebastian Vettel se manteve 
na liderança do Mundial 
com 10 pontos de vantagem 
sobre Fernando Alonso. Se-
gundo o site Chance de Gol, 
o alemão da Red Bull ficou 
com 74,3% de chances de 
ser tricampeão.

Já o espanhol Fernando 
Alonso tem apenas 25,7% de 
chances, enquanto o finlandês 
Kimi Raikkonen viu suas 
possibilidades matemáticas 
acabarem apesar da vitória 
em Abu Dhabi. Agora, a dis-
puta do título virou uma 
briga entre dois potenciais 
tricampeões da Fórmula 1.

Para evitar que Vettel 

assegure o seu terceiro título 
consecutivo já na próxima 
corrida, no dia 18 deste mês 
nos Estados Unidos, Alonso 
precisará de pelo menos um 
quarto lugar no circuito de 
Austin. Ao somar mais de 12 
pontos, o espanhol evitará o 
título antecipado do alemão 
sem depender do resultado 
do rival.

Caso consiga ao menos 
um quarto lugar nos Esta-
dos Unidos, Alonso vai fazer 
com que a decisão do título 
fique para o GP do Brasil, 
no próximo dia 25 em In-
terlagos. A etapa brasileira 
já decidiu outros cinco 
campeonatos entre 2005 e 
2009, e o próprio espanhol 
já se sagrou campeão duas 

vezes em São Paulo. Para evi-
tar que Alonso leve a decisão 
para o Brasil e conquistar o 
título antecipado, Sebastian 
Vettel precisa não apenas 
vencer, mas torcer para o 
espanhol chegar no máximo 
em quinto. Caso o piloto da 
Ferrari não pontue, o alemão 
pode até chegar em terceiro 
que fatura a taça.

Vettel somou 255 pon-
tos em 18 corridas na tem-
porada, com cinco vitórias. 
Caso os dois pilotos em-
patem em pontos, o alemão 
leva vantagem sobre o es-
panhol porque venceu mais 
provas. Alonso tem 245 pon-
tos, com três vitórias con-
quistadas. De acordo com o 
Chance de Gol, o piloto que 

somar 295 pontos até o final 
do campeonato terá 100% 
de chances de ser campeão.

Vettel fez uma grande corrida

FOTOS: Divulgação



Nacional de Patos ainda sem rumo
CRISE NO SERTÃO

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 6 de novembro de 2012

Clube já admite tirar
uma licença e se afastar
do Campeonato de 2013

Há dois meses para o 
início do Campeonato Parai-
bano de Futebol da Primeira 
Divisão, o Nacional de Patos 
ainda não sabe se participa-
rá ou não da competição. A 
ausência de um presidente e 
a crise financeira que assola 
o clube são pontos cruciais 
para uma possível desistên-
cia do certame da tempora-
da 2013, que programa sua 
abertura para o dia 6 de ja-
neiro.  João Grilo, que ainda 
“dirige” o time, disse ontem 
estar disposto a pedir desli-
gamento da equipe junto a 
Federação Paraibana de Fu-
tebol, por um período de dois 
anos, tempo que ele conside-
ra suficiente para um amplo 
planejamento.

“O Nacional vive um mo-
mento difícil. Convocamos as 
eleições, não apareceu can-
didato param dirigir o clube. 
Para iniciarmos um campeo-
nato temos que ter no míni-
mo, em caixa, o equivalente 
a 100 mil reais. O comércio 
local não ajuda, a classe em-
presarial não se envolve, os 
políticos não se incorporam 
ao nosso dilema, enfim, esta-
mos praticamente sozinhos. 
O estresse é grande e não 
adiante disputar uma com-

petição para agradar apenas 
uma parte”, desabafou João 
Grilo.

Os R$ 100 mil a que se 
referiu o ainda dirigente do 
nacional de Patos dizem res-
peito, segundo ele, a folha de 
pessoal, avaliada em R$ 50 
mil, trasferência de jogadores 
(R$ 30 mil) e pré-temporada 
(R$ 20 mil). “Em último caso, 
para os prejuízos não serem 
maiores para nossa agremia-
ção, participaremos do cam-
peonato com nosso time de 
base”, disse, acrescentando 
que “ainda continuamos fa-
zendo algumas reuniões, mas, 
é preciso levantar recursos. É 
precismo que tenhamos entre 
10 a 15 pessoas dispostas a co-
laborar com valores para que 
possamos participar de uma 
disputa com a cabeça erguida”.

José Ivan, que coman-
dou o Nacional de Patos por 
sete anos e que teve o nome 
cogitado para assumir nova-
mente o clube, informou on-
tem que o problema maior 
do time é a parte financeira. 
“Estou afastado do time.

Tenho que cuidar da 
minha vida, da minha fa-
mília e também da minha 
feira. Estar no Nacional de 
Patos exige dedicação máxi-
ma 24 horas por dia. Foram 
sete anos à frente da equipe, 
tive muitos prejuízos, mas, 
acredito eu que os prejuízos 
serão maiores caso o clube 
não entre no Paraibano de 
2013”, alegou.

Nada como mais uma vitória 
para melhorar ainda mais o astral 
no Botafogo, para as finais da Copa 
Paraíba de Futebol Sub-21, que co-
meçam no próximo final de sema-
na. Sábado, o Belo voltou a vencer o 
CSP, desta vez por 1 a 0, em partida 
disputada no Estádio da Graça, fe-
chando a fase de classificação. Esta 
foi a segunda vitória do Alvinegro 
sobre o Tigre, mesmo adversário da 
decisão do título da competição.

Segundo o técnico Totonho, 
que assumiu a equipe no lugar de 
Aguinaldo, os jogadores se com-
portaram muito bem e mereceram 
a vitória. "Gostei muito do time e 
farei apenas alguns ajustes para 
a primeira partida da decisão de 
180 minutos, que está programada 
para domingo", disse.

Ontem, os jogadores se rea-
presentaram à tarde na Maravilha 
do Contorno, para um trabalho 
regenerativo. Hoje o elenco traba-
lha nos dois períodos. Pela manhã 
haverá um treino físico na praia, a 
partir das 8h. No período da tarde 
será realizado o primeiro trabalho 
técnico-tático, a partir das 15h, no 
Estádio Almeidão.

Para os primeiros 90 minutos 

Botafogo vai jogar por dois empates para 
ficar com a vaga na Copa do Brasil de 2013

COPA PARAÍBA

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Uma reunião, ontem, 
entre a diretoria do Sousa e 
o recém-contratado técnico 
Reginaldo Sousa, deu início 
à montagem do time que dis-
putará, no mês de janeiro, a 
Copa do Nordeste. Este mes-
mo grupo também será tra-
balhado para o Campeonato 
Paraibano de Futebol da Pri-
meira Divisão de 2013.

“Estamos trabalhando 
de forma silenciosa. Já co-
meçamos a conversar com 
os jogadores, alguns deles 
de grandes centros do país. 
Com humildade e os pés no 
chão, vamos dando sequên-
cia aos nossos trabalhos”, 
grantiu o presidente Aldeo-
ne Abrantes.

A chegada dos jogadores 
está programada para o dia 
10 de dezembro, no entanto, 
a apresentação á torcida será 
durante um amistoso ainda 
a ser marcado pela diretoria 
do time. “Queremos fazer 
um amistoso com um time 
de grande expressão. Nes-
sa ocasião, toda a sociedade 
paraibana estará tomando 

conhecimento de quem são 
os novos talentos do Sousa”, 
afirmou Aldeone.

