
clima & tempo
Sertão

31o Máx.
22o  Mín.

34o   Máx.
20o  Mín.

36o   Máx.
22 o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,031 (compra) R$ 2,031 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,950 (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,602 (compra) R$ 2,603  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

10h26

22h51

1.8m

1.9m
baixa

baixa

16h32

04h06

0.9m

0.8m

l Procon-PB muda horário de atendimento ao público amanhã e na sexta

l II Balaio Circense inscreve para oficinas gratuitas até o próximo dia 12

l Congresso Internacional sobre o Direito do Consumidor começa amanhã em JP

l Estacine exibe A Lenda do Pianista do Mar e Bye bye Brasil no fim de semana

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ano CXIX
Número 240

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

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

Lucy Alves 
faz recital 
hoje na Estação 
Cabo Branco

Clóvis Júnior 
inaugura painel 
na Câmara 
dos Deputados

A adequação das finan-
ças estaduais às exigências 
previstas na LRF ampliou 
o acesso a financiamentos 
pelo Governo. PágInA 18

O Encontro Nacional do 
Programa Água Doce começa 
hoje e vai discutir o acompa-
nhamento das ações de com-
bate à estiagem. PágInA 18

O Diário Oficial de on-
tem publicou as alterações 
promovidas nos comandos 
do 4o, 7o e 10o batalhões da 
Polícia Militar. PágInA 4

Equilíbrio fiscal 
aumenta em 52% 
capacidade de 
crédito da Paraíba

Representantes 
de 3 ministérios 
discutem em JP 
ações contra a seca

Governo faz 
mudanças nos 
comandos de 
batalhões da PM

dinheiRo água doce SeguRança

FoTo: evandro Pereira

FoTo: Rafael PassosFoTo: Mano de carvalho

FoTo: Marcos Russo

PB cria Comissão da Verdade para 
investigar os crimes da Ditadura 

O governador Ricardo 
Coutinho assinou decreto 
criando a Comissão Es-
tadual da Verdade para 
investigar os crimes de vio-
lação dos direitos huma-

Irmã de Hulk é libertada e 
polícia faz primeiras prisões

EM CAMPINA

PágInA 16

PágInA 8PágInA 5 Hospital Napoleão Laureano inaugura última etapa da Ala de Internação Infantil PágInA 13

Detran vai leiloar sábado 251 veículos apreendidos PágInA 14

Estão sendo oferecidas 2 mil vagas e as provas 
acontecem no dia 9 de dezembro. PágInA 13

Estado inscreve até amanhã
para concurso de professor 

nos cometidos por agentes 
públicos contra paraibanos 
durante a Ditadura Militar. 
Os sete membros do grupo 
serão escolhidos até o final 
deste mês. PágInA 25



UN

Faço zaping pelas redes sociais, 
portais de notícia, canais de tv. O apa-
nhado é desanimador. A violência em 
São Paulo já dizimou quase cem poli-
ciais este ano, sem contar as mortes 
do tráfego, do trânsito, os assassina-
tos pelos motivos a varejo, no âmago 
da sociedade.

Nas terras do Mato Grosso do Sul, 
os índios Guarani/Caiuá estão mor-
rendo.  Morrem em defesa da terra, 
descartados como pedras, no meio do 
caminho do progresso.

Mais povos índios sendo vilipen-
diados Brasil afora. Uma manchete 
me diz que “Virgindade de meninas 
índias vale vinte reais na Amazônia”. 
Em Nova York, depois da devastação 
do furacão Sandy, as pessoas recla-
mam por estarem sofrendo abstinên-
cia de celulares.

No Nordeste, é a seca que cobre 
de devastação e morte os campos do 
Sertão. Sentada confortavelmente, es-
crevendo esta minha coluna, não co-
nhecendo a natureza das agruras,das 
privações  porque passam centenas 
de milhares de pessoas, dou vazão às 
lembranças da infância.

Água era talvez, ao lado da lata do 
açúcar, o bem mais precioso dos cam-
poneses do interior de Pernambuco, 
onde meus pais viviam, e onde íamos 
passar as férias.

Recordo-me dos périplos que fa-
zíamos, ao reservatório, para pegar 
água que desse para o sustento do 
dia. Os mais velhos levavam latas, 
os mais novos, como eu, transporta-
vam pequenos cabaços que prova-

velmente nem chegavam a acumular 
mais que dois copos do precioso 
líquido.

Alegria na cara dos camponeses, 
só se via em tempos de enchente. 
Açudes sangrando, cheia de riachos, 
notícia derramada e repetida de 
casa em casa, covas abertas para a 
plantação do milho e do feijão.

Lembrança vívida tenho de um 
dia, uma manhã luminosa, cheiran-
do ao depois da chuva, meu pai me 
mostrando a cova aberta, suas bordas 
firmes e redondas, de terra ainda 
úmida. Lembro-me perfeitamente do 
velho Mariano retirando o milho do 
saco, despejando os grãos na minha 
mão e deixando que eu os despejasse 
na terra.

Mas essa mesma seca que agora 
visita os camponeses e demora-se 
no trabalho de crestar suas terras, 
dizimar seus rebanhos, essa mesma 
seca expulsou meus pais do campo, 
mandou-os de partida para a cidade, 
camponeses pobres, afeitos à labu-
ta de todo dia, expulsos do campo, 
refestelados diante da tv, esmagados 
por um mundo que não era o seu. 

Acode-me uma angústia, uma 
saudade. Acode-me uma sede, co-
meço a beber de chofre um copo de 
água, paro, experimento deixar o 
líquido represado nas bochechas. 
Água e vida humana. Campo e cida-
de. Brancos, índios, negros. Mundos 
que se apartam, solapados por fura-
cões, tempestades, mundos que se 
dizimam em favor do progresso de 
uns poucos.   

Minha alma está totalmente 
embalada, embalsamada com um 
presente que acabo de receber da 
minha querida Paola Antony. Por 
um breve tempo, Paola residiu em 
João Pessoa, mas, mesmo voltando 
às origens candangas, deixou por 
aqui indeléveis e cordiais (leiam 
esta palavra guardando na mente 
suas origens latinas, de cor, cordis 
= coração) afetos. 

Paola é jornalista e atua na 
Rádio Cultura FM de Brasília como 
programadora e apresentadora de 
três programas musicais: Radar 
Brasil, Cultura no Mundo e Cone-
xão BF, sendo, portanto, uma pes-
soa bastante antenada com a cena 
musical no Brasil e no mundo. Uma 
prova disto é o convite que recebeu 
recentemente do Goethe Institut 
de Brasília para visitar a Alemanha 
e se inteirar da cena musical con-
temporânea daquele país.

O presente que Paola me 
enviou, é constituído de três CDs: 
“Nazareth: fora dos eixos”, uma 
homenagem que o grupo Choro & 

Companhia presta ao mestre de 
todos os chorões, Ernesto Nazare-
th, “Na caçapa do meio”, de Reco 
do Bandolim e Choro Livre, com 
composições do próprio Reco 
e de seu filho Henrique Neto. O 
terceiro é “Caminhos Abertos” 
do jovem chorão Henrique Neto. 
Este último, quase totalmente 
autoral, abre e fecha com duas 
composições clássicas: “Aviso aos 
Navegantes”, de Baden Powell 
e Paulo César Pinheiro, e “Fuga 
pro Nordeste”, de Dominguinhos. 
Todos os talentos que participam 
das três gravações são oriundos 
do tradicional Clube do Choro de 
Brasília, uma instituição da qual 
se orgulham os brasilienses, sen-
do  Reco do Bandolim um dos seus 
criadores.

Só por estes exemplos dá para 
perceber que nem só de mensalão 
vive Brasília e que, apesar dos 
pesares, a cidade ferve cultural-
mente, mesmo depois de passado 
o apogeu do rock ‘n roll que a 
aqueceu nos anos 80.

Editorial

Um
Manchetes do mundo: uma narrativa

Encontro oportuno

Choro Candango

O senador Vital do Rêgo (PBMB-
-PB) está propondo um Projeto 
de Lei do Senado que atualiza a 
regulamentação do serviço por-
tuário brasileiro. O parlamentar 
argumenta que a “Lei dos Por-
tos”, como ficou conhecida a Lei 
nº 8.630, de 1993, representou 
grande avanço para a logística 
brasileira. É necessário readaptar 
algumas competências. 
À época da  publicação da “Lei 
dos Portos” não havia agências 
reguladoras setoriais, nos moldes 
do que se tem hoje. A proposta  se 
apoia na existência das normas 
existentes e mira a eficiência na 
administração pública, delimi-
tando as competências relativas 
à ANTAQ e ao CADE, eliminando 
redundâncias regimentais. 

Os paraibanos Luiz 
Couto(PT-PB) e Luiza 
Erundina(PSB-SP) estão en-
tre os melhores deputados 
de 2012, conforme votação 
coordenada pelo site Con-
gresso em Foco. 
Na mesma relação, também 
se encontra o humorista 
cearense Tiririca, eleito 
deputado pelo PR de São 
Paulo.

O prefeito eleito de Campina Grande, 
Romero Rodrigues, que já se decidiu 
pela criação da Secretaria do Meio 
Ambiente, vai extinguir a Secretaria 
de Assuntos Jurídicos do município. 
Para ele – e o senso comum – não faz 
sentido a existência da pasta, quando 
já existe a Procuradoria Geral do Muni-
cípio atuando em plenos poderes.

Não é apenas a Paraíba que 
enfrenta racionamento de 
água em vários municípios, 
em razão da estiagem que 
castiga todo o Nordeste. Em 
Pernambuco, cerca de um 
milhão de pessoas não tem 
água de beber todos os dias. 
É crítica a situação.

O Hardman Praia Hotel vai comemorar o Dia do Hoteleiro, no próximo dia 9,  com 
uma ação social para a comunidade. Receberá 20 alunos e 2 responsáveis  da Escola 
Municipal Seráfico da Nóbrega para serem recepcionados com um café da manhã.  
Essa ação tem como objetivo mostrar aos jovens um pouco da realidade do setor de 
turismo e hotelaria, que é a atividade econômica que mais cresce no mundo. 

A FIAT iniciou o canteiro de obras 
na vizinha Goiana e fase de pro-
dução está prevista para 2014. A 
previsão é que no entorno da fábri-
ca acomodem-se 14 fornecedores, 
uma estrutura que deve envolver 
cerca  de    12 mil trabalhadores. 
A Paraíba, com certeza, vai tirar 
proveito desse polo fabril.

LEI DOS PORTOS

OS MELHORES

REFORMARACIONAMENTO

DIA DO HOTELEIRO

FIAT ANDA
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Ministério Público Federal abriu 
Inquérito para apurar suposta  
apropriação indébita previden-
ciária no Município de Piancó. 
Agentes públicos responsáveis  
não repassaram contribuições 
previdenciárias recolhidas dos 
servidores público do municí-
pio, especificamente, em rela-
ção à folha de pagamento dos 
agentes de limpeza.
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Em boa hora acontece em João 
Pessoa o encontro nacional do Progra-
ma Água Doce. O evento reúne hoje, 
no Atlântico Praia Hotel, em Tambaú, 
representantes de Ministérios, secre-
tarias de Estado nordestinas de Meio 
Ambiente e especialistas em recursos 
hídricos de várias regiões do país.

Oportuno porque acontece em 
um momento dramático para milha-
res de famílias paraibanas, princi-
palmente no interior do Estado, que 
estão sofrendo os efeitos da maior 
seca dos últimos 40 anos. Mais uma 
prova de que os Governos Federal e 
Estadual mantêm firme aliança no 
combate à estiagem.

O objetivo é salutar. Estarão sob 
análise dos técnicos e supervisão 
das autoridades os convênios fir-
mados entre o Governo Federal e 
os Estados para reduzir ao mínimo 
possível os efeitos da seca sobre a 
população rural. A ideia é manter o 
que está dando certo e retificar ou 
eliminar o que não funciona.

O Programa Água Doce foi criado 
há oito anos, seguindo um modelo par-
ticipativo, e é coordenado pelo Minis-
tério do Meio Ambiente, por meio da 
Secretaria de Recursos Hídricos e Am-
biente Urbano, tendo como parceiros 
instituições federais, estaduais, muni-
cipais e a própria sociedade civil.  

O objetivo do Programa é garantir 
às comunidades rurais – com priorida-
de para as de baixa renda – o acesso à 

água de boa qualidade para consumo 
humano, através da implantação, recu-
peração e gerenciamento de sistemas 
socialmente sustentáveis de dessalini-
zação ambiental. 

Na Paraíba, o Programa é exe-
cutado pelo Governo do Estado por 
meio da Agência Executiva de Gestão 
das Águas da Paraíba e, este ano, teve 
duas ações de destaque: a inaugura-
ção das Unidades Demonstrativas, 
ou estações de tratamento, como são 
mais conhecidas, nos municípios de 
Aroeiras e Sumé.    

As estações são muito valiosas 
no combate à seca, pois têm a fun-
ção de transformar água salgada ou 
salobra em água doce por meio de 
dessalinizadores. Com isso, promo-
vem geração de renda para a comu-
nidade, beneficiando cerca de 300 
pessoas em Sumé e Aroeiras.

A qualidade de vida melhora nas 
comunidades porque, além de água 
potável, as estações possibilitam, en-
tre outras, a piscicultura e a caprino-
cultura. A perspectiva é ainda mais 
otimista com a decisão do Governo 
Estadual de instalar projetos de des-
salinização em mais 93 comunidades 
até o final de 2014.

A natureza “castiga” de um lado, os 
homens resistem do outro, criando al-
ternativas para se manterem dignos e 
sadios sobre o solo que adotaram para 
viver. Solo que o sol e o vento esturri-
cam e a chuva teima em esquecer.



Madrilena Feitosa 
Coord de projeto da UFPB

Interatividade
na televisão pública

De onde partiu a ideia de de-
senvolver o projeto de interativi-
dade na televisão pública brasi-
leira?

A iniciativa partiu do Gover-
no Lula que, em 2003, instituiu o 
Sistema Brasileiro de TV Digital 
Terrestre, o chamado SBTVD-T, 
que, dentre outras finalidades, 
visa promover a inclusão social, 
por meio do acesso à tecnolo-
gia digital. É importante também 
ressaltar que outro objetivo do 
Governo, ao implementar esse sis-
tema, foi estimular a pesquisa em 
tecnologia digital nas universida-
des e institutos nacionais, além de 
fomentar a expansão da indústria 
nacional relacionada à tecnologia 
de informação e comunicação. A 
popularidade que a televisão al-
cança no Brasil, onde quase 100% 
dos lares tem um aparelho, levou 
o Governo a buscar investir mais 
na melhoria do sistema de trans-
missão e recepção de sinais por 
vislumbrar que as potencialida-
des desse meio poderiam ser mais 
bem exploradas para democrati-
zar o acesso da população à infor-
mação, livre e gratuita existente 
hoje em mais de 50% dos muni-
cípios brasileiros, que já contam 
com transmissão digital.

Porque João Pessoa foi es-
colhida para fazer e qual o obje-
tivo desse projeto?

Um grande diferencial dessa 
proposta, que projeta a Paraíba, 
no plano nacional, é que se trata 
da primeira experiência de inte-
ratividade na TV aberta e pública 
brasileira, envolvendo um canal de 
serviços, uma espécie de canal ex-
tra, através do qual os programas-
-piloto interativos serão exibidos. 
Trata-se de um projeto, de nível 
nacional, que pretende ampliar 
e fortalecer o sistema público de 
comunicação e radiodifusão do 
Brasil para universalizar o acesso 
da população a uma programação 
diferenciada e interativa. João Pes-
soa foi à cidade escolhida para a 
transmissão digital de programas 
piloto que vão testar, pela primeira 
vez, na televisão pública brasileira, 
as potencialidades da  tecnologia 

digital com famílias de baixa renda, 
beneficiárias do Programa Bolsa 
Família.

Quantas famílias serão be-
neficiadas com o projeto?

O canal interativo de serviços, 
com transmissão digital, será dis-
ponibilizado para 100 famílias dos 
bairros de Mandacaru, Cristo e Co-
linas do Sul, inscritas no programa 
do Ministério do Desenvolvimento 
Social. Nesse canal serão exibidos, 
apenas para esse público-alvo, três 
vídeos interativos, por um período 
de três meses. Durante a execução 
do projeto, os parceiros envolvi-
dos vão testar o potencial que es-
sas famílias têm de interagir com 
os novos recursos proporcionados 
pela tecnologia digital, avaliando 
também aspectos da transmissão 
digital e outras funcionalidades do 
sistema.

A partir de que data as 
transmissões serão iniciadas? 

As transmissões deverão ser 
iniciadas no final deste mês ou a 
partir de dezembro próximo. Os 
testes interativos aqui na capi-
tal são uma das ações do Projeto 
Operador da Rede Nacional de 
Radiodifusão Pública Digital, que 
estabelece uma plataforma única 
de transmissão, em sistema digital, 
que tem 4 Ds como conceito. É o 
Brasil 4D.  D de Desenvolvimento, 
D de Democracia, D de Diversidade 
e D de Digital. Através do Proje-
to Operador da Rede Nacional de 
Radiodifusão Pública Digital, o Go-
verno Federal quer que a TV digital 
seja a porta de acesso do Estado 
brasileiro à casa do cidadão.