O técnico Reginaldo 
Sousa apresentou ao presi-
dente do time uma lista de 
atletas que, provavelmente, 
estarão vestindo a camisa 
do “dinossauro” na próxima 
temporada. “Já iniciamos as 
conversas com esses jogado-
res. Seus nomes não podem 
ser divulgados até mesmo 
porque, outras equipes po-
derão ir atrás deles”, garantiu 
o presidente.

Na Copa do Nordeste, o 
Sousa estreia no dia 20 de 
janeiro, na Ilha do Retiro, 
contra o Sport-PE. O “dinos-
sauro” está no Grupo N ao 
lado do Sport-PE, Confian-
ça-SE e Fortaleza. No Cam-
peonato Paraibano, a equipe 
entrará na disputa apenas na 
segunda fase. Tanto o Sousa, 
quanto o Campinense, são 
representantes da Paraíba 
no Campeonato do Nordeste 
devido terem conquistado o 
título de 2012 (Campinense) 
e vice-campeonato (Sousa).

Sousa deve apresentar
jogadores em dezembro

NOVO ELENCO

O presidente Aldeone Abrantes já está formando o novo elenco

FOTO: Pedro Alves

O futebol de Patos continua em crise com o Esporte na Segunda Divisão e o Nacional ameaçado de não disputar o Paraibano de 2013

FOTO:  Sales Nascimento

de domingo, o técnico Totonho 
não terá nenhum problema para 
escalar a equipe. Aliás, ele terá re-
forços na zaga. Os titulares Mail-
son e Andrevaldo, que estavam 
cumprindo suspensão, retornam 
nesta partida. Os demais jogado-
res, segundo o próprio técnico, 
não têm nenhum problema físico 
ou de punição.

Contratações
Depois de confirmar os nomes 

do lateral Diego Pitbull, e o ata-
cante Edgard, além dos volantes 
Isaías e Marcelo Negreiros - todos 
com passagens pelo clube este ano 
-  o Botafogo admite o interesse no 
atacante Fábio Júnior, que já mar-

cou 12 gols pelo América Mineiro, 
pela Série B este ano. O diretor de 
futebol, Ariano Wanderley, não 
confirmou a contratação, nem tam-
bém descartou totalmente. Com 
relação a Warley, o Belo fez duas 
propostas, mas ambas foram recu-
sadas pelo empresário do jogador.

Ariano garantiu ontem pela 
manhã que nas próximas horas o 
clube deverá fechar contrato com 
alguns atletas e então divulgar os 
nomes. "Não podemos revelar no 
momento para não atrapalhar as 
negociações. Alguns jogadores es-
tão vindo com um bom preço para o 
Botafogo e se a notícia vazar outros 
clubes podem oferecer mais e preju-
dicar o negócio", argumentou.

A equipe do Belo que jogou no último sábado no Estádio da Graça e venceu o CSP

CSP ainda se mantém confiante na vaga
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A segunda derrota 
consecutiva para o Botafo-
go na Copa Paraíba Sub-21 
foi encarada como normal 
pela comissão técnica do 
CSP e pelos jogadores. Os 
atletas se reapresentaram 
ontem à tarde na praia. 
Hoje, eles treinam nos dois 
expedientes. Pela manhã, 
o treino será de muscu-
lação em uma academia. 
À tarde, o técnico Rami-
ro Sousa vai comandar o 
primeiro treino com bola 
para a decisão contra o ri-
val Botafogo.

Apesar da derrota, 
Ramiro gostou do desem-

penho da equipe sábado 
contra o Botafogo. “Jo-
gamos bem. Os jogado-
res desempenharam suas 
funções como planejamos, 
mas infelizmente perde-
mos a partida por um erro 
de posicionamento nosso. 
Mas achei o resultado ab-
solutamente normal, por-
que o adversário é tam-
bém um grande time e 
sempre que nos encontra-
mos os jogos são duros”, 
afirmou Ramiro.

Para o primeiro jogo 
da decisão, que está mar-
cado para domingo, mas 
pode ser antecipado para 

o sábado, Ramiro espera 
um time bem mais aguerri-
do. “Numa decisão é dife-
rente, os jogadores entram 
em campo com muita gar-
ra e se superando. Eu espe-
ro um time bem mais forte 
do que apresentamos nos 
dois jogos diante do rival”, 
falou Ramiro otimista.

Nesta decisão, o Bota-
fogo tem a vantagem de 
jogar por dois resultados 
iguais para ser campeão, 
por ter feito a melhor cam-
panha na fase de classifica-
ção. Mas isto não assusta 
Ramiro. “Da mesma forma 
que eles nos venceram, 

nós podemos vencê-los 
também. As equipes são 
muito parelhas e os jogos 
serão definidos em peque-
nos detalhes. Já conheço o 
jogo do adversário e vou 
trabalhar a semana algu-
mas variações para utilizar 
na hora do jogo”, disse o 
treinador, que terá à sua 
disposição o time comple-
to, com o retorno do meia 
Fernando Júnior que esta-
va cumprindo suspensão. 
Ele só definirá a equipe no 
treino da sexta-feira, ou 
no da quinta, caso a parti-
da seja antecipada para o 
sábado.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Adversário será o 
Palmeiras que pode
ser rebaixado

Título pode vir no domingo
FLU COM A MÃO NA TAÇA

No próximo domingo, 
Presidente Prudente re-
ceberá a primeira grande 
decisão do Brasileirão de 
2012. Além de poder defi-
nir o campeão, o jogo mar-
cado para as 17h pode pre-
senciar também mais um 
rebaixado. É nesse cenário 
que Palmeiras e Fluminen-
se entram em campo em um 
jogo em que os dois lados 
já preveem um nervosismo 
diferente do comum. Logo 
após o jogo que terminou 
no empate por 1 a 1 diante 
do São Paulo, o técnico Abel 
Braga já falou que o grande 
desafio do time carioca será 
não entrar na pilha de ner-
vos que o Palmeiras estará. 
O discurso também já havia 
sido adotado por Oswaldo 
de Oliveira, comandante do 
Botafogo.

"A situação do Palmeiras 
é muito difícil, mas não te-
mos de entrar na ansiedade 
deles. É pena a situação, uma 
equipe que ganhou a Copa do 
Brasil, está lá um jovem trei-
nador muito bom, mas a gen-
te tem de jogar com a mesma 
seriedade que jogamos hoje. 
O Palmeiras fez uma partida 
muito boa lá no Engenhão no 
primeiro turno. 

Vamos pensar com cal-
ma, todo mundo dava uma 
derrota do Fluminense hoje 
como certa, conseguimos um 
bom empate, mas é um jogo 
que não deixa de ser diferen-
te. Não podemos é ficar na 
mesma ansiedade que o ad-
versário", disse o comandan-
te, que também alertou seus 
atletas para que a euforia por 
um possível título também 
não vire contra o próprio 
Fluminense.

"Nós estamos absolu-
tamente tranquilos. A gente 
não passa euforia aqui para 
dentro, porque não termi-
nou. O importante para a 
gente é manter a seriedade. 
Soberba não leva a nada. 
Após a partida contra o Co-
ritiba, dei folga de três dias 
para meus jogadores, mas 
viemos para São Paulo na 
quinta-feira, para treinar 
aqui. Estamos comprometi-
dos. Sabemos que estamos 
perto, mas não conseguimos 
nada ainda", completou.

Do lado do Palmeiras, 
Gilson Kleina também prevê 
que seus jogadores fiquem 
com uma ansiedade acima 
do normal. Esse tem sido 
o trabalho do comandante 
desde que ele chegou e assu-
miu o posto do comandante 
Luiz Felipe Scolari.

Agora, para operar um 
verdadeiro milagre, o treina-
dor palmeirense precisa ver 
sua equipe vencer os qua-
tro jogos que restam e ain-
da torcer para que Bahia ou 
Portuguesa tropecem pelo 
caminho.

"Temos de fazer a vitó-
ria. Não tem de pensar de 
outra forma. Dentro das cir-
cunstâncias, a equipe está 
mostrando reação, pela situ-
ação do jogo. Faltou um pou-
co mais de tranquilidade. se 
estivéssemos com mais tran-
quilidade, poderíamos sair 
com resultado elástico. Esta-
mos vivos. Enquanto houver 
vida, vamos lutar", disse ele 
citando mais uma vez a ques-
tão de tranquilidade.

Palmeiras e Fluminen-
se folgaram ontem e voltam 
a treinar hoje começando a 
pensar no duelo de domingo.  

Fred comemora o gol contra o São Paulo junto aos jogadores reservas do Flu que voltou a abrir nove pontos do vice-líder, o Atlético-MG, que perdeu para o Coritiba por 1 a 

Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Fluminense-RJ  73  34  21  10  3  56  26  30 

20 Atlético-MG  64  34  18  10  6  55  30  25 

30 Grêmio-RS  63  34  18  9  7  48  28  20 

40 São Paulo-SP  59  34  18  5  11  53  33  20 

50 Botafogo-RJ  51  34  14  9  11  53  43  10 

60 Vasco-RJ  50  34  14  8  12  39  40  -1 

70 Corinthians-SP  50  34  13  11  10  42  34  8 

80 Internacional-RS  48  33  12  12  9  42  34  8 

90 Santos-SP  46  34  11  13  10  43  40  3 

100 Coritiba-PR  45  34  13  6  15  47  51  -4 

110 Náutico-PE  45  34  13  6  15  41  47  -6 

120 Flamengo-RJ  44  34  11  11  12  34  42  -8 

130 Cruzeiro-MG  43  34  12  7  15  38  46  -8 

140 Ponte Preta-SP  43  34  11  10  13  36  43  -7 

150 Portuguesa-SP  40  34  9  13  12  35  36  -1 

160 Bahia-BA  40  34  9  13  12  33  37  -4 

170 Sport-PE  36  34  9  9  16  35  53  -18 

180 Palmeiras-SP  33  33  9  6  18  33  43  -10 

190 Figueirense-SC  29  34  7  8  19  36  62  -26 

200 Atlético-GO  23  34  5  8  21  31  62  -31
  
Próximos jogos
Série A
10/11 19h30  Atlético-GO  x  Santos-SP 

  Botafogo-RJ  x  Portuguesa-SP 

  21h Corinthians-SP  x  Coritiba-PR 

11/11 17h Vasco da Gama-RJ  x  Atlético-MG 

  Grêmio-RS  x  São Paulo-SP 

  Palmeiras-SP  x  Fluminense-RJ 

 19h30 Ponte Preta-SP  x  Internacional-RS 

  Cruzeiro-MG  x  Bahia-BA 

  Náutico-PE  x  Flamengo-RJ 

  Figueirense-SC  x  Sport-PE 

Deivid marcou o gol do Coritiba diante do Atlético-MG

 Antes mesmo do Flamen-
go anunciar sua decisão sobre 
Adriano, o Imperador resolveu 
quebrar o mistério e falar so-
bre seu futuro. Após uma série 
de polêmicas e novas faltas no 
rubro-negro, o jogador anun-
ciou que só irá voltar a jogar 
futebol em 2013.

Em comunicado divulga-
do pela sua assessoria de im-
prensa, o atacante informou 
que tomou a decisão após pen-
sar com familiares e amigos. 
Adriano disse ainda estar foca-
do em sua recuperação e não 
garantiu que irá atuar no Fla-
mengo na próxima temporada, 
cogitando até jogar em algum 
clube fora do Rio de Janeiro.

“Pensei muito, conversei 
com amigos e minha família e 
cheguei a conclusão que a me-
lhor coisa a ser feita é voltar 
em 2013. Tomei essa decisão 
não só por mim, mas também 
pensando no Flamengo. Estou 

quase recuperado, mas faltam 
pouquíssimas rodadas para o 
final do campeonato. O Clube 
tem que se concentrar nessa 
reta final e eu na minha volta 
com 100% da minha forma fí-
sica e não apenas para saciar 
as expectativas. 

Continuarei treinando 
com ainda mais garra. Ain-
da não sei se será no RJ, mas 
posso afirmar que em 2013 
estarei pronto para entrar nos 
campos. Agradeço sempre 
e muito aos que torcem por 
mim. Acreditem, essa decisão 
foi tomada pensando em to-
dos. Fiquem com Deus e mui-
to obrigado”, disse o atacante, 
através de sua assessoria.

A notícia acabou pegan-
do a diretoria rubro-negra de 
surpresa. Membros da cúpula 
do cube estavam reunidos na 
sede da Gávea para definir o 
que seria feito após as polêmi-
cas do fim da última semana. 

Com o novo fato, a presidente 
Patrícia Amorim e o diretor 
executivo Zinho estudam ago-
ra a melhor maneira de rescin-
dir o contrato de Adriano.

Após anunciar que o Im-
perador só voltará a jogar em 
2013, a assessoria do jogador 
informou que Adriano irá se 
pronunciar ao lado de Zinho 
hoje, no CT Ninho do Urubu.

A decisão do jogador se 
deu após conversas ao longo 
do último fim de semana com 
familiares, amigos e seu em-
presário, Luís Cláudio de Me-
nezes. Inicialmente, em men-
sagem trocada com Zinho na 
última quinta-feira, a ideia de 
Adriano era desistir de voltar 
ao Flamengo e parar de jogar 
futebol. Pessoas próximas, no 
entanto, o aconselharam a se 
afastar apenas temporaria-
mente e tentar um novo retor-
no aos gramados em 2013.

Adriano se antecipa e diz que só
volta a jogar futebol em 2013

 Após uma série de seis 
derrotas consecutivas e um 
pífio aproveitamento de 
26,6% em dez jogos, o téc-
nico Marcelo Oliveira pediu 
demissão do Vasco na manhã 
de ontem. Com a saída do 
treinador, o auxiliar Gaúcho 
comandará o time de manei-
ra interina até o final do Cam-
peonato Brasileiro.

A decisão já era espera-
da e aconteceu em comum 
acordo durante encontro de 
ontem. O profissional deixa 
o Cruzmaltino sem receber 
salários após menos de dois 
meses de trabalho. Marcelo 
Oliveira venceu apenas Fi-
gueirense e Atlético-GO em 
sua passagem pela Colina 
histórica.

O destino do treinador 
pode ser o Cruzeiro na pró-
xima temporada, já que seu 
nome foi especulado no clu-
be mineiro durante a sema-
na passada. Os profissionais 
trazidos por Marcelo Oliveira 
também o acompanham na 
sequência da carreira.

O nome do técnico Ricar-
do Gomes, que se recupera 
de um AVC sofrido em agos-
to do ano passado, agrada a 
diretoria para comandar o 
Vasco em 2013. Inclusive, os 
primeiros contatos já foram 
iniciados. 