Quais os temas desses ví-
deos interativos e como estão 
sendo produzidos?

Os programas interativos que 
serão transmitidos aos beneficiá-
rios da Bolsa Família de João Pes-
soa estão sendo produzidos pela 
TV UFPB e o Núcleo Lavid - La-
boratório de Aplicações de Vídeo 
Digital da UFPB, a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e 
a Universidade Católica de Brasília 
(UCB).  Esses vídeos abordam três 

Trata-se 
da primeira 
experiência de 
interatividade 
na TV aberta 
e pública 
brasileira

A

temas, definidos a partir das prin-
cipais necessidades por informação 
dos usuários da Bolsa Família, que 
são emprego, saúde e benefícios 
sociais do Governo Federal. O vídeo 
que a TV UFPB e o Núcleo Lavid 
estão produzindo aborda questões 
relacionadas à empregabilidade. 
Através do canal interativo de ser-
viços, o telespectador terá acesso 
a informações atualizadas sobre 
como obter documentos, quais os 
cursos oferecidos gratuitamente e 
os locais onde há oferta de empre-
gos, em João Pessoa. Tudo isso, sem 
sair de casa e apenas com o uso do 
controle remoto. As outras univer-
sidades envolvidas no projeto estão 
desenvolvendo vídeos interativos 
que irão fornecer informações so-
bre serviços gratuitos na área de 
saúde, além de benefícios sociais 
como a aposentadoria e o acesso 
aos Programas Brasil Carinhoso e 
Bolsa Família.

Quais os órgãos envolvidos 
no projeto?

Esse projeto piloto interativo 
é fruto de uma construção cole-
tiva e envolve várias parcerias. A 
Superintendência de Suporte da 
Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC) teve uma participação muito 
ativa na concepção desse projeto. 
André Barbosa, o superintendente, 
vem trabalhando, há vários meses, 
junto com outros setores da EBC, 
para que todas as etapas do proje-
to Operador da Rede Nacional de 
Radiodifusão Pública Digital sejam 
implementadas. No caso específico 
dos testes interativos aqui na Pa-
raíba, que é apenas uma das fases 
desse Projeto, é importante ressal-
tar a participação do professor Gui-
do Lemos, coordenador do Núcleo 
Lavid da UFPB. Guido Lemos parti-
cipou de reuniões  com a EBC para 
a definição do conceito do piloto 
interativo e defendeu, desde o iní-
cio, a realização dos testes interati-
vos em João Pessoa. Outra parceria 
importante é da TV UFPB, que está 
produzindo um dos programas in-
terativos para esse canal interativo 
de serviços da EBC. A diretora da 
TV UFPB, Sandra Moura, colocou 
uma equipe de profissionais à dis-
posição do projeto e disponibilizou 
equipamentos da emissora para 
viabilizar a produção. A Secretaria 
de Desenvolvimento Social de João 
Pessoa vem dando uma colabora-
ção valiosa ao projeto, aqui na ca-
pital. O secretário Antônio Jacome 
viu o potencial de inclusão social 
que o projeto contempla e vem 
apoiando a iniciativa. As assisten-
tes sociais e psicólogas dos CRAS 
de Mandacaru, Cristo e Colinas do 

Sul têm sido fundamentais para a 
mobilização das 100 famílias que 
irão receber a transmissão exclu-
siva da programação interativa em 
suas casas. A Câmara Municipal 
de João Pessoa também está par-
ticipando desse projeto e, através 
da TV Câmara, fará a transmissão 
digital dos vídeos interativos, em 
caráter experimental, de modo a 
viabilizar esse projeto de intera-
tividade em um canal de serviços 
sociais do Governo Federal. Im-
portante ressaltar o apoio da TV 
Câmara Federal, outra parceira da 
EBC nessa ação nacional pela am-
pliação do acesso dos cidadãos às 
novas tecnologias de informação e 
comunicação. 

Porque o projeto escolheu os 
beneficiários do Programa Bolsa 
Família de João Pessoa?

A Paraíba conta com o Núcleo 
Lavid, um dos laboratórios de re-
ferência nacional e internacional 
na pesquisa e desenvolvimento de 
tecnologia digital, esse foi um dos 
fatores determinantes para a esco-
lha da nossa capital para a realiza-
ção dos testes interativos, visto que 
o laboratório vem dando suporte 
a esse projeto e a outras ações da 
área. A equipe do Núcleo Lavid vem 
integrando, há vários anos, diversos 
grupos de pesquisa sobre TV digi-
tal, tendo sido um dos desenvolve-
dores do middleware Ginga, o sof-
tware que permite a interatividade 
no sistema de TV digital brasileiro. 
O Ginga é um dos componentes do 
equipamento que será fornecido a 
cada um dos 100 telespectadores 
da Bolsa Família e que é chamado 
set-top box. 
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EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comr

população assistida pelo Programa Bolsa Família de João Pessoa será 
beneficiada com o primeiro projeto de interatividade na televisão pública 
brasileira, que vai testar as potencialidades da tecnologia digital com 
famílias de baixa renda.  A TV da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
e o Núcleo Lavid - Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital da UFPB 
estão participando, em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC) - TV Brasil, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e 
Universidade Católica de Brasília (UCB), da produção do projeto que 
conta com o apoio da TV Câmara Federal, TV Câmara de João Pessoa e 
Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura da capital. De acordo 
com a jornalista Madrilena Feitosa, coordenadora do programa na TV 
UFPB, a capital paraibana foi escolhida pela EBC para testar a recepção 
da TV digital nas casas de 100 famílias dos bairros de Mandacaru, 
Colinas do Sul e Cristo Redentor, inscritas no programa social do 
Governo Federal. Na entrevista a seguir, ela explica como o projeto será 
desenvolvido e destaca que, no caso específico dos testes interativos 
aqui na Paraíba, é importante ressaltar a participação do professor 
Guido Lemos, coordenador do Núcleo Lavid, que defendeu a realização 
dos testes interativos em João Pessoa. 
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Em cima da hora

Governo muda comandantes
BatalhõEs da Polícia Militar

Ato governamental teve 
publicação no Diário 
Oficial de ontem 

O Diário Oficial de ontem 
publicou ato governamental 
que promove mudanças no 
comando de três Batalhões 
da Polícia Militar da Paraíba. 
As modificações fazem parte 
da política do Governo do Es-
tado, por meio da Secretaria 
de Segurança e da Defesa So-
cial (Seds), na busca por me-
lhores resultados na redução 
dos índices de criminalidade 
nas áreas de atuação dos ba-
talhões.

Com a mudança, o co-
mando do policiamento da 
região do Brejo ficará com o 
tenente-coronel Arilson da 
Silva Valério, que assume o 
4º Batalhão de Polícia Mili-
tar, com sede em Guarabira, 
em substituição ao tenente-
-coronel Ysmar Mota Soares, 
o qual passa a responder 
pelo comando do 10º BPM, 
que abrange as cidades cir-
cunvizinhas de Campina 
Grande.

Para o 7º Batalhão de 
Polícia Militar, com sede em 
Santa Rita, foi designado o 
tenente-coronel Eduardo 
Jorge de Souza de Andrade 
Lima, que vai gerenciar o tra-
balho da PM nas cidades de 
Santa Rita, Bayeux, Lucena, 
Cruz do Espírito Santo, Sapé 
e Mari.

O comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Euller 
Chaves, destacou a importân-
cia da renovação, afirmando 
que este trabalho busca prio-
rizar o alcance de melhores 
resultados. “São oficiais que 
conquistaram bons resulta-
dos em outras unidades e le-
vam a sistemática de gestão 
para renovar o trabalho de 
atuação e atendimento à co-
munidade”, comentou.

O Conselho Superior de 
Pesquisa, Ensino e Extensão 
– CONSEPE aprovou por una-
nimidade a nova resolução 
que determina alterações do 
PSS e do Vestibular. Segundo o 
professor Valdir Barbosa, pró-
-reitor de Graduação e Exten-
são até a próxima sexta-feira 
será divulgado o novo calen-
dário que não deverá sofrer 
alteração.

O pró-reitor informou 
que na reunião do Consepe, 
realizada ontem, ficou decidi-
do ainda que os candidatos já 
inscritos que queiram partici-
par das “cotas” devem apenas 
atender os critérios da Lei Nº 
12.711, de 29 de agosto de 
2012, sancionada pela presi-
dente Dilma Rousseff.

Valdir Barbosa lembrou 
também que o Consepe vai 
divulgar o calendário do 
Processo Seletivo 2013 para 
os cursos de graduação em 
Música, Teatro, Artes Visu-
ais e Tradução, bem como 
para os Cursos Sequenciais 
em Música.

A Lei Nº 12.711, de 29 

de agosto de 2012, conhecida 
como “Lei das Cotas”, reserva 
no mínimo nas instituições fe-
derais de educação superior 
vinculadas ao Ministério da 
Educação 50% de suas vagas 
para estudantes que tenham 
cursado integralmente o En-
sino Médio em escolas públi-
cas, de estudantes oriundos 
de famílias com renda igual 
ou superior a 1,5 salário-mí-
nimo e também para aqueles 
que apresentarem declaração 
de que são pretos, pardos e 
indígenas.

O Consepe é o órgão de-
liberativo superior da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba em matéria de natureza 
acadêmica tendo o reitor 
como presidente e composto 
ainda pelo vice-reitor, como 
vice-presidente; pró-reitor 
de Graduação; pró-reitor de 
Pós-Graduação e Pesquisa; 
pró-reitor de Extensão e As-
suntos Comunitários; dois 
representantes do pessoal 
docente de cada Centro dos 
campi I, II e III; um repre-
sentante da comunidade; da 
representação do pessoal dis-
cente e representação do pes-
soal técnico-administrativo.

Consepe faz alterações e  
divulgará novo calendário 

Pss 2013

Elas passam o ano inteiro 
quase despercebidas, muitas só 
são lembradas pelas sombras 
que proporcionam. Mas, com a 
chegada da primavera, é o mo-
mento delas ganharem vez. Es-
tamos falando das acácias que 
enfeitam e enaltecem o cenário 
das ruas da Universidade Federal 
da Paraíba nesta época do ano. 

Segundo a botânica, Mi-
chele Marques, Acácia é um 
antigo nome para o grupo de 
leguminosas, da mesma família 
do feijão, que foi recentemente 
dividido em cinco novos grupos. 
A árvore é muito ornamental, 
podendo chegar a aproximada-
mente 7 metros de altura. Possui 
tronco liso e acinzentado, folha-
gem perene de copa aberta. 

Nesta época do ano, as fo-
lhas verde-acinzentadas, cedem 
o lugar para as flores amarelas 
globosas.

Quem transita pelas ruas do 
campus  da UFPB, em João Pes-
soa, deleita os olhos com  a bele-
za grandiosa dessas árvores. 

 Uma outra moradora da 
Capital da Paraíba, ainda aguar-
da o momento certo para atrair 
os olhares. Os ipês amarelos que 
embelezam o entorno do Par-
que Solon de Lucena estão em 
fase de preparação para florir.  
Em tupi-guarani, Ipê, significa 
“árvore de casca grossa”, ele 
é apreciado pela qualidade da 
madeira, também servindo para 
fins ornamentais e decorativos. 
A árvore tem origens do cerra-
do, por conta disso, não neces-

Acácias embelezam campus da UFPB
PriMaVEra

sita de muita água, somente nos 
primeiros meses de vida.

O período de floração do 
ipê amarelo acontece entre os 
meses de setembro e dezembro.  

Segundo o Engenheiro 
Agrônomo da Secretaria de De-
senvolvimento Urbano, Sedurb, 

Anderson Fontes, as mudanças 
climáticas e a poluição causada 
pelos motores de carros, pode 
ter causado um atraso na flori-
da dos ipês. “Em outros lugares 
da cidade onde a poluição é me-
nor, como a mata do urubu, por 
exemplo, as árvores já estão flo-

rindo”, acrescenta, Anderson. 
O Parque Solon de Lucena  

possui cerca de mil e duas árvores, 
sendo 86 delas, ipês amarelos. 

A expectativa é que estas 
famosas árvores de cerca de 70 
anos, só comecem o espetáculo 
natural, no mês de dezembro.

Quem transita pelas ruas do campus da UFPB, em João Pessoa, deleita os olhos com a beleza grandiosa das Acácias  

Nádya Araújo
Especial para o a União
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A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa conta agora 
com mais um recurso para 
implementar melhorias no 
sistema de transporte cole-
tivo da cidade. Isso será pos-
sível a partir de um convênio 
assinado pelo prefeito Lucia-
no Agra ontem, para elabora-
ção do Plano de Reestrutura-
ção do Transporte Coletivo 
de João Pessoa, garantido a 
partir de recursos do Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), no valor de 
R$ 766.345.93.

O contrato foi firmado 
com a empresa líder do Con-
sórcio Oficina/Setec, em sole-
nidade realizada no gabinete 
do prefeito, no Centro Admi-
nistrativo Municipal (CAM), 
em Água Fria, contando com 
a presença de secretários do 
governo municipal.

Na ocasião, Agra lem-
brou que os recursos desti-
nados pelo BID são a fundo 
perdido e deverão ser apli-
cados em uma série de es-
tudos para a implementação 
de mudanças no sistema de 
transporte coletivo da cida-
de. Essas ações devem com-
plementar as medidas pre-

vistas no projeto Caminho 
Livre, já em andamento, e no 
PAC da Mobilidade, que tam-
bém já tem recursos garanti-
dos pelo Governo Federal.

O objetivo, segundo o 
prefeito, é viabilizar o siste-
ma de transporte e trânsito 
de João Pessoa por meio de 
um plano que será aplicado 
também nos próximos 25 ou 
30 anos. O trabalho que será 
realizado com os recursos do 
BID também terá legitimação 
social. “Vamos escutar as co-
munidades e discutir as solu-
ções apresentadas depois do 
estudo”, disse Agra, que assi-
nou também a ordem de ser-
viço para início dos trabalhos.

Estudo
O Consórcio Oficina/Se-

tec, que ficará responsável 
pelo estudo, é formado pelas 
empresas Oficina Engenhei-
ros Consultores Associados 
Ltda., Setec Internacional/
Setec Hdirobrasileira e Obras 
e Projetos Ltda. O represen-
tante legal do consórcio, An-
tônio Santana, enfatizou que 
os recursos do BID sempre 
são concedidos a partir de 
critérios definidos.

Acordo vai melhorar 
transportes coletivos

Na caPital

Nos próximos sába-
do (10) e domingo (11), 
o Núcleo Permanente 
de Métodos Consen-
suais de Resolução de 
Conflitos – Nucon do 
Tribunal do Trabalho da 
Paraíba vai estar aber-
to para atendimento às 
partes que queiram con-
ciliar processos traba-
lhistas. A ação faz parte 
da Semana Nacional da 
Conciliação, do Conse-
lho Nacional de Justi-
ça e dos Tribunais para 
fortalecer a cultura do 
diálogo e do consenso. 
Acontecerá desta quar-
ta, dia 7 até a próxima 
quarta-feira, dia 14.

Pela primeira vez, 
a Semana Nacional de 
Conciliação terá duração 
de sete dias. No final de 
semana o Nucon funcio-
nará em regime de plan-
tão, no sábado das 9h às 
17h, e domingo das 13h 
às 17h. Juízes e servidores 
foram designados para 
atuar no plantão para o 

efetivo êxito do evento.
Na Paraíba, um ato 

da Presidência do TRT, 
determina que as 27 
Varas do Trabalho do 
Estado priorizem as au-
diências destinadas para 
a realização de acordos 
trabalhistas. Para facili-
tar, o Regional paraiba-
no disponibilizou o en-
dereço eletrônico www.
nucon.com.br para quem 
tem algum processo em 
andamento e deseja con-
ciliar. Para participar bas-
ta enviar um e-mail solici-
tando agendamento de 
audiências conciliatórias 
e receberá as notifica-
ções com data e hora da 
audiência. 

cartilha
Nesta quarta-fei-

ra (7), a juíza Nayara 
Mota, coordenadora do 
Nucon, vai lançar uma 
cartilha que fala sobre a 
proposta da conciliação 
humanista e detalha a 
eficácia do acordo.

TRT fará audiências 
para conciliações

fiNal dE sEMaNa

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com
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A convite da Câmara dos Deputados, o paraibano Clóvis Júnior 
inaugura hoje à tarde, em Brasília, painel de grandes dimensões

Três espetáculos serão
apresentados no 
Santa Roza

Cantora Lucy Alves faz 
show hoje na Estação 
Cabo Branco

PÁGINA 7 PÁGINA 8

TEATRO MÚSICA

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Arte e Povo no Poder. Esse 
é o título do painel - de 
grandes dimensões - 
que o artista plástico 
paraibano Clóvis Júnior 
inaugura hoje, em Bra-
sília, em solenidade que 
será realizada a partir 

das 16h, na Câmara Federal. A pintura 
- medindo 10 metros por 2m20cm e no 
estilo Naïf, caracterizado pelas multico-
res em tons fortes, transmitindo sensa-
ção de alegria - vai ficar em exposição 
permanente, no imenso saguão, onde 
agora dividirá espaço com obras de ou-
tros autores renomados, a exemplo de 
Portinari e Di Cavalcanti. Ele confessou 
para o jornal A União ser “uma honra” 
ter sido convidado pelo gabinete da 
Presidência da Câmara dos Deputados 
para cumprir essa missão, salientando 
ter superado o “desafio”. 