As partes estudam a via-
bilidade do projeto, que con-
tará com um novo diretor de 
futebol, além de um vice-pre-
sidente para a pasta, acumu-

lada no momento pelo man-
datário Roberto Dinamite.

Juninho
Ídolo do Vasco, o meia 

Juninho se revoltou contra 
a torcida do Sport após a 
derrota do time por 3 a 0, 
no último domingo, em São 
Januário, pela 34ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
O camisa 8 fez gestos obsce-
nos para os torcedores rivais 
e causou uma polêmica na 
partida. 

A assessoria do Cruz-
maltino informou que o jo-
gador e sua família foram 
ofendidos durante os 90 mi-
nutos nas oportunidades em 
que o meia se aproximou da 
torcida rival.

Marcelo Oliveira se demite e 
Vasco procura um novo técnico
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Habilitação Social divulga 5º ‘listão’
MAIS 200 cONVOcADOS

O Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran) di-
vulgou ontem, a quinta lista  
com os nomes de 200  novos 
selecionados para o ‘Progra-
ma de Habilitação Social’, que 
oferece Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) gratuita 
para candidatos carentes.

Dos candidatos convoca-
dos nesta quinta lista, 59 são 
para a cidade de Monteiro. 
Para esta região, o programa 
reservou 100 vagas em 2012, 
mas muitos candidatos não 
comprovaram as informa-
ções prestadas durante a ins-
crição online. Em João Pes-
soa  foram convocados mais 
48 candidatos.

A lista está disponível no 
endereço eletrônico www.
habilitacaosocial.pb.gov.br. 
Os convocados terão  até o 
dia 23 de novembro para 
apresentar a documentação 
comprovando informações 
prestadas durante a inscri-
ção online. Na capital, a apre-
sentação dos documentos 
acontece na 1ª Gerência das 
Casas da Cidadania, localiza-
da na Rua Gama e Melo, nú-
mero 126, Varadouro.

Em Campina Grande, o 
atendimento será feito na 
sede da 1ª Ciretran e nas de-
mais regiões geoadministra-
tivas, os selecionados serão 
atendidos nas Ciretrans, Si-
nes e Centros Sociais Urba-
nos (CSU).  O Programa Habi-

Dos candidatos convocados 
na nova relação, 59 são
da cidade de Monteiro

litação Social ofereceu 3 mil 
vagas para 2012. Na primeira 
fase, 1.766 candidatos con-
vocados não confirmaram a 
inscrição online, levando o 
Detran a divulgar o segundo 
‘listão’ para preenchimento 
das referidas vagas e novos 
‘listões’ cada vez que os can-
didatos selecionados não 
confirmavam as inscrições.

Os maiores itens de 
desclassificação foram: não 
comparecimento para con-
firmação da inscrição; docu-
mentação não comprovada; 
declaração de dependentes 
acima do número real e ren-
da familiar declarada acima 
do limite de 1 salário míni-
mo e meio estabelecido pelo 
programa.

A Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Hu-
mano avalia os documentos 
apresentados nas 14 regi-
ões geoadministrativas que 
abrangem os 223 municí-
pios paraibanos. Segundo o 
superintendente do Detran, 
Rodrigo Carvalho, os candi-
datos selecionados,  que não 
apresentam a documentação 

comprovando as informações 
prestadas durante a inscri-
ção online, são eliminados e 
substituídos pelos que já es-
tão no cadastro reserva.

De acordo com as regras 
do programa, os candidatos 
com inscrições confirmadas 
iniciam imediatamente os 
exames para emissão ou clas-
sificação da Carteira Nacional 

de Habilitação pelo Progra-
ma de Habilitação Social, por 
meio do qual o Governo do 
Estado dispensa o pagamen-
to das taxas de serviço cobra-
das pelo Detran e assume os 
custos das aulas teóricas e 
práticas junto aos Centros de 
Formação de Condutores.

Distribuição de vagas
O Habilitação Social 

reservou 50% das vagas 
(1.500)  para inscritos no 
Cadastro único do Progra-
ma Bolsa Família. As demais 
vagas foram  distribuídas da 
seguinte forma: 15% (450) 
para pessoas com renda fa-
miliar igual ou inferior a 1,5 
salário mínimo que com-
provem nunca haver tido 
experiência formal junto ao 
mercado de trabalho ou que 
estejam desempregadas há 
mais de 1 ano; 20%  (600) 
para alunos matriculados 
na rede pública de ensino 
nos programas Pró-Jovem 
e Brasil Alfabetizado: 10% 
(300)  para pessoas egres-
sas e liberadas do sistema 
penitenciário, bem como 
aqueles que tenham cum-
prido medida socioeduca-
tiva de internação, nos ter-
mos do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, de acordo 
com requisitos estabeleci-
dos pela portaria da Supe-
rintendência do Detran e 
5% (150) para beneficiários 
do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), inclu-
sive  pequenos agricultores, 
assim como beneficiários de 
outros programas sociais.

O Programa ofereceu 3 mil CNHs este ano, tendo o Governo dispensado o pagamento das taxas de serviço do Detran

FOTO: Secom-PB

O Banco do Nordes-
te, por meio de Contrato 
de Prestação de Serviços 
celebrado com o Ministé-
rio do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome 
(MDS), lança hoje edital 
de seleção pública de en-
tidades privadas sem fins 
lucrativos interessadas na 
construção de 28.483 cis-
ternas de placas de 16 mil 
litros para armazenamen-
to de água e de 1.650 tec-
nologias sociais de acesso 
à água para a produção de 
alimentos (2ª água), volta-
das à população de baixa 
renda, no âmbito do Pro-
grama Cisternas.

As ONGs selecionadas 
através do Edital serão 
responsáveis pela seleção, 
cadastramento, capaci-
tação das famílias e pe-
dreiros e construção das 
cisternas. O Banco do Nor-
deste, por sua vez, atuará 
como mandatário do MDS, 
ficando responsável pelo 
acompanhamento do pro-
grama.

No Estado da Paraíba 
serão beneficiados os mu-
nicípios de Junco do Seri-
dó, Salgadinho, São Ma-
mede, Baraúna, Damião, 
Casserengue, Santana dos 
Garrotes, Tavares, Nova 
Olinda, Pedra Branca, San-
ta Inês, Manaíra, São José 
de Caiana e Serra Grande, 
envolvendo um total de 
4.888 cisternas de água 
para consumo humano e 
300 para produção de ali-
mentos, com um total de 

5.188 unidades.
O Programa Cisternas 

integra o Programa Água 
para Todos e o Programa 
Fome Zero, do Governo 
Federal, tendo por obje-
tivo principal garantir o 
acesso à água potável para 
famílias de baixa renda 
de forma universalizada, 
haja vista a carência desse 
recurso hídrico no Semi-
árido nordestino, fortale-
cendo a participação da 
sociedade civil nas ações 
políticas de desenvolvi-
mento local e de seguran-
ça alimentar e nutricional.

Para acessar o Edital 
na íntegra, acesse: www.
bnb.gov.br (Acesso à In-
formação/Licitações e 
Contratos/Licitações Pu-
blicadas).

Contrato
O Banco do Nordeste e 

o Ministério do Desenvol-
vimento Social (MDS) as-
sinaram ontem, o Contrato 
de Prestação de Serviços 
que prevê a construção de 
30.133 cisternas para ar-
mazenamento de água, em 
37 municípios dos estados 
da Bahia, Ceará, Minas Ge-
rais e Paraíba.

A solenidade aconte-
ceu em Brasília e contou  
com as presenças do pre-
sidente do Banco do Nor-
deste, Ary Joel Lanzarin 
e do diretor de Gestão do 
Desenvolvimento, Stélio 
Gama, além da ministra 
Tereza Campello e outros 
representantes do MDS.

BNB anuncia 5.188 
cisternas para Paraíba

SeleçãO públIcA

Mais uma tartaruga verde 
de 20 anos de idade e com 70 
quilos de peso foi encontrada 
morta ontem, por banhistas na 
praia de Cabo Branco. O animal 
marinho estava com um plástico 
envolvido na sua cabeça e mar-
cas de redes nas nadadeiras e o 
seu estado adiantado de decom-
posição não permitiu aos biólo-
gos definirem o sexo do animal.

Conforme informações da 
bióloga, Rita Mascarenhas, da 
ONG Guajiru e também respon-
sável pelo programa SOS Tarta-
ruga, todo país tropical  e todo 
o litoral  onde a presença do 
homem é uma constante as tar-
tarugas vivem impiedosamente 
ameaçadas.

Mas fora a ação predatória 
que naturalmente o homem do-
mina, as redes de pescas e o auto 
grau de poluição encontrada em 
vários níveis no litoral paraiba-
nos são os maiores algozes da 
espécie.

Segundo Rita Mascarenhas, 
no ano passado foram registra-
das 80 mortes de tartarugas, e 
neste ano de 2012 até o início 
deste mês de novembro já fo-
ram computados 70 mortes. 

perigo do verão
Também outro fator fun-

damental que contribui com 
mortandade de tartarugas é a 

chegada do verão porque natu-
ralmente aumenta o número dos 
pescadores, bem como o tráfi-
co aquático nesta época do ano 
mutiplica-se tanto com barcos de 
passeio como barcos de pescas. 
Mas ela ainda adiantou que a 
maior ameaça para as tartarugas 
ainda são as redes de pesca e o 
lixo jogado no mar.

proteção 
Informalmente, o projeto 

começou em 2001, quando Val-
di Moreira  e o casal Rita Mas-
carenhas e Douglas Zepellim, 
descobriram vários ninhos de 
tartaruga na areia. Querendo 
proteger os ovinhos, porém 
sem ter nenhum conhecimento 
sobre o assunto, ele entrou em 
contato com o projeto Tamar 
de Fernando de Noronha. “Não 
sabia nada sobre as tartarugas. 
Então, toda hora ligava para 
lá, pedindo para o pessoal me 
orientar”, recorda. “Comecei 
protegendo os ninhos com cer-
cas. Depois disso, nunca mais 
parei”, conta. 

A tarefa não é fácil. A partir 
de setembro, quando começa o 
período da desova – sobretudo 
da tartaruga-de-pente (a mais 
comum que surge naquelas pai-
sagens, embora por lá também 
apareçam a verde e a oliva) –, 
todos os dias às 6 horas, Valdi 
sai em peregrinação pelas areias 
em busca de rastros de tartaru-
ga. Após encontrar os ninhos, o 
primeiro passo é cercá-los, im-

pedindo que os ovinhos sejam 
pisoteados ou esmagados por 
bicicletas. 

“Em média, uma tartaruga 
faz de três a cinco ninhos, depo-
sitando aproximadamente 150 
ovos em cada um deles, num to-
tal de cerca de 750 ovinhos. No 
entanto, infelizmente apenas 
um filhotinho de cada ninho so-
brevive”, diz Valdi. “Geralmente, 
as tartarugas vivem 100 anos”, 
acrescenta a bióloga Rita Mas-
carenhas. “por aqui, já consegui-
mos auxiliar na desova e condu-
zir para o mar mais de 120 mil 
tartaruguinhas. Nossa média de 
sobrevivência é de 50%, enquan-
to a média mundial é de 20%”, 
orgulha-se ela. 

procurado pela reportagem, 
o Ibama na paraíba, adiantou 
que são feitas fiscalizações perió-
dicas em várias praias do Estado, 
mas segundo o setor de fiscaliza-
ção não será possível detectar a 
causa morte desta tartaruga de-
vido a seu estado avançadíssimo 
de decomposição. 

Outro ponto destacado pelo 
setor de fiscalização do Ibama, 
é que a tartaruga está num pro-
cesso de extinção e se não for 
tomada uma medida séria a cur-
to prazo para disciplinar o uso 
da rede de pesca, bem como evi-
tar também que navios e outras 
embarcações joguem lixo no 
mar poluindo o ambiente aquá-
tico, e consequentemente ace-
lerando o processo de extinção 
das tartarugas.  

Tartaruga verde de 70 quilos é 
encontrada morta por banhistas 

NA pRAIA DO cAbO bRANcO

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com



TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Responsavel.: GALDMA KARLA PEREIRA DE ME-
DEIROS
CPF/CNPJ....: 015870148/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            489,91
Cedente.....: R M - ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056704
Responsavel.: JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVA
CPF/CNPJ....: 449177594-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Cedente.....: RENTAL PROJECTA S LOCACAO LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055991
Responsavel.: JARDEL GALDINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 027787724-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            205,00
Cedente.....: T. F. COMERCIO DE PNEUS LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056813
Responsavel.: LILIANE ALVES BANDEIRA
CPF/CNPJ....: 673972044-49
Titulo......: CHEQUE           R$            377,26
Cedente.....: UNIMED JOAO PESSOA COOP DE 
TRABALHO
Apresentante: UNIMED/JPA COOP DE TRAB MEDICO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055331
Responsavel.: MARULIO DA SILVA JUNIOR - ME
CPF/CNPJ....: 013426830/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.130,00
Cedente.....: ALUMITAL LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056019
Responsavel.: PORTO BELO CALCADOS E ACES-
SORIOS LT
CPF/CNPJ....: 016709089/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            667,00
Cedente.....: TECNOPRINTER COMERCIO E SER-
VICOS LT
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056726
Responsavel.: REX CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ....: 012692086/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.787,74
Cedente.....: LOJAO DUFERRO LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056221
Responsavel.: RAPHAELA NEVES DE QUEIROZ 
CAVALCANT
CPF/CNPJ....: 010414934/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            311,00
Cedente.....: MM CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050365
Responsavel.: SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 112360194-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            520,00
Cedente.....: T. F. COMERCIO DE PNEUS LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056812
Responsavel.: TRIBO DO MILK SHAKE LTDA
CPF/CNPJ....: 013724611/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            151,19
Cedente.....: DIMEX - DISTRIBUICAO IMPORT EXPORT
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056393
Responsavel.: VIA COURO COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 014758672/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.884,15
Cedente.....: CALCADOS ITAPUA S.A CISA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052086
Responsavel.: Z VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ....: 007804037/0001-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            184,00
Cedente.....: AUTO CENTER C P SERVICOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056547
Responsavel.: Z VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ....: 007804037/0001-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,00
Cedente.....: AUTO CENTER C P SERVICOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056546
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  06/11/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ALCERES GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 011527484-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            459,01
Cedente.....: CONSTRUTORA AGUA AZUL LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055375
Responsavel.: AGROLEITE COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009612676/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.170,00
Cedente.....: CLARINES JANETE WERNER - EPP
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056510
Responsavel.: A.S.DE CASTRO E CIA LTDA- P. SAO LU
CPF/CNPJ....: 010851582/0004-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             96,00
Cedente.....: MR BROWNIE PRODUTOS ALIMEN-
TICIOS LT
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056387
Responsavel.: ADRIANA KATTIA CAMPOS BARBOSA 
DE AN
CPF/CNPJ....: 013212778/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            375,00
Cedente.....: ETATRON DO BRASIL EQUIPAMENTOS 
PARA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056431
Responsavel.: CONFORTO COM. VAREJ. DE COL. 
E ACES
CPF/CNPJ....: 008665012/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            173,66
Cedente.....: AMERICANFLEX INDUSTRIAS REU-
NIDAS LT
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056397
Responsavel.: COM. QUATRO ESTRELAS IND. 
COM. ART
CPF/CNPJ....: 003909558/0002-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            947,00
Cedente.....: JAR MOD INDUSTRIA E COMERCIO 
DE CON
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050339
Responsavel.: CEZAR CABRAL DANTAS
CPF/CNPJ....: 917368544-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            246,66
Cedente.....: MARIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUSA ME
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056411
Responsavel.: ESTHAN CARLO PIRES DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 496073164-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,00
Cedente.....: CONDOMINIO EXPEDICIONARIO II
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051438
Responsavel.: FRANCISCO EDUARDO VITO BARROS
CPF/CNPJ....: 570150744-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            289,00
Cedente.....: UNIMINAS AGRO INDUSTRIAL LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056549
Responsavel.: FLEX CENTER PECAS E SERVICOS L
CPF/CNPJ....: 007822730/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            123,00
Cedente.....: GDN VEICULOS P SERVICOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055997
Responsavel.: FLEX CENTER PECAS E SERVICOS L
CPF/CNPJ....: 007822730/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Cedente.....: GDN VEICULOS P SERVICOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056001
Responsavel.: GILMAR HENRIQUE SOUSA
CPF/CNPJ....: 161805504-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            400,00
Cedente.....: CONDOMINIO RES GARNIER RESI-
DENCE
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056656
Responsavel.: GOIOLAB-DIAGNOSTICA PRODUTOS 
P/LABO
CPF/CNPJ....: 000896849/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            373,27
Cedente.....: RENYLAB - QUIMICA E FARMACEU-
TICA LT
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056694