O painel - produzido em acrílico 
sobre lona - é uma homenagem à popu-
lação e à cultura brasileiras. Ao aceitar 
o convite formulado pela Câmara Fe-

FOTO: Mano de Carvalho/Divulgação

deral, o tema a ser escolhido foi livre. 
No entanto, Clóvis Júnior informou que 
já vinha, há alguns anos, pensando em 
trabalhar sobre a questão da arte e do 
povo no poder. Por isso, disse que o fato 
da inauguração da obra acontecer pouco 
tempo depois de encerrada a campanha 
eleitoral para prefeitos e vereadores no 
Brasil “se encaixou bem”, mas foi apenas 
“uma coincidência”. Mesmo porque, pros-
seguiu, o próprio calendário das eleições 
contribuiu para que a solenidade em 
Brasília não ocorresse antes. 

O convite para que pintasse o painel 
surgiu no ano passado, depois que o 
artista plástico paraibano - natural da 
cidade de Guarabira - realizou uma expo-
sição na Câmara Federal. A qualidade das 
obras despertou a atenção do gabinete 
da Presidência da Casa, resultando na 
proposta - aceita - de criar o painel.

De acordo com Clóvis Júnior, foram 
quase seis meses de trabalho, a partir de 
outubro do ano passado, em João Pessoa. 
“Realizar a obra foi um desafio muito 
grande. O trabalho foi feito em uma lona 
de caminhão, que não tem emenda, para 
que haja maior tempo de duração, pere-
nidade. Tinha hora que parecia que não ia 

ter fim”, admitiu. Pelos cálculos do artista, 
apenas a pintura em si pese cerca de 40 
quilos. Mas, completa, incluindo a moldu-
ra, deve estar entre os 15 kg aos 200kg. 

 No entanto, na opinião do artista, 
todo o trabalho realizado valeu a pena. 
Um dos motivos apontados para justifi-
car tal satisfação foi o de que o painel vai 
estar afixado no saguão, o qual é passa-
gem de acesso à Câmara dos Deputados 
e ao Senado Federal. Ele estimou que, 
pela área, passem - diariamente - mais de 
cinco mil visitantes, incluindo - sobretu-
do - delegações estrangeiras. Um detalhe 
que, conforme admitiu, permite mais 
visibilidade ao painel, que representa a 
divulgação da arte paraibana. E, também, 
por causa das cores, proporciona ao 
observador “a sensação de alegria, fun-
cionando como um método terapêutico”.  

Outra razão apresentada pelo artista 
plástico para estar satisfeito é o simples 
fato de ter sua obra integrando um acervo 
na capital federal. “Brasília me acolheu 
muito”, confessou. Ele ainda disse que o 
fato do painel Arte e Povo no Poder ser 
visto por estrangeiros reforça o que, certa 
vez, o crítico de arte Augusto Luthigard 
declarou: o de que a arte de Clóvis Júnior 

“é sem fronteiras”. Em outras palavras, isso 
significa, conforme o artista paraibano, 
que, independentemente do idioma de 
quem observa, a mensagem transmitida 
pela pintura sempre é entendida. 

Clóvis Júnior, que viajou ontem para 
participar da solenidade de inauguração 
do painel em Brasília, não para de produ-
zir. O próximo projeto, conforme anteci-
pou o artista, deverá ser uma exposição 
- ainda sem título e local - que pretende 
realizar no final deste ano, em João Pes-
soa. São 25 telas para a individual, todas 
na arte Naïf, que já estão prontas. 

Arte no centro do Poder

O artista plástico Clóvis Júnior 
passou quase seis meses 

trabalhando no painel

O próximo projeto, 
conforme antecipou o 
artista, deverá ser uma 
exposição - ainda sem 
título e local - que 
pretende realizar no 
final deste ano, em 
João Pessoa

Semana de Arte e 
Cultura de Sumé chega
à sexta edição
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Vivências

Todos os grupos sociais criam regras e meios ade-
quados para forçar que as pessoas as obedeçam. Esses 
variam. Podem ser jurídicos, baseados na ameaça de 
castigos físicos, em questões morais ou simplesmente 
nos costumes e tradição. Mesmo assim não há garan-
tias de que os indivíduos seguirão as normas ao pé da 
letra. Pelo contrário. Elas poderão a qualquer momen-
to ser violadas ou cair em desuso. Isso acontece com 
maior frequência que se possa imaginar.  

No Alabama, Estados Unidos, existe uma lei que 
proíbe jogar dominó aos domingos. A prática de sexo 
oral é considerada crime de sodomia em vários Esta-
dos norte-americanos. Na França é ilegal beijar outra 
pessoa num trem. Em Idaho é igualmente criminoso 
presentear a namorada com uma caixa de bombons que 
pese menos que 50 libras (o equivalente a 23 gramas). 
Em Denver há uma lei curiosa, em que não se permite 
emprestar o aspirador de pó ao vizinho. É difícil, porém, 
imaginar que os desvios dessas regras produzam, hoje 
em dia, algum tipo de fúria ou sanção. 

Segue-se daí que punições e censuras são mecanis-
mos comuns às mais diferentes formas de sociedades. A 
classificação de atos maus e dignos de elogio está presen-
te em organizações sociais modernas e pré-modernas. 
Em sociedades “primitivas” já se admitia que certos atos 
fossem capazes de produzir prosperidade individual e 
coletiva, enquanto outros nos empurrariam à ruína. 

Tais crenças são apenas em parte sustentadas por 
bases racionais. A superstição teria papel importante, por-
que a moralidade “primitiva” origina-se no tabu. A ideia 
de que objetos estão cheio de mana (substância da qual a 
magia é feita, segundo tribos polinésias) e que ao tocá-las 
morremos, ou que alimentos puros e impuros fazem parte 
de uma mentalidade cuja superstição é uma marca.

O filósofo inglês Bertrand Russell argumentava 
que não existiria intenção de justiça, tal como a en-
tendemos, nos castigos provenientes das violações de 
tabus. A ideia é reforçada com uma história sobre a 
Arca da Nova Aliança – símbolo da relação entre Deus 

Se bem que, refletindo os 
interesses locais, as eleições de 
João Pessoa e Campina Grande 
tenham ocupado a pauta de uma 
edição de ‘A Semana’, o pleito de 
28 de outubro, assim como o pri-
meiro turno, foi nacional, e como 
tal deve ser considerado.

O primeiro 
ponto a colocar 
consiste na extrema 
fragmentação do 
mapa político elei-
toral brasileiro que 
as eleições de outu-
bro representaram. 
Mais que o pluralis-
mo – sempre bem 
vindo – a excessiva 
pulverização não 
favorece a democra-
cia, na medida em 
que partidos mais 
sólidos e aptos a 
assegurar a governa-
bilidade, caso dos PMDB, PSDB 
e PT, veem-se forçados a ratear 
espaços com siglas de aluguel 
ou agremiações formadas às 
pressas como dissidência das 
maiores.

Tal é o que, em princípio, 
deriva de um segundo turno em 
que, contabilizados os votos dos 
cinquenta principais colégios eleito-
rais do país, onze partidos fizeram-
se representar. Destes, os principais 
vitoriosos foram PT e PSB e os 

derrotados PSDB e PMDB.
Enquanto o Partido dos Tra-

balhadores, mesmo malsucedido 
em Fortaleza, Salvador e Cuiabá, 
arrebatou São Paulo, como prin-
cipal orçamento do país, e ainda 
João Pessoa e Rio Branco, o PSB, 
já senhor de Belo Horizonte e 

Recife, no primeiro 
turno, contabilizou 
Cuiabá e Fortaleza, 
o que lhe assegu-
rou hegemonia em 
três dos dez prin-
cipais eleitorados 
brasileiros.

Do lado oposto, 
ao tempo em que o 
PSDB, excluído do 
centro Sul, refu-
giou-se no extremo 
Norte – além de 
Teresina, no Piauí, 
Belém e Manaus, na 
região amazônica -, 

o PMDB, sem um único triunfo nas 
capitais do segundo turno, res-
tringe-se, na prática, ao prefeito 
Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. 
Como a legenda controla a maior 
parte dos municípios brasileiros, 
torna-se claro que a antiga sigla 
do Dr. Ulysses Guimarães é hoje 
um partido dos grotões das me-
nores comunidades do interior, o 
que lhe retira maior pulsão só-
cio-política. Exatamente como na 
Paraíba.

Isso se verifica porque, com 
a emersão do PSB, ressurreição 
do PDT, em Porto Alegre, Curi-
tiba e Natal, e isolados sucessos 
do PSOL em Macapá, PP em 
Campo Grande, DEM em Salva-
dor, PPS em Vitória e PSD em 
Florianópolis, não foram PMDB e 
PSDB – que a certa altura hege-
moneizaram a Nova República 
– as correntes capazes de agluti-
nar a nova classe média.

Esta, como se sabe, resul-
tou da migração das classes C 
e D, favorecidas pela estabili-
zação financeira de Fernando 
Henrique e programas sociais 
do governo Lula, delineados, 
aliás, pela visão estrutural de 
FHC. Escapando ao controle de 
tucanos e peemedebistas, essas 
categorias agruparam-se nos 
novos núcleos da social demo-
cracia brasileira – PT e PSB – o 
que bem explica os resultados 
das eleições nacionais e parai-
banas de sete e vinte e oito de 
outubro de 2012.

Nelas falaram as maiorias 
de um eleitorado que, instintiva-
mente, abrigou-se nos partidos 
que as representavam, fora da-
queles sintorizados com as cama-
das intermediárias – capas médias, 
na linguagem dos sociólogos, ou 
seja PMDB e PSDB, - egressos da 
decomposição do regime militar. 
(continua)

Escritor - diariodebordo@gmail.com

Águas de 
um poeta

A profundidade de um poeta pode ser intuída 
até na superfície. E sua poesia pode abarcar o 
mundo inteiro numa ideia, num verso – até na 
sua angústia pela procura da poesia. Lúcio Lins 
foi dessas figuras únicas. Navegante do cotidia-
no, bêbado equilibrado, sua lucidez era pedra 
rara. Tomo o exemplo de sua breve estada neste 
mundo. Viveu como poucos (muitos apenas 
existem!) sua obra, um misto de jangada deslo-
cada do continente e corrente marítima para os 
impossíveis mundos. Conheci o poeta assim, ren-
te aos amigos e, por extensão, companheiro de 
uma praça, onde pude ter essa convivência (leve 
e lúdico dolce far niente) vendo seus rabiscos, 
suas iluminações e tiradas. E que tiradas, meu 
Deus! Era um craque da oportuna frase, aquela 
que desmonta e  não há mais o que fazer: con-
trária a tantos, fiel a si. E pura verdade poética. 
Discutíamos sobre poemas e poetas, com ênfase 
nos últimos: falávamos das contradições da tri-
bo, das vaidades, das brigas, do folclore literário. 
Eu ia ficando, sentando no banco ao lado dele, 
e sempre deixando que a última palavra fosse 
de sua irresponsabilidade: tinha de ser. Daquela 
usina sairiam muitos poemas, hoje acessíveis 
nos seus livros e no mais recente, Todas as 
Águas.

Ao mirar a obra do autor de Perdidos Astro-
lábios, podemos flagrar essa rara combinação 
de densidade ancorada no mais absoluto projeto 
do simples. Lúcio soube talhar poemas de fácil 
memória, mas com uma qualidade de artesão do 
ritmo e da imagem que poucos alcançam. E em 
outros momentos, criou pedras de toque defi-
nitivas. Não é à toa que um poema como História 
Flutuante contém uma condensação do que seria 
sua obra (que é a verdade de todo poeta, convenha-
mos): “Não tenho horizontes / tenho sonhos à 
vela / e a tempestade da história”.

No trato pessoal,  o poeta era usina de histó-
rias a respeito dele mesmo. As inúmeras anedo-
tas ganham foros de realidade se confrontarmos 
o jeito lúcido e provocador com as interferências 
da realidade. Lembro que o meu amigo não 
conseguia parar quieto e o corredor do CCHLA, 
na universidade, era naturalmente tido como 
seu “escritório”. Dali da Praça da Alegria ele 
arregimentava estudantes, amigos, conhecidos 
para interpelar, discutir, fofocar, o que seja, tudo 
o que a vida das palavras (o que não deixava de 
ser uma realidade) podia oferecer. Mesmo uma 
dimensão que teimava em se mostrar comezi-
nha, o nosso Lúcio soube unir os dois extremos 
de sua terrível necessidade de comunicação. 
Nada mais adequado a Lúcio do que o veículo de 
sua poesia “reformando a casa”. Uma casa am-
pla, uma vivenda de seres marinhos, terrestres, 
existenciais, à espera de uma forma encantató-
ria, definitiva. Lúcio Lins soube lidar com essa 
generosidade.

***
Rinaldo de Fernandes lança antologia 

50 Versões de Amor e Prazer

Erotismo e qualidade literária nem sempre 
andam juntos. Ao reunir 13 autoras brasileiras 
de alto nível – algumas delas já veteranas, como 
Márcia Denser e Cecília Prada, e outras, como 
Luísa Geisler, de 21 anos, extremamente jovens – 
esta coletânea fascina por unir esses dois atri-
butos: histórias de altíssima voltagem erótica e 
plena qualidade artística.

O erotismo que vemos aqui é ora românti-
co, refinado, implícito, ora obsceno, pervertido, 
explícito e até bizarro. Reflete de algum modo, e 
criticamente, nos momentos mais crus, a cultura 
da pornografia, a indústria do sexo e seus incon-
táveis produtos. Resposta nacional bem mais em 
conta e mais sensata do que similares obras de 
gosto duvidoso, a inteligência do organizador é 
mais uma garantia de boa leitura. Em breve.

André 
Ricardo AguiarRegras, tabus e costumes

No rescaldo das eleições de outubro

Do lado oposto, 
ao tempo em que 
o PSDB, excluído 
do centro Sul, 
refugiou-se no 
extremo Norte,  
além de 
Teresina, Belém  
e Manaus
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e os judeus – narrada no livro bíblico de Samuel. 
De acordo com a tradição judaica, a Arca só pode-

ria ser levada por quatro homens que transpassavam, 
com varas de acácia, duas argolas laterais de ouro, 
possibilitando assim os apoios necessários ao trans-
porte. Não devia ser carregada numa carroça nem 
tocada por ninguém além dos sacerdotes levitas. Em 
resumo: certo dia, quando Davi transportava a Arca 
numa carroça e ela começou a tropicar à eira de Quin-
dom, Uzá, que não era sacerdote, tentou evitar a queda 
segurando-a com as mãos. O resultado foi um ataque 
divino fulminante: o incauto judeu tombaria morto 
pela desobediência, apesar de sua nobre intenção.

É comum que tabus sejam expressos na forma 
de proibição a determinados tipos de casamento. Na 
Inglaterra, até meados do século passado, era proibi-
do que um homem viúvo casasse com sua cunhada. A 
igreja Ortodoxa Grega é, até hoje, contra casamentos 
realizados entre padrinhos ou primos de 1º grau. Em 
todos esses exemplos não prevalecem argumentos 
racionais que apontem supostos prejuízos à sociedade, 
caso as regras sejam desrespeitadas. Elas se susten-
tam pela força de antigos tabus. 

O poder que o tabu do incesto exerce sobre nos-
sas consciências e sentimentos é muito ilustrativo. 
Indivíduos frequentemente inescrupulosos tenderão a 
vê-lo com grande rejeição. Moll Flanders (personagem 
do romance homônimo de Daniel Defoe) não era o tipo 
de pessoa que se importava com os crimes que come-
tia, mas não foi capaz de suportar o fato de ter manti-
do relação incestuosa com seu meio-irmão – mesmo 
que só soubesse disso após contrair matrimônio. 
Édipo também não suportou o peso de ter desposado 
a própria mãe e assassinado o pai – acabou furando os 
próprios olhos. 

Essas histórias reforçam, naturalmente, o poder 
do tabu sobre nossos sentimentos e evidencia a li-
gação entre traços da psicologia humana, crenças e 
costumes sociais.



         

Três espetáculos serão apresentados hoje 
na Mostra Estadual de Teatro, Dança e Circo

Teatro

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 7 de novembro de 2012

Roteiro

A peça Como Se Fosse 
(Im)Possível Ficar Aqui, do 
Núcleo de Pesquisa e Expe-
rimentação Teatral - Pinel, 
de Campina Grande, será 
encenada hoje, às 19h30, no 
Teatro Santa Roza, abrindo a 
programação do dia da 17ª 
Mostra Estadual de Teatro, 
Dança e Circo. Ainda pela 
Mostra Oficial (não compe-
titiva), a coreografia do Let’s 
Go Grupo de Dança, também 
de Campina Grande, apre-
senta, às 21h30, Nuances. 
Pela Mostra Paralela (com-
petitiva) será encenada a 
montagem A Mulher da Vira-
ção, do Grupo Etos, de João 
Pessoa.