João Pessoa > Paraíba > TERÇA-FEIRA, 6 de novembro de 2012Publicidade
26 A UNIÃO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

OBJETO: Aquisições de materiais diversos destinados ao melhor funcionamento e atendi-
mento das UBS e do Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00007/2012. DOTAÇÃO: RECURSOS: FUS/PAB FIXO/FMS/CONVÊNIOS E PROGRAMAS FE-
DERAIS 02.041 - 10.301.0012.1009 - 10.301.0012.1043 - 10.301.0012.1044 - 10.301.0014.1045 
- Reequipar as Unidades do PAB - 10.301.0017.1046 - 10.244.0017.2056 - 10.244.0014.2057 
- 10.244.0014.2058 - 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2012. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE ALAGOINHA/PB e: CB CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA ME - CT Nº 00050/2012 - 
27.08.12 - R$ 9.384,00; DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA - CT 
Nº 00051/2012 - 27.08.12 - R$ 6.500,00; FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. MÉD. 
E HOSPITALARES LTDA - CT Nº 00052/2012 - 27.08.12 - R$ 7.351,80; JACKSON CARNEIRO 
DA SILVA EPP - CT Nº 00053/2012 - 27.08.12 - R$ 8.143,00; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - CT 
Nº 00054/2012 - 27.08.12 - R$ 46.008,24; MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 
EPP - CT Nº 00055/2012 - 27.08.12 - R$ 18.044,00; SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA - CT 
Nº 00056/2012 - 27.08.12 - R$ 26.225,75;

JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO
Gestor

EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA – CNPJ/CPF Nº 10.629.247/0002-06 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 3755/2012 em João Pessoa, 26 de setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para 
atividade de: Comércio Varejista de Combustível (gasolina, álcool e diesel) e lubrificante. Na(o) 
RUA JOÃO FERNANDES DE LIMA, 1014-SÓECIA Município: SOLANEA – UF: PB. Processo: 
2011-004741/TEC/LO-1602.

ALPARGATAS S/A - CNPJ/CPF Nº  61.079.117/0148-23 Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3731/2012 
em João Pessoa, 25 de setembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de 
Peças Cabedais de Tênis, de Botas de PVC e de Tênis Na(o) - RUA AGRICULTOR ALMERINDO 
L. DA SILVA, Nº 1099 - DISTRITO INDUSTRIAL Municipio: JOÃO PESSOA - UF: PB. Proces-
so:2012-003666/TEC/LO-3204 

ALPARGATAS S/A - CNPJ/CPF Nº  61.079.117/0168-77 , torna público que requereu à SUDEMA 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação/Processo 
2012-007356/TEC/LO, para Fabricação de Calçados,Alpargatas,Tamancos e Sapatos, situado a 
rua Euclides Magno Bacalhau, S/N, centro - Ingá , Paraíba. CEP 58380-000.  

Responsavel.: ADALBERTO FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 014290224/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            335,80
Cedente.....: FIGUEIREDO COM DE MATERIAIS DE 
CONS
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056361
Responsavel.: ALINE DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 011500830/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Cedente.....: MM CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056128
Responsavel.: ANDRE DANTAS COSTA PESSOA
CPF/CNPJ....: 012818875/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            620,70
Cedente.....: LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
DIRE
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056326
Responsavel.: CELIA MARIA FRADE SEVERO
CPF/CNPJ....: 284680744-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            448,06
Cedente.....: AG COMERCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057391
Responsavel.: CONTAGEM CONTABILIDADE E 
ASSESSORIA
CPF/CNPJ....: 041118027/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            230,00
Cedente.....: IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051680
Responsavel.: DANIELLE NOBREGA FAUSTINO
CPF/CNPJ....: 075676594-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            869,79
Cedente.....: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE REFRIGE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056467
Responsavel.: DAVI DE FARIAS VITAL
CPF/CNPJ....: 053509634-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Cedente.....: NEO TECNOLOGIA DE ILUMINACAO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056160
Responsavel.: DIOGO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 026761834-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            885,00
Cedente.....: H C PNEUS S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056843
Responsavel.: FELTRE INDUSTRIA E COMERCIO 
DE ALIM
CPF/CNPJ....: 007207229/0003-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.247,88
Cedente.....: OUROFREI FOMENTO MERCANTIL LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056210
Responsavel.: FLEX CENTER PECAS E SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 007822730/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            118,56
Cedente.....: ORLY VEICULOS COMERCIO E IM-
PORTACAO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056670
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES
CPF/CNPJ....: 012481237/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             30,00
Cedente.....: VANESSA CARDOSO BATISTA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056381
Responsavel.: HENRIQUE ARAUJO FRANCA-ME
CPF/CNPJ....: 012078170/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            693,00

Cedente.....: INCOMTUBO IND E COM DE TUBOS LTDA
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056109
Responsavel.: HYTALO RIBEIRO LIMA ME
CPF/CNPJ....: 015311949/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.440,00
Cedente.....: FUNDO INV.DIR.CRED.MULTISSETORIAL V
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056590
Responsavel.: IMET IND MET EURIPEDES TA LTDA
CPF/CNPJ....: 012620970/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            217,58
Cedente.....: RUTH LEAL REIS
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057311
Responsavel.: INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A
CPF/CNPJ....: 044649812/0127-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            545,00
Cedente.....: LAVANDERIA VIA SUL LTDA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056713
Responsavel.: INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A
CPF/CNPJ....: 044649812/0127-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Cedente.....: LAVANDERIA VIA SUL LTDA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056722
Responsavel.: IVAN RODR PINTO OLIV 0104067
CPF/CNPJ....: 013781022/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            341,64
Cedente.....: MTG MOSENA ALIMENTOS
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056551
Responsavel.: MINI MERCADO BEZERRA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 013987591/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.055,08
Cedente.....: R M - ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056477
Responsavel.: PROVEL- ASSOCIACAO DE PROT. AO
CPF/CNPJ....: 013706074/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            206,77
Cedente.....: TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056249
Responsavel.: SANDRA MARIA & CIA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015184301/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Cedente.....: ROSA MARIA KRAI DE OLIVEIRA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056604
Responsavel.: SEMPRE NA MODA
CPF/CNPJ....: 015063904/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            411,94
Cedente.....: TERMACO TERM MARIT CONTAINERS 
SERV
Apresentante: BANCO CITIBANK
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056377
Responsavel.: THENILSON CORREIA ALVES
CPF/CNPJ....: 038830074-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            380,03
Cedente.....: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE REFRIGE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057203
Responsavel.: YNGRID POLYANE COSTA
CPF/CNPJ....: 014207467/0001-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            199,77
Cedente.....: FIGUEIREDO COM DE MATERIAIS DE 
CONS
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057161
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
ncontrados 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.

João Pessoa,  06/11/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Juazeirinho/PB, vem por intermédio deste aviso, tornar público aos 
interessados a abertura da Concorrência Pública nº 002/2012, no dia 06 de dezembro de 2012, 
ÀS 10h00min.,  que tem como objetivo a EXECUÇÃO DE OBRAS DA REDE COLETORA DE 
ESGOTO SANITÁRIO, deste município, conforme descritos e especificados no Anexo I – Termo 
de Referência, após assinatura do contrato decorrente desta licitação.  Os interessados poderão 
retirar o edital na sede da Prefeitura Municipal de Juazeirinho/PB.

Juazeirinho, 01 de novembro de 2012.
JOSE ROBERVAL DA SILVA

Presidente da CPL

A MASSAI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, empresa inscrita sob o CNPJ Nº 
01.295.921/0001-91, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente , a  LICENÇA DE INSTALAÇÃO,  para o Empreendimento SPAZIO DI VENEZA 
, situado à R. João Vieira Carneiro, S/N, Pedro Gondim, João Pessoa – PB, protocolo nº2012-
007789/TEC/LI-1749.

SÃO GERALDO COMÉRCIO VAREGISTA DE BEBIDAS LTDA – CNPJ Nº 09.575.360/0001-96, IE: 
16.156.533-6, registra o Extravio de Três Talonatos Fiscais com numeração de 001 a 150. Conforme 
certidão datada de 31 de outubro de 2012.

REALIA CONSTRUTORA LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 11.991.797/0001-52, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
4076/2012 em João Pessoa, 16 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação 
multifamiliar com 28 uhs e sistema de esgotamento sanitário, na Rua Mar da Irlanda, QUADRA 039, 
LOTE 10-A – INTERMARES Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2012-002485/TEC/LI-0779.

FL CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.383.745/0001-75, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2996/2012 
em João Pessoa, 29 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multifa-
miliar C/02 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário (fossa séptica e 
sumidouro), na Rua Sem Nome, 059/044. QD. 93 LT. 348 – PARATIBE Município: JOÃO PESSOA 
– UF: PB. Processo: 2012-005018/TEC/LO-3454.

FL CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.383.745/0001-75, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3716/2012 
em João Pessoa, 25 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação 
Unifamiliar com fossa e sumidouro (2 unidades), na Rua Carlos Antônio dos Santos, LT. 57 QD. 
610 – PARATIBE Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005017/TEC/LO-3453.

FL CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.383.745/0001-75, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3717/2012 EM 
João Pessoa, 25 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Unifamiliar 
com fossa e sumidouro (2 unidades), na Rua Sem Nome, 059/044, QD. 93 LT. 318 – PARATIBE 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005016/TEC/LO-3452.

JUDIMAR DA SILVA LUCENA – CPF Nº 236.964.354-49, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Edificação 
Multifamiliar com 03 Unidades Habitacionais – AC: 187,15m² - BAYEUX – PB. Processo: 2012-
007742/TEC/LI-1730.

RESTAURANTE E LANCHONETE CASA DE FARINHA LTDA – CNPJ Nº 02.821.895/0001-50, IE: 
16.122.691-4, o Extravio de Notas Fiscais com Série D de 000.001 a 000.750. Conforme certidão 
datada de 05 de Novembro de 2012.

A3 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 15.100.496/0001-42, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
Prévia – Edificação Multifamiliar AC-182m² - LT. 36. QD. 4B – CEBEDELO – PB. Processo: 2012-
007794/TEC/LP-1251.

A3 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 15.100.496/0001-42, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
Prévia – Edificação Multifamiliar AC-182m², LT. 34. QD. 4B - CABEDELO – PB. Processo: 2012-
007795/TEC/LP-1252.

AC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.496.806/0001-39, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 722/2012 em João Pessoa, 22 de março de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Escritório de Apoio para Compra e Venda de Imóveis Próprios, na Rua Costa Beiriz Nº 284 – Centro 
Município: GUARABIRA – UF: PB. Processo: 2012-001217/TEC/LO-2492.

PAUTULA DE MEDEIROS TORRES XAVIER – CNPJ/CPF Nº 009.168.034-49, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 1540/2012 em João Pessoa, 20 de junho de 21012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Implantação de Loteamento Altiplano vista Nobre com área de 44,59ha, na Rua Antiga Fazenda 
Bola as Margens da BR 230 Município: PATOS – UF: PB. Processo: 2012-001163/TEC/LI-1312.

FRANCISCO LEITE DE SOUZA – CNPJ/CPF Nº 072.100.944-15, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4030/2012 
em João Pessoa, 11 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Lavra de Areia Manual 
e/ou mecanizada no leito do Rio Espinharas, de acordo com Processo DNPM Nº 846.285/2009, NO 
Sítio Trincheiras Município: PATOS – UF: PB. Processo: 2012-005081/TEC/LO-3466.

FRANCIVALDO PEREIRA SANTOS – CNPJ/CPF Nº 431.375.717-15, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4000/2012 em João Pessoa, 5 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Lavra 
e Beneficiamento de Minerais de Tantalita, Feldspato, Muscovita, Quartzo. Referente ao Processo 
DNPM Nº 846.264/2010, no Sítio Fortuna Município: FREI MARTINHO – UF: PB. Processo: 2011-
004712/TEC/LO-1587.

CERAMICA SANTA CANDIDA LTDA – CNPJ Nº 10.313.089/0001-08, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da LOP Nº 
2297/2011/PROC. Nº 2010-005502 – Lavra Experimental de Argila de Forma Mecaniza. Referente 
ao PROC. DNPM Nº 318/2006 – Zona Rural – GURINHÉM – PB. Processo: 2012-007669/TEC/
LOP-0074.