Com espetáculo apoia-
do  em autores clássicos da 
dramaturgia universal, uni-
dos aos textos dos próprios 
atores, Como Se Fosse (Im)
Possível Ficar Aqui fala sobre 
idas e vindas, a vontade ine-
rente ao humano de partir e 
sua impossibilidade, impos-
ta pela necessidade de ficar. 
A fábula une uma concepção 
dupla de espaço-tempo: é o 
tempo da memória e o tem-
po da vida, o espaço da vida e 
o espaço da morte. Por esses 
caminhos segue a história de 
Ciça, jovem que, na esperan-
ça de uma vida promissora 
longe da seca que assola sua 
terra natal, é imbuída pela 
necessidade de decidir par-
tir ou ficar, o que reverberará 
em toda sua existência.

Esta mesma mulher, no 
futuro, se torna grande ar-
tista, uma diva dos palcos 
– vivendo todos os luxos e 
amores que sua nova posição 
lhe proporciona. Em dado 
momento, casa-se, e esse ma-
trimônio a coloca, mais uma 
vez, no estado de prisão em 
que vivia no passado. Nova-
mente, ela tem que decidir e, 
para isso, tem que reencon-
trar a menina de outrora e re-
fazer os caminhos e decisões.

Ainda pela Mostra Ofi-
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cial, às 21h30, os passos da 
dança “Nuances”, do Let’s 
Go Grupo de Dança, de Cam-
pina Grande, comandará o 
palco principal do festival. O 
grupo campinense desem-
penha coreografias que ten-
tam passar o sentimento de 
liberdade para o público no 
universo Hip-Hop.

Na paralela, às 20h30, a 
Companhia Etos apresenta 
“A Mulher da Viração”, que 
conta a história de uma jo-
vem da comunidade que se 
apaixona pelo padre de sua 
paróquia e a partir daí, de-
senvolve-se um verdadeiro 
tormento para ambos, o pa-
dre em conflito com sua con-
dição de celibatário, a jovem 
com medo de ser vista como 
um ser profano que se envol-
ve com um santo homem.

A 17ª Mostra Estadual 
de Teatro, Dança e Circo é Balaio circense inscreve para oficinas 

gratuitas até o próximo dia 12

O II Balaio Circense – Festival Internacional de Circo, 
que será realizado em João Pessoa, de 19 a 25 deste mês, 
está com inscrições abertas para as oficinas Artes do Ar e 
Manual e Guia do Palhaço de Rua. A primeira, Artes do Ar, 
será ministrada por integrantes do Circo Vox, no período 
de 19 a 21 deste mês no Teatro de Arena do Espaço Cul-
tural, às 10h. Serão oferecidas 20 vagas e as aulas terão 
como foco o preparo aéreo técnico e artístico. Já a oficina 
Manual e Guia do Palhaço de Rua, com o argentino Fer-
nando Cavarozzi Chacovachi, palhaço de rua há 30 anos. 
Serão oferecidas 32 vagas e será realizada no período 
de 19 a 21 deste mês, na Sala Verde do Espaço Cultural 
às 9h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 
o próximo dia 12, solicitando a ficha através do e-mail 
balaiodeoficinas@gmail.com.

Que tal ser palco?

Com o fim das eleições municipais, já sabemos quem 
vai governar as cidades brasileiras, qual o perfil dos prefei-
tos eleitos, quais as propostas apresentadas e o tamanho da 
expectativa que cada um de nós, eleitores, temos em relação 
aos próximos quatro anos. A partir de 1o de janeiro de 2013, 
vai começar nova gestão dos destinos das nossas cidades 
que, direta ou indiretamente, também interferem nas nos-
sas vidas. E também vai chegar a hora de cobrar resultados.

Durante o período eleitoral, muito se falou em saúde, 
educação e mobilidade urbana, de Norte a Sul do país. Te-
mas essenciais para a melhoria da qualidade de vida para a 
maioria da população, sempre colocados na linha de frente 
dos debates e dos embates políticos e eleitorais. Mas pou-
co se falou, por exemplo, em cultura. Embora seja um tema 
muito rico, inclusive do ponto de vista econômico.

Investir em cultura não é apenas incentivar os artistas 
populares, não é só resgatar as tradições culturais locais, 
não é só promover shows, não é só construir teatros e espa-
ços culturais. Essa lógica dominante na maioria das cidades 
brasileiras precisa ser revista. É necessário pensar a cultura 
também como fonte de renda, emprego e desenvolvimento 
econômico. E criar instrumentos capazes de transformar te-
ses em realidade, em algo concreto.

E para tocar esses instrumentos, que precisam ser con-
sistentes, é necessário encarar a cultura com profissionalis-
mo, não somente, claro, mas também sob a ótica do mer-
cado. O setor de eventos culturais cresce, já se comporta 
como indústria em várias partes do Brasil e do mundo, e as 
cidades precisam aproveitar este momento. Primeiro, en-
contrando o seu diferencial, o seu filão. Depois, formatando 
e vendendo seu produto. 

Eventos culturais movimentam milhões – de pessoas e 
de dinheiro. E podem ser autossustentáveis, com uma con-
trapartida mínima do poder público. Com planejamento e 
profissionalismo, é possível captar patrocinadores. O mer-
cado publicitário está sempre atento aos eventos. Grandes 
anunciantes estão sempre de olho abertos. A mídia pode ser 
espontânea, o evento pode se tornar pauta jornalística.

Não podemos esquecer que a cultura é capaz de aque-
cer outra indústria, a do turismo. E elas podem caminhar 
juntas, gerando oportunidades para todos. Vivemos em um 
mundo dominado pelo mercado. E temos que dançar confor-
me a música. Caso contrário, seremos eternamente plateia, 
aplaudindo o sucesso dos outros. Pensem nisso, senhores 
prefeitos.

Allysson Teotonio
Publicitário, jornalista e empresário
allyssonteotonio@gmail.com

Foto: Divulgação

O XIV Festival de Dan-
ças Populares da UFPB será 
realizado hoje, das 13h30 às 
17h, no Centro de Vivências 
do Campus I da instituição, 
na capital. Durante o evento 
- promovido por alunos do 
curso de Educação Física, 
como parte das atividades 
da disciplina Manifestações 
Culturais, e pelo Projeto de 
Extensão (Proext) do Mec 
- haverá a participação es-
pecial do grupo Imburana, 
com o espetáculo Cocos e 
Cirandas do Nordeste, entre 
outras atrações, e envolverá 
400 crianças de 16 escolas 
da Grande João Pessoa. 
Neste ano será prestada 
homenagem póstuma ao 
Mestre Zequinha, falecido 
recentemente.

UFPB realiza 
Festival de 
Danças Populares

Locke & Key, HQ de Joe 
Hill, filho de Stephen King, 
será adaptada aos cinemas pela 
Universal Pictures. Segundo o 
roteirista e produtor Roberto 
Orci (Fringe), a história da HQ 
será dividida em um arco de três 
filmes. Recentemente, Locke 
& Key teve sua adaptação à TV 
cancelada pela Fox. ‘Locke & Key’ 
acompanha Nina Locke e seus 
três filhos adolescentes. Após 
o assassinato de seu marido, 
a família volta para a antiga 
casa em Massachusettes e são 
assombrados por uma enti-
dade chamada Dodge, que está 
decidida a manter todo mun-
do preso até conseguir o que 
quer. A estranha entidade têm 
antigos laços com o passado 
da família, e não vão parar até 
atingir seus sinistros objetivos.

HQ de Joe Hill, filho 
de Stephen King, 
vai virar filme

Mídias em destaque

Drops & notas

Cena do espetáculo Como Se Fosse (Im)Possível Ficar Aqui, do coletivo Pinel, de Campina Grande

realizada pelo Governo do 
Estado da Paraíba, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Cultura (Secult) e Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc).

Alterações
A Funesc anunciou 

duas alterações na progra-
mação da Mostra Oficial. A 
primeira é a substituição 
do espetáculo Macunaíma, 
que se apresentaria hoje, às 
20h30. No lugar, será apre-
sentada a peça “A Mulher 
da Viração”, com o Grupo 
Etos (João Pessoa-PB), sob 
direção de Gabriel Filho.

A palestra que aconte-
ceria amanhã também será 
alterada. A Roda de Conver-
sa com Herê Aquino (Forta-
leza-CE) e Fernando Teixeira 
(João Pessoa-PB) foi transfe-
rida para esta quarta, às 15h. 

O tema em discussão será 
“O Teatro Paraibano no Con-
texto do Teatro Nordestino”. 
A atividade acontecerá na 
escola de dança do Theatro 
Santa Roza.

Mostra competitiva
Os espetáculos sele-

cionados para a Mostra 
Paralela são avaliados por 
meio de votação diária de 
júri popular. Os cem pri-
meiros espectadores de 
cada apresentação recebe-
rão cédulas para votação. 
As decisões da curadoria 
serão definitivas e não ca-
berá recurso.

Os dois espetáculos 
que obtiverem melhores 
votações receberão prê-
mio em dinheiro no valor 
bruto de R$ 2.500, consi-
derando as deduções pre-
vistas em lei.

Em cartaz

Até que a 
Sorte nos 
Separe

Danielle Winitz em cena no longa-metragem de Roberto Santucci

Tino é um pai de 
família classe média que  
vê sua vida e seu casa-
mento transformados 
após ganhar na loteria, 
mas perde tudo em dez 
anos de uma vida de 
ostentação e precisa es-
conder  que está falido.

Foto: Divulgação

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

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

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

MAGIC MIKE (Magic Mike, EUA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 110 min. Classificação: 14 anos. Legendado. 
Direção: Steven Soderbergh, com Channing Tatum, 
Alex Pettyfer, Matthew McConaughey. Mike é um 
operário charmoso e com muitos talentos. Durante 
o dia ele trabalha construindo casas, à noite em um 
clube para mulheres. Vendo potencial em um colega 
da construção que ele chama de Garoto, Mike resolve 
ensinar tudo o que aprendeu sobre a arte de dançar 

e das mulheres. Mike então conhece Brooke, irmã do 
Garoto, e passa a querer ter algo mais sério. Manaíra 
6: 14h, 16h30, 19h e 21h20.

POSSESSÃO (The Possession, EUA, 2012). Gênero: Terror. 
Duração: 92 min. Classificação: 14 anos. Legendado. 
Direção: Ole Bornedal. 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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Música

Lucy Alves interpreta músicas do Rei do Baião 
em recital hoje à noite na Estação Cabo Branco

Ela está na música desde 
os quatro anos de idade, 
tornou-se famosa por ser 
parte do grupo Clã Brasil 
e canta desde junho ao 
lado de Alceu Valença. Mas 
hoje tudo isto vai estar à 
prova para Lucy Alves. Ela 

está batalhando por uma nota dez para 
fechar sua graduação em canto pela 
UFPB com chave de ouro. Em recital 
de conclusão de curso no auditório da 
Estação Cabo Branco, às 19h, a cantora 
vai apresentar um seleto repertório de 
músicas de Luiz Gonzaga no espetáculo 

.
“Quando se vai terminar o curso, 

tem que fazer um recital. Então, apro-
veitei para fazer uma homenagem a Luiz 
Gonzaga. Preparei todo um repertório 

FOTO: Gualtier Sgarboza

em cima das músicas que mais me iden-
tifico, que me mais sinto confortável. É 
um trabalho difícil, porque a obra dele 
é vasta e eu tenho contato desde que 
eu era criança. E o recital não pode ser 
longo, tem que ter entre 50 minutos a 
uma hora”, disse Lucy Alves.

Apesar de toda sua trajetória na 
música, Lucy será avaliada quanto 
aos quesitos técnicos que aprendeu 
a desenvolver durante a graduação. 
“Terá uma banca com professores que, 
ao final, me darão uma nota. Vão me 
avaliar quanto a desempenho técni-
co levando em consideração o canto 
popular, a performance que vou ter 
no palco”, disse Lucy, que prevê difi-
culdades na hora de interpretar o Rei 
do Baião.

“Interpretar Luiz é difícil. A com-
plexidade é enorme diante de sua obra. 
A voz dele é muito peculiar, forte. Mas 
estou tentando imprimir minhas carac-

 

“Antes que tudo se acabe” haverá 
arte, diversão e alegria! Isso é o que 
prometem os Calangos Livres, organi-
zadores da festival de artes integradas 
seCas – Semana de Cultura e Arte de 
Sumé – que chega a sua sexta edição 
e será realizada entre os dias 7 a 11 
deste mês. É com descontração que o 
coletivo apresenta a 6o seCas como o 
maior evento de artes integradas do 
Cariri paraibano.

Nomes como grupo Recreio Dra-
mático (Areia-PB), grupo teatral Aru-

pemba (Campina Grande-PB),grupo Ninho 
de teatro (Joazeiro do Norte-CE) e Família 
Iranzi (João Pessoa-PB) farão parte da 
mostra de artes cênicas; e compondo as 
principais atrações musicais estão as ban-
das Varal de Cabaré (Campina Grande-PB), 
Sandra Belê (Zabelê-PB) e a banda Eddie 
(Recife-PE).

A principal proposta do evento é expan-
dir suas atividades. Dessa forma, o festival 
abrangerá áreas de menor acesso aos bens 
culturais como periferias e zona rural da 
cidade de Sumé, tais como a comunidade 
do Alto Alegre, conjunto habitacional, Sítio 
Feijão e distrito de Pio X. 

Através do projeto contemplado pelo 

terísticas, minha voz que é feminina, 
tentando fazer um som forte, marcante”, 
disse Lucy.

O show vai começar com duas 
músicas que são homenagens a Luiz 
Gonzaga: Sanfona Branca, de Benito Di 
Paulo, e Canta Luiz, de Domiguinhos e 
Oliveira. “Maior parte é de músicas do 
Luiz Gonzaga, mas escolhi duas que são 
homenagens a ele. São as músicas de 
abertura e vai ser um momento muito 
bonito”, disse.

Lucy vai tocar a primeira parte 
do show ao lados dos músicos Renan 
Rezende (flauta), Potyzinho Lucena 
(cavaco), Rainere Travassos (baixo), 
Dennis Bulhões (bateria),  Carlos 
Moura (pandeiro), Daniel Costa (Za-
bumba), Renato Oliveira (teclado), 
Luis Umberto (Violão de 7 cordas), 
Ana Catarina Leão (vocal) e Maria 
Juliana (vocal).

“São músicos que já me acom-

panham há muito tempo, já temos 
vivência”, disse.

Mas, como não poderia deixar de 
ser, será o Clã Brasil que irá encerrar o 
espetáculo. Sua família entrará em cena 
para encerrar a festa.

“Fecharão o espetáculo. Uma me-
recida e justa participação. Crescemos 
juntos, sempre tive todo o apoio. Então, 
brindarão e vão coroar comigo essa 
festa”, disse.

Lucy fecha um ciclo em sua vida, 
mas está prestes a embarcar de vez em 
outro. Após ter começado a dividir o 
palco com Alceu Valença neste ano – “Eu 
faço parte da banda, mas ele me dá um 
bom espaço, canto com ele e ele até me 
deixa cantando sozinha no palco”, disse -, 
ela vai lançar o primeiro CD solo de sua 
carreira, que ainda não tem previsão de 
lançamento.

“Vou entrar em estúdio para gra-
vá-lo”, completou. 

Chico Lobo
chicolobojornal@yahoo.com.br

Horacio Roque
hroque.reporter@gmail.com

programa BNB de Cultura 2012 do Banco 
do Nordeste, a 6o seCas ganhará maior es-
trutura e porte para expandir suas ações. 
Nesta mesma perspectiva, obteve parcerias 
importantes com a Secretaria de Cultura do 
Governo Estadual, Universidade Federal de 
Campina Grande, Sesc Paraíba e Universidade 
Estadual da Paraíba.

O festival contará com a seguinte es-
trutura de programação, distribuída em cin-
co dias: Quatro exposições de artes visuais 
em lugares públicos e privados; seis apre-
sentações de teatro; três apresentações 
de artes circenses; nove apresentações 
musicais; quatro apresentações de dança; 
quatro exibições de cinema paraibano; uma 

roda de diálogo sobre políticas culturais 
e três oficinas nas áreas de Dança, 
Audiovisual e Artesanato.

A seCas 2012 busca fortalecer seus 
laços com artistas e produtores, criando 
uma rede de articuladores culturais em 
prol do engrandecimento da cultura no 
Estado da Paraíba. Assim, com maior 
representatividade no meio, consolida-se 
como o maior festival de artes integra-
das da região do Cariri.  

A Semana de Cultura e Arte de Sumé 
é organizada pelo coletivo Calangos 
Livres, atualmente composto por Allan 
Barros, Antônio Gomes, Daniel Queiroz, 
Ivandro Batista e Jean Queiroz.

Lucy Alves apresenta 
o recital de conclusão 

da graduação em canto
 da UFPB

Um tributo 
a Gonzagão
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Carteiras de Trabalho in-
formatizadas já podem ser 
solicitadas em todo o país
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Campanha quer reduzir crimes cometidos por impulso
FOTO: Divulgação

Com o objetivo de sen-
sibilizar a sociedade para 
a prevenção de homicí-
dios cometidos por impul-
so, a campanha “Conte até 
10” será lançada amanhã 
pela Estratégia Nacional 
de Justiça e Segurança Pú-
blica (Enasp) e pelo Con-
selho Nacional do Ministé-
rio Público (CNMP). O foco 
é conscientizar a popula-
ção para evitar atitudes e 
reações contra a vida em 
situações de conflito.

A campanha é estre-
lada por lutadores re-
nomados do Ultimate 
Fighting Championship 
(UFC), como os campeões 
mundiais Anderson Silva 
(peso-médio) e Júnior Ci-
gano (peso-pesado), e os 
judocas Sarah Menezes, 
campeã olímpica em 2012 
e Leandro Guilheiro, duas 
vezes campeão olímpico. 
Os atletas não cobraram 
cachê para participar da 
campanha na qual passam 
a mensagem de paz e de 
não reação em situações 
de possível violência.

Para o anúncio, foram 

produzidos vídeos, jingles 
e cartazes para orientar 
professores sobre como 
tratar o tema da campa-
nha em sala de aula. Tam-
bém serão realizadas visi-
tas a escolas públicas em 
todo o Brasil, em parceria 
com os Ministérios Públi-
cos estaduais e demais 
integrantes da Enasp. O 
Material didático sobre 
o tema está sendo elabo-
rado em parceria com o 
Ministério da Educação 
(MEC).

Um estudo inédito so-
bre as motivações dos ho-
micídios cometidos entre 
2011 e 2012 em 11 esta-
dos brasileiros, a partir de 
dados das Secretarias de 
Segurança Pública, será 
apresentado durante o 
lançamento da campanha.

O objetivo é identi-
ficar, dentre o total de 
assassinatos com clas-
sificação de motivos, a 
proporção dos decorren-
tes de ações por impulso. 
Segundo o Conselho, o 
número é superior a 50% 
em alguns casos.

A partir de janei-
ro do próximo ano, o 
Disque 100 também vai 
registrar casos e orien-
tar vítimas de tortura. 
O serviço telefônico da 
Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência 
da República foi criado 
para receber denúncias 
de crimes e violações dos 
direitos humanos.

De acordo com da-
dos da Secretaria, entre 
fevereiro de 2011 e fe-
vereiro de 2012, 1.007 
queixas de tortura foram 
anotadas pelo sistema 
que tem módulos espe-
cíficos para registro de 
violações de direitos de 
crianças e adolescentes, 
idosos, pessoas com de-
ficiência, grupos LGBTT 
(lésbica, gays, bissexu-
ais, travestis e transexu-
ais) e pessoas que vivem 
nas ruas. A maioria dos 
casos de tortura (65%) 
é de pessoas presas em 
cadeia pública, delega-
cia de polícia e presídio 
(mais de 48%).

Delegacias e presídios
A ocorrência da tor-

tura em dependências 
policiais ou presidiárias 
dificulta as denúncias. 
Segundo a ministra dos 
Direitos Humanos, Ma-
ria do Rosário, sete de 
cada dez denúncias fo-
ram anônimas. “Essas 
pessoas não apresenta-
ram identidade porque 
temem represália. Em 
geral, estão denuncian-
do agentes que deve-
riam cumprir a lei”, as-
sinala.

A decisão do Disque 
100 de registrar casos 
de torturas em prisões 
acontece uma semana 

depois do Brasil ter aca-
tado sugestões do Con-
selho de Direitos Huma-
nos das Nações Unidas 
(ONU) sobre o sistema 
prisional brasileiro.

“O Brasil se nota-
biliza por não aceitar 
a tortura ou qualquer 
violação dos direitos hu-
manos. A marca do país 
não é das violações, mas 
de indignação a cada 
violação. Nós estamos 
agindo diante dela”, 
disse Maria do Rosário 
ao admitir que a viola-
ção de direitos humanos 
“talvez tenha sido natu-
ralizada nas instituições 
fechadas”, acrescentou.

Segundo ela, o fe-
nômeno ainda guarda 
relação com práticas da 
época da ditadura mi-
litar. “Há uma cultura 
nas instituições brasi-
leiras que foi formada 
ao longo do tempo e 
que tem no epicentro 
da formação cultural 
manuais nefastos e per-
versos que foram lança-
dos na preparação de 
agentes policiais para 
orientar como torturar 
para [obter] delação da 
resistência.”

Denúncias sobre torturas

Os Conselhos Tutelares 
são instituições que podem 
receber denúncias. Eles fo-
ram criados para zelar pelo 
cumprimento dos direitos 
das crianças e adolescentes. 
Cabe ao Conselho receber a 
notificação e analisar a proce-
dência de cada caso, visitando 
as famílias. Se for confirmado 
o fato, o Conselho deve levar a 
situação ao conhecimento do 
Ministério Público.

Em município onde não 
há Conselhos Tutleares, as Va-
ras da Infância e da Juventude 

podem receber as denúncias. 

Disque 100
O serviço do Disque De-

núncia Nacional de Abuso 
e Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes é co-
ordenado e executado pela Se-
cretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da 
República.

Por meio do telefone 100, 
o usuário pode denunciar vio-
lências contra crianças e ado-
lescentes, colher informações 
acerca do paradeiro de crian-

ças e adolescentes desapare-
cidos, tráfico de pessoas – in-
dependentemente da idade da 
vítima – e obter informações 
sobre os Conselhos Tutelares.

O serviço funciona dia-
riamente de 8h às 22h, inclu-
sive nos finais de semana e 
feriados. As denúncias recebi-
das são analisadas e encami-
nhadas aos órgãos de defesa e 
responsabilização, conforme 
a competência, em um prazo 
de 24h. A identidade do de-
nunciante é mantida em ab-
soluto sigilo.

Conselhos recebem as notificações
Pode ser acessado por meio dos 
seguintes canais:

discagem direta e gratuita do nú-
mero 100;

envio de mensagem para o e-mail:  
disquedenuncia@sdh.gov.br

na internet: www.disque100.gov.br

ligação internacional. Fora do Bra-
sil por meio do número: +55 61 

3212.8400

Serviço

Maioria dos 
casos envolve 
pessoas presas 
em cadeia 
pública, delega-
cias de polícia 
e em presídios 
do Brasil



Economia

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA,  7 de  novembro de 2012

Queixas no setor crescem 84% 
ComérCio eletrôniCo

Foto: Divulgação

As reclamações re-
gistradas nos balcões do 
Procon de João Pessoa por 
consumidores que enfren-
taram problemas em pro-
dutos no comércio eletrô-
nico tiveram um aumento 
de pelo menos 84% nos 
últimos três anos. O total 
de queixas passou de 112, 
em 2009, e já chega a 206, 
faltando ainda dois meses 
para o fim do ano. Para 
orientar os consumidores 
sobre os riscos no e-com-
merce, o Procon-JP faz uma 
série de orientações.

O problema mais co-
mum denunciado no órgão 
é o atraso ou não entrega do 
produto. Ainda estão entre 
os casos mais frequentes 
a entrega de mercadorias 
com defeito e as dificulda-
des que os consumidores 
enfrentam em cancelar ou 
pedir a troca da compra. 
Em 2010, o Procon-JP re-
gistrou 133 reclamações 
no Sistema Nacional de 
Informações de Defesa do 
Consumidor (Sindec) e, em 
2011, foram 210.

Para o coordenador 
do Procon-JP, Marcos An-
dré Araújo, a internet é um 
meio cada vez mais utili-
zado pelos consumidores 
para adquirir produtos e 
serviços, mas é preciso to-
mar cuidado antes de con-
firmar a compra. “Por mais 
que algumas ofertas pare-
çam irresistíveis, é preciso 
ter cautela para não sair no 
prejuízo”, alertou.

 
Prazo
Segundo o Procon-JP, o 

artigo 49 da lei determina 
que o consumidor que fizer 
a compra fora do estabe-
lecimento comercial pode 
desistir no prazo de sete 

dias após a assinatura do 
contrato ou recebimento da 
mercadoria. Mesmo assim, 
o órgão recomenda que é 
preciso analisar a oferta 
com calma e pensar se real-
mente precisa do produto.

Marcos Araújo reco-
menda que é importante 
verificar se há informações 
suficientes para não adqui-
rir nada errado e verificar 
se não vai comprometer o 
orçamento. Ele alerta que 
é preciso analisar a des-
crição do produto e com-
parar com outras marcas. 
“O consumidor deve com-
parar os preços e a forma 
de pagamento tanto em 
outras empresas virtuais 
como em lojas convencio-
nais. Além disso, deve ser 
verificado se o preço anun-
ciado contempla o valor 
do frete”, recomendou. O 
coordenado do Procon-JP 
também recomenda que os 
documentos relacionados 
à compra devem ser guar-
dados, como as mensagens 
de confirmação do pedido, 
comprovante de pagamen-
to, contrato e o anúncio 
da empresa. Outra dica ao 
consumidor é que cheque 
também a garantia, pra-
zo de validade, dados do 
fabricante, voltagem dos 
equipamentos eletrônicos 
e até possíveis riscos.

Compra coletiva 
Para as compras cole-

tivas, o Procon alerta que 
se o consumidor tiver pro-
blemas com a mercadoria 
ou serviço adquirido, tanto 
o fornecedor quanto o site 
que mediou a venda são 
responsáveis para resolver 
a queixa. Para garantir isso, 
é importante procurar in-
formações de identificação 
do site e dos fornecedores 
envolvidos. É necessário 
também verificar a razão 
social, endereço, telefone 
e outras formas de contato 

monitoramento de 
município é ampliado

Índios pedem a 
anulação de portaria

Brasília - O Ministério da Inte-
gração Nacional amplia até o final do 
ano para 286 o número de municípios 
com alto risco de desastres naturais 
que são monitorados para agilizar 
as ações emergenciais. Esse grupo 
de municípios sofre principalmente 
com estiagem ou excesso de chuvas. 
O monitoramento é feito de Brasília 
pela Secretaria Nacional de Defesa 
Civil (Sedec) 24 horas por dia.

Desses municípios, 46 estão 
na Região Nordeste, onde ocorre a 
pior seca dos últimos 30 anos. Na 
Região Norte são 30 os municípios 
monitorados, e na Região Sul, 59. 
A maior quantidade de municí-
pios está Região Sudeste, com 144, 
sendo 47 só no Estado de São Paulo. 
A menor quantidade está no Centro-
Oeste: sete.

Enquanto isso, Sul e Sudeste 
sofrem principalmente com o exces-
so de chuvas, ocorrendo em alguns 
estados, como Paraná e Santa Cata-
rina, vendavais e chuvas de granizo. 
Atualmernte, o ministério monitora 
cerca de 200 municípios no país 
com maior incidência de desastres 
naturais.

Para amenizar a situação, 
cerca de 80 municípios receberão, 
no início de 2013, picapes 4x4, 
aparelhos de GPS e computadores. 
Ao todo, o Governo Federal vai inve-
stir R$ 15,6 bilhões em medidas de 
prevenção. Somente para combater 
os efeitos da estiagem no Nordeste, 
já foram investidos mais de R$ 3 
bilhões.  De acordo com Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
até janeiro de 2013, no Norte e Nor-
deste, a probabilidade de ocorrência 
de chuvas está abaixo do normal 
(40%). Já para o leste da Região 
Sul, a probabilidade de chover está 
acima do normal. As demais regiões 
estão dentro do esperado para a 
época do ano. A previsão para ontem 
foi de tempo nublado com chuva no 
Acre, oeste do Amazonas, na Bahia, 
em Minas Gerais e no Oeste do Es-
pírito Santo. 

Brasília – Um grupo de índios 
de nove etnias vindos do Maranhão 
e do Amazonas fizeram ontem mani-
festação ao lado do Palácio do Plan-
alto pedindo a revogação da Portaria 
303 da Advocacia-Geral da União. 

Ainda sem data para entrar 
em vigor, a norma estende a todas 
as terras indígenas do país as con-
dicionantes definidas pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) no julgamen-
to da demarcação da Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol, em 2009.

Enfeitados com colares e to-
cando chocalhos, os índios cantam 
e dançam durante a manifestação. 
Eles querem conversar com o ad-
vogado-geral da União, Luís Inácio 
Adams, para pedir a revogação da 
portaria. Por isso, foram ao Palácio 
do Planalto, onde pensavam encon-
trá-lo.

O ministro tinha reunião 
agendada com a ministra-chefe da 
Casa Civil, Gleisi Hoffmann, durante 
a manhã de ontem. A reunião já foi 
encerrada, segundo disseram as-
sessores.

De acordo com o integrante do 
Conselho Indigenista Missionários 
(Cimi) Egon Heck, que acompanha 
os índios, além de protestar contra 
a portaria, eles reivindicam melhoria 
dos serviços de saúde e agilidade na 
demarcação de terras indígenas. 
“Pedimos urgência na solução da 
situação calamitosa de saúde indí-
gena e também o controle da ex-
ploração ilegal de madeira nas áreas 
indígenas”, disse Egon. 

além do e-mail.
Outra dica do órgão é 

buscar referência das em-
presas envolvidas, per-
guntando a pessoas que já 
efetuaram compras se en-
frentaram algum proble-
ma. O consumidor pode 
pesquisar na internet se 
existem reclamações con-
tra a empresa e, inclusive, 
entrar em contato com 
o Procon para saber se 
existem denúncias contra 
o site.

“Em sites de compras 
coletivas, fique atento à 
data de validade do uso das 
promoções. Em viagens, 
passagens ou alimentação, 
por exemplo, é preciso ve-
rificar se podem ser utili-
zadas em finais de semana 
e feriados. É importante 
verificar também qual a 
política de desistência da 
participação na compra 
coletiva caso o número mí-
nimo de participantes não 
seja atendido”, afirmou.

Reclamações de consumidores chegaram a 112, em 2009, mas este ano, as ocorrências já atingiram 206

Buscar informações do site, verificando se há reclamações no Procons 
(0800.083.2015);

Pesquisar referência da empresa com amigos ou em outros sites com comen-
tários de usuários, como www.reclameaqui.com.br;

Verifique as medidas que o site adota para garantir a privacidade e seguran-
ça dos usuários. Prefira os sites com “HTTPS” invés de “HTTP”, pois indicam mais 
segurança. Lembre ‘S’ de segurança;

Não forneça informações pessoais desnecessárias para a realização da compra;

Fique atento aos prazos para entrega do produto. Se possível, acompanhe as 
etapas da compra;

Mantenha seu computador protegido de pragas da internet (vírus, trojans, 
spyware, etc.), já que na hora da transação precisará inserir informações si-
gilosas;

Evite usar computadores públicos por poderem estar infectados com algum 
programa malicioso;

Em sites de leilão, em que normalmente os valores dos produtos são mais 
baixos, verifique a reputação do vendedor, veja os comentários feitos pelos 

outros usuários e os produtos que já vendeu;

Exija nota fiscal sempre, já que isso pode ser uma garantia de que o produto 
não é roubado e que também servirá na hipótese de reclamações.

Dicas para evitar transtornos

Problemas mais comuns 
são os atrasos e a não 
entrega dos produtos 

O atendimento ao público no 
Procon Estadual da Paraíba será al-
terado amanhã e na próxima sexta-
-feira. Nestes dois dias, os servido-
res do órgão estarão participando 
de uma capacitação e dos debates 
durante o II Congresso Internacio-
nal de Direito do Consumidor. O 
evento será realizado em João Pes-
soa e vai contar com a participa-
ção de funcionários dos Procons de 
todo o Estado.

Nestes dois dias, os setores de 
Fiscalização do Procon-PB e de João 
Pessoa trabalharão em parceria, em 
regime de plantão, para atender às 
demandas dos consumidores. Con-
forme escala definida pelos dois ór-
gãos, amanhã, os consumidores que 
tiverem problemas e necessitarem 
de fiscalização deverão se dirigir 
até a sede do Procon Estadual, no 
Parque Solon de Lucena. Na próxi-
ma sexta-feira, o plantão será feito 
pelas equipes do Procon Municipal 
e o consumidor deverá se dirigir até 
a sede do órgão na Avenida Pedro I, 
no Centro da capital

 Por sua vez, os setores de Aten-
dimento, Mediação, Consultoria Ju-
rídica e Cartório terão o atendimen-
to suspenso, voltando ao expediente 
normal na segunda-feira (12). As 
audiências que estavam agendadas 
para estes dois dias serão remarca-
das posteriormente.

 A secretária-executiva do Pro-

con-PB, Klébia Ludgério, explica 
que a participação dos funcionários 
neste congresso é fundamental para 
melhorar o atendimento ao públi-
co. “Durante o congresso teremos 
importantes debates e palestras 
proferidas por juristas de renome 
internacional na área de Direito do 
Consumidor. Serão dois dias sem 
atendimento, mas ganharemos mui-
to em capacitação. Um servidor bem 
capacitado desenvolve melhor seu 
trabalho e isto é muito importante 
para atender bem o cidadão que 
procura o Procon”, destacou.

Com relação ao setor de fisca-
lizações, Klébia Ludgério informa 
que serão atendidas as demandas 
mais urgentes e a escala foi mon-
tada para que o consumidor não 
fique desamparado. “Teremos dois 
fiscais de plantão na quinta-feira 
para atender os problemas mais ur-
gentes trazidos pelos consumidores. 
Na sexta-feira, este trabalho fica a 
cargo do Procon Municipal de João 
Pessoa”, ressaltou.