PAULO SÉRGIO DE ASSUNÇÃO SANTIAGO – CPF Nº 131.638.684-87, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação para 
Pesquisa – Extração de Areia de Forma Mecanizada e utilizando dragas. REF. ao PROCESSO 
DNPM Nº 846.281/2010 – AC- 22,7ha – GURINHÉM – PB. Processo: 2012-007668/TEC/LOP-0073.

LENO GARCIA MAIA BRITAS EIRELI – CNPJ Nº 15.728.174/0001-42, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Extração 
de Britagem de Granito – PROC. DNPM Nº 846.460/2012 – Área: 49,11ha – Fazenda Pontais – Zona 
Rural – BREJO DO CRUZ – PB. Processo: 2012-007614/TEC/LI-1722.

PERACIO MANOEL CABRAL – CNPJ/CPF Nº 082.931.634-53, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4005/2012 
em João Pessoa, 5 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Duas unidades 
habitacionais e sistema de tratamento sanitário individual composto de fossa séptica e sumidouro, 
na Rua Joaquim Francisco Sales QD 20 LT 17 – NOVA ALHANDRA Município: ALHANDRA – UF: 
PB. Processo: 2012-003193/TEC/LO-3081.

NATHALIA CIBELLE PIRES DE SOUSA – CPF Nº 077.005.844-27, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – 
Edificação Unifamiliar AC- 210,38m² - CABEDELO – PB. Processo: 2012-007801/TEC/LI-1750.

VANICLEIDE E ADRIANO CONSTRUÇÃO LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 15.163.913/0001-04, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 3995/2012 em João Pessoa, 5 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a ativi-
dade de: Edificação Multifamiliar C/04 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento 
sanitário (fossa séptica e sumidouro), na Rua Quize de Novembro QD. 34 LT. 10 - Bairro Rio do 
Meio Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 2012-005963/TEC/LO-3606.

MANOEL PEREIRA DA SILVA – CPF Nº 455.792.108-68, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Loteamento 
Urbano com 90 Lotes – área total: 34779,38m² - SAPÉ – PB. Processo: 2012-007796/TEC/LO-4047.

ATLANTICA INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 07.386.765/0001-50, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Edificação 
Multifamiliar com 15 Unidades Habitacionais – AC: 1445,63m² - CABEDELO – PB. Processo: 
2012-007774/TEC/LP-1248.

RAFAEL INDÚSTRIA E CONFECÇÕES LTDA – CNPJ Nº 08.211.871/0001-29, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Ope-
ração – Fabricação de Vestuário – AC: 1.383,0m² - GUARABIRA – PB. Processo: 2012-004759/
TEC/LO-3428.

INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES ROTA S LTDA – CNPJ Nº 08.311.623/0001-97, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação 
da Licença de Operação Nº 1444/2010 – Confecção e Fabricação de Acessório de Vestuário AC- 
2.475,09m² - GUARABIRA – PB. Processo: 2012-007480/TEC/LO-3947.

MARIA DO ROSÁRIO MEDEIROS DE OLIVEIRA – CPF Nº 082.108.704-59, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Ambiente, a Licença de Operação, 
para Funcionamento de um Lava Jato, situado a Rua Maria Rosa Padilha, S/N – CEP: 58037-260.

DANIEL EDUARDO PONTES – CNPJ/CPF Nº 05.112.574/0001-75, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3188/2012 
em João Pessoa, 4 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio Varejista 
de Gás Liquefeito de Petroleo-GLP, na Rua José Joaquim Melo Nº 383 QD. 25 LOT. 02/07 – Alto da 
Boa Vista Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 2012-002841/TEC/LO-2960.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP – CNPJ Nº 09.111.618/0001-01, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº. 4230/2012 em João Pessoa, 25 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Conjunto Residencial Popular Unifamiliar com 900 (novecentos) unidades e sistema 
de esgotamento sanitário com Fossa séptica e Filtro anaeróbio. Na (o) – SEDE DO MUNICÍPIO: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007469/TEC/LO - 3941.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a Renovação 
da LICENÇA DE OPERAÇÃO - Proc.2012-007631/TEC/LO-3990, para a construção de 40 (qua-
renta) unidades habitacionais composto de fossa séptica e sumidouro, no município de Cacimba 
de Dentro- PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO- Proc.2012-007759/TEC/LI-1736, para a construção de 18 blocos com 576 (quinhen-
tos e setenta e seis) unidades habitacionais composto de rede coletora da CAGEPA, Residencial 
Luxemburgo, Tibiri I, no município de Santa Rita- PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO- Proc.2012-007758/TEC/LI-1735, para a construção de 11 blocos com 352 (trezentos 
e cinqüenta e dois) unidades habitacionais composto de rede coletora da CAGEPA, Residencial 
Thomas More, no município de Santa Rita- PB.

                 AVISO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/12

REGISTRO DE PREÇOS
Registro CGE Nº. 12-01956-9
Objeto: Registro de preço para futura aquisição de gás natural padrão (de calibração) e acessórios 

para serem utilizados nos cromatógrafos da Companhia Paraibana de Gás, em conformidade com 
o Anexo 2 – Termo de referência.

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 20/11/2012, às 14h30min na sede da 
PBGÁS, no endereço acima. 

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Pregoeira

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N389/2012
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 29/11/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para contratação de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de 
combustíveis e lubrificantes, destinado ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER, 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 - 12-01959-4
João pessoa, 05 de novembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 160712528 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2012

DATA DE REABERTURA: 20/11/2012 - ÀS 14:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-01851-1
OBJETO: AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA DESCANSO PARA A GERÊNCIA OPERACIONAL 

DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, Sra. 

Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 221/2012 do Excelentíssimo Senhor Secretário 
de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação acima, na 
modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item, considerando que 
a primeira abertura deflagrou-se deserta por não ter acudido interessados. O segundo Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 060 – Convênio PAM DST/AIDS. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de 
apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h. e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 
ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 05 de novembro de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 11/2012- POR LOTES

REGISTRO Nº 12-01953-5
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO MIGUEL, ARARA, SÃO JOÃO DO RIO DO 
PEIXE, ARAÇAGI, MATARACA, IBIARA, MONTE HOREBE, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, TODAS 
NESTE ESTADO. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do 
Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. 
Fone: (83) 3218–5275: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 07 de dezembro 
de 2012 às 09h30.

João Pessoa, 05 de novembro de 2012.
Simone Medeiros Beserra

Presidenta da C.P.L

Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Gabinete do Prefeito

Extrato de Termo de Homologação
O prefeito  de Cabaceiras, resolve Homologar a decisão da Comissão de Licitações e Assessoria 

Jurídica, referente a  Licitação nº 31/2012, TP  nº 10, que tem por finalidade a seleção e contratação 
de empresa para  construção  de uma Unidade de Saúde -PSF , em favor da empresa CONSFOR 
– Construtora Fortaleza Ltda, CNPJ: 02.855.562/0001 -42, com a proposta final de R$ 202.000,77. 
Cabaceiras, 5/11/2012 - Ricardo Jorge de F. Aires - Prefeito                                               

                                              Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Gabinete do Prefeito
Extrato de Contrato

Contratante: PM Cabaceiras
Contratada:   CONSFOR – Construtora Fortaleza Ltda, CNPJ: 02.855.562/0001 -42– Proposta: 

R$ 202.000,77  - Base legal: Licitação nº 31/2012 – TP  nº: 10 – Objeto: contratação de empresa 
p/ construção de uma Unidade de Saúde - PSF - Cabaceiras, 5/11/2012. Ricardo Jorge de F. Aires.
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