O congresso internacional está 
sendo organizado pelo Ministério 
Público da Paraíba e tem o apoio do 
Procon-PB. Durante o encontro, que 
acontecerá na Estação Cabo Branco, 
Ciência, Cultura e Arte, no bairro 
de Cabo Branco, juristas de renome 
internacional irão proferir palestras 
sobre a legislação voltada para os 
consumidores.

Procon-PB muda horário de atendimento Brasília – As reclama-
ções de consumidores por 
problemas com aparelhos 
celulares lideraram a lista 
das queixas menos atendi-
das pelas empresas em 2011. 
A informação foi divulgada 
pela Secretaria Nacional do 
Consumidor do Ministério da 
Justiça (Senacon), por meio 
do Cadastro Nacional de Re-
clamações Fundamentadas.

O cadastro reúne as 
reclamações feitas aos Pro-
cons, consideradas funda-
mentadas pelo órgão, mas 
que não são solucionadas 
pelas empresas. Tratam-se 
de solicitações que viraram 
processos administrativos. 
No cadastro, são registradas 
queixas sobre produtos, as-
suntos financeiros, serviços 
essenciais, serviços privados, 
saúde, habitação e alimentos.

Mais da metade das re-
clamações não solucionadas 
(52%) foram por problemas 
com produtos, como celular 
e eletrodomésticos. O celular 
liderou a lista dos produtos 
cujas queixas não foram aten-
didas pelas empresas (14%), 
seguido pelos produtos de 
informática e pela linha bran-
ca de eletrodomésticos (ge-
ladeira, fogão, máquina de 
lavar), cada um com 6,8%. 
No conjunto de todas as em-
presas alvo de reclamações, 

a Eletropaulo, distribuidora 
de energia elétrica do Estado 
de São Paulo, foi a que menos 
atendeu as queixas dos clien-
tes. Em segundo e terceiro lu-
gares, aparecem a companhia 
aérea TAM e a rede de hiper-
mercados Carrefour.

A Senacon publicou ain-
da a lista das empresas com 
maior número de reclama-
ções dos consumidores em 
2011. A empresa de telefonia 
celular e fixa Oi, com qua-
se 7 mil queixas,  liderou o 
ranking. A empresa de ele-
trônicos LG e a operadora 
Claro vieram na sequência.

Juliana Pereira, secretá-
ria nacional do consumidor, 
explica que o papel do cadas-
tro é  “deixar claro e trans-
parente para sociedade que 
cada dia mais as empresas 
e os fornecedores precisam 
assumir suas responsabili-
dades junto aos seus consu-
midores, evitando conflitos. 
Quando eles acontecem, re-
solvendo esses conflitos.”

De acordo com a secretá-
ria, as empresas que figuram 
no ranking serão notificadas. 
Elas terão que dar explica-
ções por não terem solucio-
nado as queixas dos clientes 
e terão também de apresen-
tar ao Senacon um plano de 
melhoria para a resolução de 
conflitos com consumidores. 

Celulares lideram a lista
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Carteira de Trabalho informatizada
Trabalhador já pode solicitar o novo documento

Trabalhadores de todo o 
país já podem solicitar a 
nova Carteira de Traba-
lho e Previdência Social 
(CTPS) informatizada. 

Com maior segurança, o Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) im-
plantou em todo o Brasil o proces-
so, que teve início em São Paulo, de 
informatização do documento. 

O objetivo das mudanças é difi-
cultar rasuras e evitar fraudes contra 
o Seguro-Desemprego, Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço (FGTS) e 
os benefícios previdenciários. “Com 
a nova carteira, iremos inibir as frau-
des e isso será um ganho para o tra-
balhador. O Estado também sai ga-
nhando com a redução dos custos”, 
explica Francisco Gomes dos San-
tos, coordenador de Identificação e 
Registro Profissional do MTE.

O novo documento tem capa 
azul em material sintético mais 
resistente que o usado no modelo 
anterior, é confeccionado em papel 
de segurança e traz plástico auto-
adesivo inviolável que protege as 
informações relacionadas à identi-
ficação profissional e à qualificação 
civil do indivíduo – os dados mais 
visados por falsificadores. Todas as 
informações pessoais do trabalha-
dor e sua fotografia são impressas 
na carteira no momento da emis-
são. Na carteira manual (antiga), 
as informações eram preenchidas à 
mão. No primeiro semestre, as Su-
perintendências Regionais do Tra-
balho e Emprego (SRTEs) emitiram 
mais de 1,9 milhão de carteiras pro-
fissionais informatizadas.

Emissão
Além da segurança, a infor-

matização facilita a identificação 
dos trabalhadores por meio de 
uma base única de dados. Em caso 
de extravio do documento, os tra-
balhadores poderão pedir uma 
nova via em qualquer posto do 
ministério, em qualquer unidade 

FOTO: Divulgação

Já está funcionando o novo canal de atendi-
mento telefônico específico para serviços de cida-
dania da Caixa Econômica Federal (CEF), o Aten-
dimento Caixa ao Cidadão. Por meio do número 
0800 726 0207, o cidadão pode obter informações 
sobre o PIS, Seguro Desemprego, Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS) e Cartão Social. A 
expectativa é receber 250 mil ligações por dia.

O Atendimento Caixa ao Cidadão funcionará 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sá-
bados, das 10h às 16h. Para consultas sobre rendi-
mentos e abono do PIS, data de pagamento dos 
benefícios dos programas sociais do Governo Fe-
deral e desbloqueio do Cartão Social para cadas-
tramento ou recadastramento de senha, será ofe-
recido atendimento eletrônico 24 horas.

“São 1.500 operadores com treinamento espe-
cífico. O serviço é gratuito e exclusivo”, afirma o 
gerente nacional de Telesserviços do banco, Ricar-
do Vieira. 

O novo canal de atendimento faz parte da 
rede de serviços 0800 da Caixa, que conta ain-
da com Atendimento Comercial (0800 726 0505), 
o SAC (0800 726 0101) e a Ouvidoria (0800 725 
7474), além do canal específico para pessoas com 
deficiência auditiva, realizado no número 0800 
726 2492.

Programa de Integração
O Programa de Integração Social (PIS) promo-

ve a integração do empregado com a empresa pri-
vada em que trabalha. Com o número de inscrição 
no PIS em mãos, o cidadão pode realizar consultas 

e saques dos benefícios sociais administrados pelo 
banco.

O cadastramento do PIS deve ser feito pelo 
empregador no primeiro contrato com carteira as-
sinada do trabalhador. Depois disso, o número do 
PIS estará na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), no comprovante de inscrição ou no 
cartão que é entregue ao cidadão.

Alguns trabalhadores cadastrados no PIS têm 
direito ao abono salarial, liberado anualmente, no 
valor de um salário mínimo.  

O benefício se destina ao trabalhador que está 
cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos; te-
nha trabalhado pelo menos 30 dias no ano-base; 
recebido, em média, até dois salários mínimos 
mensais; tenha sido informado corretamente na 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do 
ano.

Assistência financeira
O seguro-desemprego é uma assistência fi-

nanceira temporária ao trabalhador demitido sem 
justa causa, cujo objetivo é auxiliar o cidadão a 
manter ou buscar emprego, por meio de ações de 
orientação, recolocação e qualificação profissio-
nal.

O trabalhador que é dispensado sem justa 
causa recebe do empregador o Requerimento do 
seguro-desemprego devidamente preenchido, 
cujas duas vias devem ser levadas a um posto de 
atendimento do Ministério do Trabalho e Empre-
go, junto com a Carteira de Trabalho e os dois úl-
timos contracheques.

Com base na documentação entregue, será 
calculado o valor do seguro-desemprego, baseado 
no salário mensal do último vínculo empregatício 
do trabalhador.

O Decreto Presidencial nº 7.721, de 16 de abril 
de 2012, definiu que os trabalhadores que estão 
recorrendo ao benefício do seguro-desemprego 
pela terceira vez poderão ser encaminhados ao 
cursos de formação inicial e continuada, respeita-
das as ofertas de cursos existentes no domicílio, 
escolaridade exigida e o perfil profissional.

Proteção 
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço dá 

ao trabalhador proteção financeira em situações 
de dificuldade, como a demissão sem justa cau-
sa ou a ocorrência de doenças graves. O cidadão 
também pode usar o fundo para formar um patri-
mônio a ser sacado, por exemplo, no momento da 
aquisição da casa própria ou para aposentadoria.

O FGTS é um direito de todo trabalhador bra-
sileiro com contrato de trabalho formal, regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e de 
trabalhadores rurais, temporários, avulsos, safrei-
ros e atletas profissionais. Empregados domésticos 
e diretores não empregados podem ser incluídos 
no sistema caso o empregador assim deseje.

No caso de rescisão de contrato, o emprega-
dor deve comunicar o ocorrido à CEF e, em até 
cinco dias úteis, já poderá efetuar o saque do be-
nefício. Nos demais casos, é o trabalhador quem 
deve solicitar o saque do FGTS, dirigindo-se a uma 
agência do banco.

Serviço informa sobre PIS, FGTS e Seguro 

da Federação.
Maior emissor de carteiras de 

trabalho, São Paulo já expediu 150 
mil documentos em setembro. No 
estado, foram mapeadas 26 cidades 

para receber a carteira informatiza-
da nos próximos meses.

Dez estados já emitem exclusi-
vamente as carteiras informatiza-
das. Em junho de 2012, o destaque 

com 100% de emissão foi para o Es-
tado da Bahia, com 238.167 novas 
carteiras; seguida do Rio Grande do 
Sul, com 179.997; e Santa Catarina, 
com 112.906. Em cinco estados, a 

emissão de carteiras informatiza-
das está sendo maior que a manu-
al, e o destaque para Minas Gerais, 
com 93%; e Espírito Santo, com 
80%.

Carteiras velhas serão substituídas pelas novas feitas com material sintético mais resistente que trazem mais segurança para o trabalhdor e evitam fraudes

POR TELEFONE



Velho Chico por Ronaldo 

DEPOIS DE PASSAR por São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Montes Claros, Ipatinga 
e Pirapora, essas últimas em Minas Gerais, chega 
ao Recife a belíssima exposição “Rio São Fran-
cisco Navegado por Ronaldo Fraga”, que esta 
colunista foi uma das primeiras a ver há três 
anos na capital mineira. 

A mostra foi aberta ontem no Santander 
Cultural, na capital pernambucana, com presença 
inclusive do estilista mineiro que apresenta 
15 ambientes com arte contemporânea, ilus-
trações, vídeos, instalações interativas e roupas 
com o objetivo de levar ao público um pouco da 
riqueza do Rio São Francisco, a partir do seu 
olhar.

A exposição, com histórias, surpresas e 
emoções sobre o Velho Chico, fica em cartaz 
até fevereiro, dando, portanto, oportunidade 
a muitas paraibanos de a conferir. Vale a pena!

FOTO: Francisco França

Mérito naval
O GOVERNADOR Ricardo Coutinho foi agraciado com a 

medalha da Ordem do Mérito Naval, no grau de Grande Ofi-
cial, por ordem da presidente da República, Dilma Rousseff, 
pelos relevantes serviços prestados à Marinha do Brasil, 
através de ações desenvolvidas pelo Governo do Estado 
na costa marítima, lagoas e rios da Paraíba.

A comenda foi entregue pelo comandante do 3º Distri-
to Naval, vice-almirante José Pierantoni Gambôa, na última 
segunda-feira, no Palácio da Redenção.

Rose Silveira e a aniversariante de hoje, Cecília Miranda

Vice-almirante Bernardo José Pierantoni Gambôa e o governador Ricardo Coutinho
FOTO: Dalva Rocha

Revitalização do Vale
O VALE DOS DINOSSAUROS, no Sertão paraibano, 

passa por um projeto de revitalização, coordenado pelo 
Governo do Estado, através da Sudema e com a parceria 
da Petrobras.

As obras, que estão bastante avançadas, vão revi-
talizar esta unidade de conservação que abriga um dos 
mais significativos registros de pegadas fossilizadas de 
dinossauros do Planeta.

Empresários Hugo 
Luna Maciel, Joullyson 
Rodrigues, Carlos José 
Cabral e Cecília Miran-
da, psicóloga Cristina 
Medeiros, Sras. Alcirene 
Veloso Borges, Celi-
na Montenegro, Kiko 
Aquino Gouveia e Sra. 
Ana Virgínia Conrado, 
desembargador fede-
ral Alexandre de Luna 
Freire, atriz Criselide 
Barros, professor Ro-
mero Calzavara.

FOTO: Kaúma

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA,  7 de novembro de 2012

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Não tenho orgulho 
do que sou... tenho 
consciência do que 
posso fazer”

“Tá reclamando do meu 
orgulho e dos meus ciúmes? 
Espera pra ver a minha
 indiferença!”

FRANCISCO ELIO FILHO TATI BERNARDI

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   O lindinho galã francês 
Gaspard Ulliel, que já foi garoto 
propaganda do perfume Bleu da 
Chanel, vai interpretar jovem Yves 
Saint Laurent na biografia para o 
cinema.

   O filme, a ser rodado em 
2013 e assinado pelo diretor 
cult Bertrand Bonello, vai focar  
a criação e os primeiros anos da 
famosa marca francesa Yves Saint 
Laurent,que abrange as décadas 
de 60 e 70.

Zum Zum Zum
   O ator Rodrigo Lombardi, que interpreta o galã Théo na novela Salve 
Jorge, será a estrela de hoje na passarela da marca TNG no Fashion Rio. O evento 
está apresentando a moda para o inverno 2013.

   Os empresários Lenimar Júnior e Lídia Raquel vão festejar os quatro 
anos da filha Maria Clara com uma big festa no Popotamus, próximo dia 21. 
Será com o tema “A Princesa”.

   O juiz Onaldo Queiroga e Márcia, que estão de férias,  embarcam esta 
semana para curta temporada na Ilha de Fernando de Noronha. Lua de mel no belo 
paraíso tropical nordestino.

Kiko Aquino Gouveia está hoje aniversariando

Turismo
COMEÇOU 

ONTEM e vai até 
amanhã, em Salva-
dor-BA, a Conferên-
cia Macrorregional 
de Desenvolvimento 
Regional - Nordeste, 
promovida pelo Minis-
tério da Intregração 
Nacional.

A diretoria da 
Abrasel Paraíba, capi-
taneada por Marcos 
Mozzini, faz parte da 
comissão de 11 dele-
gados que estão par-
ticipando do evento.

Preparativos 
UMA REUNIÃO esta semana em João Pessoa marcou 

o início dos preparativos para o João Pessoa ITU Triatlon 
Pan American Cup que vai acontecer na capital paraibana 
dias 6 e 7 de abril do próximo ano.

O encontro foi com o superintendente da Confederação 
Brasileira de Triatlon, Roberto Menescal, do diretor Lean-
dro Souza, do presidente da Federação Paraibana, Márcio 
Córdula, e da executiva da DW Eventos, Fernanda Melo.

FOTO: Goretti Zenaide

Irmãs e empresárias Socorro e Cássia Lavor

Comunicação corporativa
A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA  das Agências de Comunicação - 

Abracom, com apoio do Iesp e FatecPB e da SMC Comunicação Humana 
realizaram um encontro, na última terça-feira, sobre as tendências do 
mercado de comunicação corporativa no Brasil e no mundo.

O evento reuniu gestores de empresas e profissionais do 
setor e contou com a participação do presidente da entidade, 
Carlos Henrique Carvalho.

Fotografia para iniciantes
VOLTADO PARA iniciantes, a Casa das Artes 

Visuais, no bairro de Manaíra, está abrindo nova turma 
de Fotografia Arte - Técnica I do Ano.

O objetivo do curso é capacitar os interessados 
no manuseio de câmeras fotográficas digitais DSLR e 
na leitura crítica de fotografias. 

Homenagens

A MOSTRA 
ESTADUAL de Teatro, 
Dança e Circo prestou 
significativas homena-
gens a importantes no-
mes da cultura paraibana. 

Na dança, as loas 
foram para o coreógra-
fo e dançarino Mauricio 
Germano e também para 
o mestre de muitas 
gerações, José Enochy. 
No circo, o Major Palito, 
de Campina Grande e, no 
teatro, uma homenagem 
póstuma ao dramaturgo 
Elpídio Navarro, falecido 
em julho deste ano.

   Sem medo de furacões ou tempestades norte-americanas, seguiram 
ontem para compras em Miami, Netinha Viana e as filhas Valdênia e Valdete. 

Presentes

PARA CELEBRAR  
o Natal, a marca de 
cosméticos O Bo-
ticário desenvolveu 
estojos com pequenos 
presentes em for-
mato de panetones 
para presentear neste 
fim de ano. Entre as 
novidades, os estojos 
Cuide-se Bem Corpo 
com loções hidratan-
tes. Para os jovens, o 
estojo Anforas com 
um mix de desodoran-
tes. E, para os ho-
mens, cinco produtos 
da linha Men.

Feira de Adoção
ATENÇÃO AMIGOS DOS ANIMAIS! No próximo sába-

do, 10, a Associação de Proteção Animal Bicho - Apaab, 
promove mais uma Feira de Adoção de Cães e Gatos na 
Praça da Paz, no bairro dos Bancários, das 10h às 17h.

A feira é dividida em duas tendas, sendo uma com 
cerca de 30 animais que precisam de carinho e proteção de 
um dono e, outra, com a instalação de um bazar solidário 
onde as pessoas podem adquirir peças de roupas, bijuterias, 
calçados e bolsas, cuja renda será revertida para pagamento 
das clínicas veterinárias que têm atendido a associação.
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Detran promove leilão 
de 251 veículos sábado 
em João Pessoa
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Duas mil vagas estão 
sendo oferecidas pelo 
Governo do Estado

Encerram amanhã as 
inscrições do concurso públi-
co para o cargo de Professor 
de Educação Básica 3 da Car-
reira do Magistério Estadual. 
As inscrições são recebidas 
exclusivamente por meio da 
internet, no endereço parai-
ba.pb.gov.br ou  www.ibfc.
org.br, até as 23 horas e 59 
minutos (horário de Brasí-
lia). A taxa de inscrição é de 
R$ 70,00. As provas objetivas 
estão marcadas para o dia 9 
de dezembro próximo. 

Estão sendo oferecidas 
2 mil vagas, sendo que, em 
cada município, 5% das va-
gas são oferecidas a pessoas 
com deficiência. Para escolas 
estaduais na cidade de João 
Pessoa o concurso oferta 302 
vagas e para escolas de Cam-
pina Grande são oferecidas 
157 vagas.

As vagas são distribu-
ídas nas seguintes disci-
plinas: Língua Portuguesa 
(348), Matemática (400),  

Cleane Costa
cleanec@gmail.com
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Inscrições terminam amanhã
CONCURSO PARA PROFESSOR

Arte (20),  História (216), 
Geografia ( 244),  Biologia 
(186), Química (178), Físi-
ca (178) e Educação Física 
(60). A remuneração inicial é 
de R$ 1.222,53 e a carga ho-
rária de trabalho será de 30 
horas semanais.

As provas objetivas e 
de títulos estão sob a res-
ponsabilidade do Instituto 
Brasileiro de Formação e Ca-
pacitação (IBFC). As provas 
objetivas serão aplicadas nas 
cidades de João Pessoa, Cam-
pina Grande, Patos, Sousa e 
Cajazeiras no dia 9 de dezem-
bro. No dia 3 de dezembro, 
será publicado o edital de 
convocação para as provas 
informando locais e horários. 
Os classificados serão contra-
tados sob o regime jurídico 
estatutário, de acordo com o 
Estatuto do Servidor Público 
do Estado da Paraíba.

Segundo a Secretaria 
de Estado da Educação, as 
vagas para professor do En-
sino Médio vão complemen-
tar o primeiro concurso, 
que aconteceu no primeiro 
semestre deste ano, quan-
do foram convocados 1.123 
professores que estão em 
sala de aula.

O Departamento 
Nacional de Infraestrutu-
ra de Transportes (DNIT) 
anunciou abertura de 
concurso público para 
1.200 vagas de nível mé-
dio e superior. Os salários 
variam entre R$ 2.507,30 
e R$ 7.815,81 e são para 
os cargos de analista em 
infraestrutura de trans-
porte, analista adminis-
trativo, técnico de su-
porte em infraestrutura 
de transportes e técnico 
administrativo. As vagas 

são para todo o Brasil. 
Os locais de aplicação das 
provas serão informados 
somente por meio da in-
ternet, para consulta do 
próprio candidato, três 
dias antes da realização 
das provas. As avaliações 
terão duas fases objeti-
vas e uma discursiva.

As inscrições devem 
ser feitas pelo site, cus-
tam entre R$ 50 e R$ 100 
e estarão abertas no dia 
12 de novembro até o 
dia 30.

Dnit abre 1,2 mil vagas
Vanessa Braz
Especial para A União

O Hospital Napoleão Lau-
reano inaugurou, na manhã de 
ontem, a última etapa da cons-
trução da ala infantil do hospi-
tal com a entrega de 21 leitos 
para internação em espaços 
humanizados. Para a execução 
da obra foram investidos cerca 
de um milhão e meio de reais 
na construção, em equipa-
mentos e na humanização dos 
espaços.  De acordo com a mé-
dica Andrea Gadelha, oncope-
diatra no hospital, mais de 300 
atendimentos são realizados 
por mês e “com a inauguração 
da Ala de Internação Infantil, 
as crianças terão mais confor-
to e segurança, minimizando o 
risco de infecções oportunis-
tas”, disse.

Em breve a nova unidade 
estará recebendo crianças e 
adolescentes para internação 
e, segundo Andrea Gadelha, 
em uma semana o espaço 
estará pronto para a transfe-
rência dos pacientes infantis 
já internos no hospital. Com 
a nova unidade, o risco de 
infecções oportunistas será 
minimizado, já que o espaço 
conta com quartos individu-
ais e duplos, diminuindo o 
risco de morte e uma menor 
exposição entre os internos. 
São 600 metros quadrados 
com posto de enfermagem, 
copa, repouso para plantonis-
tas, sala de prescrição médica 
e área para trabalho coletivo 
com voluntários.

Há cinco meses, Jacilda 
de Lima, recebeu o diagnosti-
co da filha, de nove anos, que 
estava com um tumor na face. 
Apesar do susto, a dona de 
casa iniciou o tratamento no 
Hospital Napoleão Laureano 
e aprovou a humanização que 
o local oferece. “Ela fica mais a 
vontade e não tem resistência 
na hora de vir fazer a quimio-
terapia”, disse.

A inauguração da nova 
ala contou com a presença 
de parceiros e profissionais 
envolvidos na idealização e 
execução do projeto como 

Laureano inaugura nova ala infantil
UNIDADE DE INTERNAÇÃO

Os pré-candidatos a Con-
selheiros Tutelares das Re-
giões Norte, Sul e Sudeste de 
João Pessoa farão hoje um ato 
público em frente à sede do 
Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescen-
te, situado na Avenida Pedro 
I, número 692, no centro da 
capital. A finalidade é pressio-
nar a divulgação do edital para 
as eleições dos conselheiros 
2012. Os atuais conselheiros 
também estão preocupados 
com a situação porque o man-
dato deles se encerra no mês 
de fevereiro e as eleições só 
podem acontecer 90 dias após 
a divulgação do edital no Se-
manário Oficial do Município. 

Segundo a Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Hu-
mano, o edital sobre as eleições 
para Conselheiros Tutelares 
2012 será divulgado amanhã 
ou quinta-feira, e ainda não 
foi divulgado porque teve que 
passar por algumas correções. 
O Semanário Oficial do muni-
cípio é de responsabilidade da 

chefia de gabinete da Prefeitu-
ra de João Pessoa (PMJP).

Publicação do edital
Em razão da demora da 

publicação do edital, o promo-
tor da Infância e Juventude, 
Arley Escorel, já se pronunciou 
recomendando a Prefeitura 
de João Pessoa a imediata pu-
blicação do documento, que 
disciplina todo o processo de 
escolha dos membros do Con-
selho Tutelar do município. Ele 
inclusive afirmou que não ha-
verá prorrogação do mandato 
dos atuais conselheiros e que 
as novas eleições devem acon-
tecer até janeiro.

O Estatuto da Criança e 
do Adolescente, em seu artigo 
139, determina que o Ministé-
rio Público fiscalize o proces-
so eletivo para os conselhos 
tutelares nos municípios. O 
mandato dos conselheiros, 
que é de três anos, não pode 
ser prorrogado, e caso as elei-
ções não sejam convocadas em 
tempo hábil, os atuais conse-
lheiros continuariam no cargo 
até 2015, dobrando o período 
legal do mandato. 

Candidatos a conselheiros 
fazem ato hoje na capital
José Alves
zavieira2@gmail.com

arquiteta Sandra Moura, 
franqueada do Projeto Casa 
da Criança, uma organização 
que defende os direitos de 
crianças e jovens por meio de 
ações como esta. “Plantamos 
uma sementinha há 6 anos, 
quando iniciamos a cons-
trução da ala oncológica do 
setor infantil no térreo, onde 
funciona o ambulatório. Há 2 
anos fizemos o Q’Alegria, um 
espaço com 4 poltronas com 
TV LCD, onde as crianças fa-
zem exames de quimiotera-
pia assistindo e jogando. E 
fico muito feliz por ser o pri-
meiro implantado no Brasil”, 

disse Sandra Moura.
A ampliação de 15 para 

21 leitos de internação foi 
concebido através do projeto 
arquitetônico de Patrícia Gou-
veia, Francisco Cabral e Flávio 
Lucena. Na sequência, Sandra 
Moura juntamente com arqui-
teta Kaiana Amorim, também 
franqueada no Projeto Casa 
da Criança, convidaram 35 
arquitetos para a humaniza-
ção dos espaços. Profissionais 
como Jonas Lourenço e Jô 
Cortez, que fizeram a ambien-
tação dos corredores, soma-
ram esforços para diminuir 
o sofrimento de crianças e 

adolescentes em tratamento. 
Em um dos quartos, decorado 
pela arquiteta Suellen Monte-
negro e Larissa Vinagre, ele-
mentos que remetem à natu-
reza, com adesivos de animais, 
plantas e cores alegres. “Eu 
sou arquiteta, mas também 
sou mãe e gostaria de ter um 
espaço que pudesse atender 
da melhor forma as crianças. É 
diferente entrar num hospital 
frio, branco e ser recebido em 
um como este. Acredito que as 
cores e a ambientação podem 
influenciar no tratamento e 
recuperação dessas crianças”, 
disse Suellen Montenegro.

Parceria e solidariedade
Para a construção da ala infantil, 

do Hospital Napoleão Laureano, diver-
sos parceiros entraram em cena com 
campanhas para arrecadação de ver-
bas e doações de objetos, como roupas, 
brinquedos e outros equipamentos. 
Através do Instituto Ronald McDonald, 
R$570.895,48 reais foram arrecadados, 
sendo mais de R$ 430 mil com o McDia 
Feliz, nas edições de 2009, 2010 e 2011. 
“Além disso, conseguimos a soma de 
mais de R$148 mil reais provenientes 
dos cofrinhos que foram espalhados 
nas lojas”, disse a analista de projetos 
do Instituto.

 O Hospital Napoleão Laureano 
também contribuiu com a doação de 
R$122.500 para a obra, assim como o 
Projeto Casa da Criança, que contabi-
lizou cerca de R$ 800 mil reais em pin-
tura, mobiliário e criação de ambientes 
confortáveis para os pacientes e acom-
panhantes.

De acordo com Andrea Gadelha, 
que além de médica é presidente da 
Associação Donos do Amanhã, que 

apoia crianças com câncer, vários parcei-
ros tem colaborado para o sucesso das 
campanhas. Só nesta associação cerca 
de 300 padrinhos oferecem cestas bási-
cas, além de contar com mais de 690 mil 
voluntários de eventos e 10 na casa de 
apoio. “Para colaborar com a continui-
dade desse trabalho, as pessoas podem 
entrar em contato com a Associação 
Donos do Amanhã através do telefone 
3242-2710”, disse Andrea.

Com a finalização deste espaço, no-
vos projetos começam a surgir. O próxi-
mo passo será a construção de uma UTI 
pediátrica, que ainda não tem data para 
começar. Segundo o diretor do Hospital 
Laureano, João Batista, o hospital está 
sempre se renovando. “Este mês vamos 
inaugurar dois novos equipamentos: 
cintilografia óssea e um sistema de exa-
mes de anatomia patológica de ponta”, 
afirmou ele. Cerca de 5 mil pacientes são 
atendidos mensalmente e as doações 
representam apenas 5% do que é gasto 
no hospital, que ainda recebe recursos 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

l Associação Donos do Amanhã: 3242-2710 / 2107-2500
l Hospital Napoleão Laureano: 3015-6200 ou através da conta de energia
l Instituto Ronald McDonald www.instituto-ronald.org.br
l Projeto Casa da Criança: http://www.projetocasadacrianca.com.br

Para contribuir

Com a inauguração da nova unidade infantil no Hospital Napoleão Laureano, as crianças terão mais conforto e segurança

Foto: Evandro Pereira



O Departamento Esta-
dual de Trânsito vai leiloar 
251 veículos no próximo 
sábado (10). O leilão será 
realizado às 10h30, na 
sede do Detran, no bairro 
de Mangabeira, em João 
Pessoa. Serão leiloados 
veículos apreendidos por 
infração ao Código de Trân-
sito e não retirados pelos 
proprietários nos prazos e 
na forma previstos pela le-
gislação.

Do total, 156 são mo-
tocicletas e 95 são carros. 
De acordo com o estado de 
conservação, os veículos são 
classificados entre recupe-
ráveis ou sucatas. Os veícu-
los estão recolhidos no pátio 
do Detran, em Mangabeira, 
e no pátio do Batalhão de 
Policiamento de Trânsito, si-
tuado à Rua Sizenando Cos-
ta , S/N, Roger, João Pessoa 
(vizinho ao Parque Arruda 
Câmara - Bica).

Entre os veículos que 
estão no Detran, 22 carros 
são recuperáveis e 4 são su-
catas. Já entre as motocicle-
tas, 124 são recuperáveis e 
32 são sucatas. No pátio do 
BPTran, 63 carros são recu-
peráveis e 6 são sucatas e 
não há motocicletas dispo-
níveis para leilão.

Durante o leilão, os 251 
veículos serão oferecidos 
em 225 lotes. Os lances mí-
nimos variam de R$100,00 a 
R$8 mil. Entre eles estão até 
veículos importados com 
lances mínimos de R$5mil.

O Edital de Notificação 
dos proprietários foi publi-
cado no Diário Oficial do 
Estado da Paraíba de 6 de 
janeiro de 2012 e os veículos 
que não foram recuperados 
pelos donos estão aptos a lei-
lão. O edital anunciando data 
e local do leilão foi publicado 
no dia 20 de outubro.

Inspeção
A visitação aos veícu-

los relacionados para o lei-
lão, iniciada no dia 29 de 
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Detran promove leilão de 
251 veículos sábado em JP
Serão leiloados 95 carros 
e 156 motos apreendidos 
por infração ao CTB

outubro, poderá ser feita 
pelos interessados no horá-
rio das 9h às 17h, dos dias 
úteis, até a data do leilão.

Os veículos serão leilo-
ados no estado e nas condi-
ções em que se encontram, 
sendo assegurado aos inte-
ressados o direito de ins-
pecioná-los, visualmente. 
Posteriormente, ninguém 
poderá alegar o desconhe-
cimento do estado de con-
servação dos mesmos.

Segundo presidente da 
comissão do leilão, Pedro 
Erival, “a palavra sucata, 
colocada no enunciado do 
lote, indica veículo não re-
cuperável, não podendo ser 
registrado ou licenciado no 
Detran, sendo proibida  sua 
circulação em vias públicas. 
Destinando-se exclusiva-
mente para desmonte e re-
aproveitamento comercial 
de suas peças e partes me-
tálicas”.

Esses veículos terão os 
chassis cortados ou picota-
dos e as placas recolhidas ao 
Detran, conforme estabelece 
a legislação vigente. Os mo-
tores sem identificação de 
numeração, não poderão ser 
comercializados, destinan-
do-se exclusivamente para 
desmonte e reaproveitamen-
to comercial de suas peças e 
partes metálicas.

De acordo com o edital, 
poderão participar do lei-
lão os interessados maiores 
de idade ou emancipados 
na forma da lei, inscritos no 
Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) e Pessoas Jurídicas 
de natureza pública ou pri-
vada, regularmente consti-
tuída e inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ). O edital também 
proíbe a participação de 
servidores ou diretores do 
Detran-PB e familiares do 
leiloeiro. 

No ato da arrematação, 
será exigida a apresentação 
de documentos do arrema-
tante, original ou em cópia 
autenticada, sob pena de 
nulidade do lance. Para pes-
soas físicas serão exigidos     
CPF e cédula de identidade e 
CNPJ para pessoas jurídicas.

Durante o leilão, reali-
zado no estacionamento do 
Detran, todos os lotes serão  
apresentados ao público inte-
ressado por meio de imagens 
projetadas em telão.

O lote será arrematado 
pelo maior valor oferecido, 
a partir do preço da avalia-
ção, que será o lance inicial 
e deverá ser pago à vista, 
no ato da arrematação, em 
moeda corrente ou em che-
que, mais 10% (sendo 5%, 
como comissão do leiloeiro 
e 5% para as despesas admi-
nistrativas com a realização 
do evento), 3,4% a título de 
ICMS se o veículo for recupe-
rável e 17% se o veículo for 
sucata.

Se optar pelo pagamen-
to no prazo de 72 horas, o 
arrematante pagará 35% do 
valor do lance em espécie ou 
cheque, que corresponderá 
à caução de 25%, mais 10% 
(sendo 5% como comissão 
do leiloeiro e 5% para despe-

sas administrativas com a re-
alização do leilão), como tam-
bém a despesa com o ICMS, 
na forma do item acima e o 
restante até o final do prazo.

O arrematante que não 
quitar o débito dos 75% res-
tante no prazo, perderá o 
sinal da caução de 25% e os 
10% atinentes aos 5% da co-
missão do leiloeiro e 5% das 
despesas administrativas.

Os bens arrematados po-
derão ser retirados a partir do 
dia 19 de novembro de 2012, 
das 8h às 17h, desde que de-
vidamente comprovada a 
quitação do lote  arrematado 
e a comprovação bancária da 
compensação dos cheques, 
mediante autorização da Co-
missão Especial de Leilão de 
Veículos Apreendidos – Celva, 
com  a apresentação do CPF, 
RG e  CNH do arrematante.

A retirada e transporte 
dos bens ocorrerão por conta 
e risco dos arrematantes, os 
quais responderão por danos 

causados a terceiros e me-
diante acompanhamento de 
servidor do Detran.

Decorrido o prazo de 30 
dias, contados da data do re-
cebimento da nota fiscal, sem 
que o arrematante tenha pro-
videnciado a retirada do lote 
do pátio do Detran ou do BP-
Tran,  será considerado desis-
tente e perderá, em favor do 
Detran, o valor integral (valor 
do lance mais 10%) por cen-
to,  pago pela arrematação do 
lote, que será levado nova-
mente a leilão.

A participação no leilão 
implica no conhecimento e 
aceitação tácita por parte dos 
participantes das exigências 
estabelecidas no Edital.

De acordo com a legis-
lação em vigor, o produto 
arrecadado com a venda dos 
veículos no leilão destina-se 
ao pagamento dos débitos 
pendentes sobre o bem, na 
seguinte ordem: débitos tri-
butários; multas de trânsito 

e multas ambientais, obede-
cendo-se a ordem cronológi-
ca de sua aplicação; demais 
débitos incidentes sobre o 
veículo, inclusive as despe-
sas referentes à notificações 
e editais.

Havendo insuficiência de 
numerário para liquidação 
dos demais débitos, o  Detran  
manterá os registros apar-
tados, à disposição dos res-
pectivos órgãos credores que 
deverão proceder à inscrição 
do débito remanescente, em 
nome do ex-proprietário do 
veículo.

Após a liquidação dos 
débitos, eventual saldo rema-
nescente ficará depositado na 
conta do Detran à disposição 
da pessoa, física ou jurídica, 
que figurar como ex-proprie-
tária do veículo, que será no-
tificada para credenciar-se 
junto ao órgão, para recebi-
mento do saldo. O último lei-
lão de veículos realizado pelo 
Detran foi em 2008.

A Paraíba não corre o risco 
de ficar sem gasolina e, caso 
haja algum colapso no abas-
tecimento, o Estado seria um 
dos últimos a sentir a falta de 
combustível. A garantia foi 
dada pelo gerente executivo do 
Sindicato do Comércio Varejista 
de Combustíveis e Derivados 
de Petróleo da Paraíba (Sindi-
petro-PB), Eduardo Benevides, 
argumentando que o Estado 
dispõe de uma ótima capaci-
dade de tancagem.

Eduardo Benevides ad-
mitiu que o Brasil está en-
frentando problemas em 
relação ao abastecimento de 
gasolina, tendo em vista que 
nesta época do ano a de-

manda tende a uma elevação 
natural de cerca de 10%. “Mas 
a Petrobras já vem importan-
do mais combustível. Em se-
tembro, foram importados 
três vez mais do que no ano 
passado”, enfatizou.

Ele disse não acreditar 
num colapso no abastecimento 
da Paraíba, porque, além da 
sua capacidade de tancagem, 
o Estado dispõe de um atendi-
mento logístico com o Suape. 
“Nós temos sorte na nossa lo-
calização e por isso seríamos 
um dos últimos estados a sentir 
essa falta de combustível. A 
possibilidade é bem remota”, 
garantiu Benevides.

Problema sanado
Em nota divulgada com a 

imprensa, a Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) garantiu 
que o abastecimento de com-
bustíveis no Brasil, tanto de 
diesel quanto de gasolina, está 
ocorrendo de forma regular. 
“Casos pontuais envolvendo 
o abastecimento de gasolina, 
ocorridos recentemente em al-
guns locais, já foram sanados”, 
ressalta a nota.

A ANP informa ainda na 
nota que o abastecimento 
nacional de óleo diesel e 
gasolina é garantido por 16 
refinarias e três centrais pet-
roquímicas que realizam en-
tregas a partir de 38 pontos 
de fornecimento para 236 
distribuidoras. O segmen-
to de distribuição atende 
a 39.082 postos revende-
dores, 378 transportadores 

– revendedores – retalhis-
tas (TRRs) e 9.118 pontos de 
abastecimento. Por sua vez, 
o abastecimento de biocom-
bustíveis é realizado a partir 
de 409 usinas de etanol e 62 
produtores de biodiesel.

Segundo a ANP, a movi-
mentação desses produtos 
é feita por meio  de trans-
porte dutoviário, rodoviário, 
ferroviário e navegação de 
cabotagem e interior. E ad-
mite que a importação de 
combustíveis é um procedi-
mento utilizado para com-
plementar a diferença entre 
oferta e demanda.

A nota acrescenta que 
a ANP monitora o abasteci-
mento de combustíveis e man-
tém contato permanente com 
órgãos do governo e agentes 

econômicos do setor, a fim de 
garantir o suprimento de com-
bustíveis no país.

Vendas
De acordo com os dados 

estatísticos da ANP, as vendas 
de combustíveis pelas distribui-
doras na Paraíba no acumulado 
de janeiro a setembro desse 
ano registrou um crescimento 
de 15,1% em relação ao mesmo 
período do ano passado. As 
vendas já atingiram 427.952 m³.

No comparativo com o ano 
de 2000, as vendas de combus-
tíveis cresceram 132,11% em 
2011. Em 2000 foram vendidos 
220.441 m³ de gasolina contra 
511.689 m³ em 2011. Em relação 
a 2010, quando foram vendidos 
444.826 m³, o percentual de au-
mento foi de 15,03%. 

Sindipetro-PB descarta colapso no abastecimento
gasolIna

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Arrematação e pagamento dos lotes
Os veículos que serão leiloados no próximo sábado estão recolhidos nos pátios do Detran e do Batalhão de Policiamento de Trânsito

FoTo: Marcos Russo

Detran promove no sábado 
em JP leilão de 251 veículos



As ações de restauração 
e perfuração de poços arte-
sianos estão sendo intensifi-
cadas pelo Governo do Estado 
para combater os efeitos da 
seca e garantir água de boa 
qualidade à população parai-
bana. Os serviços integram 
as ações desenvolvidas pela 
Companhia de Desenvolvi-
mento dos Recursos Minerais 
(CDRM) e Secretaria de Esta-
do da Infraestrutura, com o 
objetivo de minimizar as con-
sequências geradas pela es-
cassez das chuvas, principal-
mente no Sertão paraibano.

De janeiro a outubro de 
2012, já foram perfurados 
169 novos poços em diversas 
regiões do Estado, benefi-
ciando comunidades, assen-
tamentos e moradores das 
áreas mais afetadas pelo cli-
ma. De acordo com a direção 
da CDRM, foram investidos 
mais de R$ 1,5 milhão só este 
ano e pelo menos outros 45 
poços devem ser instalados 
até o mês de dezembro.

“Segundo os registros do 
órgão, esse é o número mais 
elevado dos últimos 15 anos 
e isso demonstra a intensi-
dade com que o Estado está 
trabalhando para minimizar 
os problemas da seca em toda 
Paraíba. Essas ações são fun-
damentais para o Semiárido, 
onde existem milhares de 
pessoas em situação extrema 

Governo intensifica a perfuração 
de poços contra os efeitos da seca
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De janeiro a outubro de 
2012, foram perfurados
169 poços no Estado

FOTO: Divulgação

e, por isso, buscamos resga-
tar a dignidade do povo atra-
vés dessas ações”, afirmou o 
diretor-presidente da CDRM, 
Marcelo Falcão.

Atualmente, existem na 
companhia 89 solicitações 
formais para novas perfura-

ções, que geralmente são rei-
vindicadas por associações de 
moradores, comunidades de 
produtores da agricultura fa-
miliar e prefeituras.

Restaurações 
Os trabalhos envolvem 

486 estruturas. O serviço é 
realizado por empresas ter-
ceirizadas, sob a coordenação 
da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura. Foram investi-
dos mais de R$ 3 milhões. As 
renovações desses pontos vão 
beneficiar, no mínimo, 10 mil 

pessoas em todo Estado.
“Nós precisamos encon-

trar soluções para abastecer 
as comunidades e por isso 
estamos reforçando as ações 
nos municípios localizados 
no Cariri, Sertão e Curimataú. 
A reativação de poços já per-

furados é essencial para ga-
rantir a sobrevivência dessas 
comunidades durante a es-
tiagem”, revelou o secretário 
de Estado da Infraestrutura, 
Efraim Moraes

Os casos mais comuns 
são problemas com a deso-
bstrução dos encanamentos, 
manutenção de bombas e re-
adaptação da profundidade 
dos poços.

Estrutura 
Atualmente, dois grupos 

de equipamentos com perfu-
ratrizes e compressores estão 
atuando na perfuração dos 
poços. As equipes são forma-
das por um sondador e dois 
auxiliares de perfuração e 
chegam a perfurar, em média,  
dois locais por dia.

Segundo os estudos his-
tóricos da CDRM, a média de 
profundidade dessas estru-
turas é de 50 metros e as ins-
talações buscam aproveitar 
o volume máximo de água 
existente nas fraturas das ro-
chas. A compra dos materiais 
necessários para instalação 
dos poços como bombas, en-
canações, cimento e caixas 
d’águas também está ocor-
rendo com mais agilidade 
para acelerar a ativação dos 
espaços.

Na última segunda-feira, 
também foi adquirido, atra-
vés de processo licitatório, 
um novo caminhão. O veículo 
será utilizado para dinamizar 
o serviço de testes de vazão 
nos locais onde serão abertos 
novos poços.

Na perfuração de poços, vem sendo utilizado equipamento moderno e o Governo do Estado investiu mais de R$ 1,5 milhão este ano

Na comunidade Cacimba Nova, 
em Conceição, Sertão paraibano, 
a agroecologia é a palavra de or-
dem para os produtores rurais. As 
famílias produzem tomate, cebola, 
batata doce, cenoura, feijão, den-
tre outros produtos. A água para 
irrigação é captada no açude Videl, 
um manancial construído nos anos 
1980 e que modificou a realidade 
da comunidade. Em plena seca 
dos anos 1990, os agricultores de 
Cacimba Nova exportavam tonela-
das de cenoura para o Estado do 
Paraná.

A produção agrícola naquela 
comunidade recebeu recentemente 
novo impulso por meio de apoio do 
Projeto Cooperar. Os investimentos 
iniciais para irrigação de lavouras 
somam R$ 60 mil. Com a orientação 
de técnicos do Cooperar, as famílias 
de produtores rurais estão implan-
tando técnicas alternativas de agro-
ecologia, bem como práticas de 
conservação do solo.

O presidente da Associação 
Comunitária Cacimba Nova, João 
Costa, destacou que a produtivi-
dade está recebendo um forte 
impulso via ajuda financeira do 
Cooperar e do Banco Mundial. 
“O Governo do Estado tem sido 
exemplar no aspecto da produ-
tividade e nós queremos mais 
produção e, acima de tudo, ajudar 
a desenvolver o Sertão tão sofri-
do”, declarou.

João Costa, esposa, filhos e de-
mais famílias da comunidade bus-
cam com os benefícios trabalhar 

sempre com a agroecologia, tendo 
o devido acompanhamento de 
técnicos da Emater, do Cooperar.  
“Vou fazer um projeto bem maior, 
de expansão, e pôr em prática tudo 
o que nos foi ensinado para con-
vivermos melhor com a natureza”, 
acrescentou.

Produtos
Os principais produtos de 

Cacimba Nova são tomate, batata 
doce e cenoura, porém, as famílias 
também plantam melancia, pi-
mentão, feijão e abóbora. Em de-
terminadas safras, a comunidade 
chega a produzir cerca de 30 tone-
ladas de tomate e batata por hec-
tare. A produção é vendida para 
os mercados de Cajazeiras, Patos, 
Campina Grande  e Serra Talhada 
(PE). “O Nordeste tem solução e 
Cacimba Nova, com seu projeto de 
irrigação e o apoio do Cooperar, 
está dando exemplo de como se 
faz desenvolvimento rural susten-
tável”, afirmou João Costa. De for-
ma direta, a associação é composta 
por 12 famílias.

Por meio da contribuição do 
Cooperar, jovens da região que 
precisaram partir para o Sudeste 
do país já estão retornando às suas 
famílias para atuar na agricultura 
irrigada. Agora, com gerenciamen-
to adequado para gerar maior lu-
cratividade e até criar renda para 
outras famílias.

O coordenador geral do Pro-
jeto Cooperar, Roberto Vital, e o 
representante do Banco Mundi-

al, Eduard Bresnyan, visitaram na 
semana passada a comunidade 
Cacimba Nova e avaliaram que 
a experiência daquelas famílias 
de fato é promissora, por isso, 
é referência na região e deve 
ser exemplo em todo o Vale do 
Piancó. “O Cooperar atendeu a 
demanda da comunidade porque 
observou que havia potencial, 
a partir de um pequeno investi-
mento, para começar o processo 
educativo de produção de agro-
ecologia”, afirmou Roberto Vital. 

Eduardo Bresnyan avaliou que a 
comunidade realiza um desenvolvi-
mento integrado. “Organizados, os 
agricultores enfrentam os desafios 
da seca no Sertão e isto é modelo 
para outras cidades”, observou. 

 A agricultora Vera Lúcia Cos-
ta é uma das mulheres de Cacimba 
Nova que no dia a dia trabalha na 
roça dividindo as tarefas com os 
homens. Selma Leite Costa, pro-
fessora de Biologia e esposa do 
presidente João Costa, tem trans-
ferido seus conhecimentos na 
área ambiental aos agricultores 
familiares. “Nós queremos ter um 
ambiente saudável, devolvendo à 
natureza tudo o que ela nos deu. 
É um compromisso nosso”, disse.

Sônia Maria Alves Dantas Dias é 
facilitadora do método ITOG – Inves-
timento, Tecnologia, Organização e 
Gestão. Por meio de uma ONG, ela 
presta consultoria ao Cooperar. A 
bióloga ensina os beneficiários do 
Cooperar a serem bem-sucedidos a 
partir de um plano de ação.

Cooperar apoia produção agroecológica
em conceição

Um presidiário foragido 
da Justiça do Ceará morreu 
durante uma troca de tiros 
com agentes do Décimo Quar-
to Batalhão de Polícia Militar 
de Sousa. O fato aconteceu na 
manhã de ontem,  nas proxi-
midades de um bar localizado 
no Sítio Matumbo, na zona 
rural de Sousa.  Edvanildo Ale-
xandre de Figueiredo, conhe-
cido no mundo do crime como 
“Paulistinha”, 34 anos, recebeu 
à bala viaturas do Grupo de 
Choque da Polícia que realiza-
va rondas na localidade e foi 
alvejado fatalmente.

Antes do confronto fa-
tal com a polícia, Paulistinha 
teria atentado contra a vida 
do braçal Francisco Ilano Jú-
nior, Júnior de Mocinha. O fato 
aconteceu na comunidade do 
Núcleo I, no Perímetro Irriga-
do de São Gonçalo, 17 km da 
zona urbana de Sousa. A víti-
ma chegou a revelar à polícia 
que estava no seu trabalho 
quando os dois acusados che-
garam em uma moto da marca 
Broz e foram logo atirando.

Ilano Júnior ainda tentou 
fugir, mas foi atingido por um 
disparo na perna. Apesar de fe-
rido, o jovem conseguiu se es-
conder em uma casa e escapou 
de ser assassinado. Uma equi-
pe do Samu foi acionada para 
prestar os primeiros socorros 
e o jovem foi levado para o Hos-

pital Regional, onde não corre 
risco de morte. O fato foi comu-
nicado a polícia que realizou 
diligências na comunidade de 
São Gonçalo, que abriga mais 
de seis mil habitantes.

Pouco tempo depois, a 
polícia recebeu informações 
que os acusados haviam sido 
vistos nas proximidades de 
um bar no Sítio Matumbo, 
também na zona rural de Sou-
sa. Ao chegar ao local, os poli-
ciais foram recebidos à bala.

Durante o tiroteio o presi-
diário Paulistinha foi atingido 
com um tiro na perna esquer-
da e conduzido imediatamen-
te para o setor de urgência do 
Hospital Regional da cidade 
de Sousa. Uma equipe médi-
ca atendeu o presidiário, mas 
pouco tempo depois ele veio a 
falecer devido ao forte sangra-
mento gerado pelo disparo de 
fuzil proveniente da troca de 
tiros com a polícia.

O segundo acusado que 
estava ao lado de Paulistinha-
fugiu da ação policial. Diligên-
cias continuam sendo reali-
zadas na zona rural de Sousa,  
para capturá-lo.

Paulistinha era foragido 
da Justiça do Ceará e, nas últi-
mas semanas, vinha sendo in-
vestigado pela polícia por con-
ta da prática de vários crimes 
na região, inclusive é acusado 
também de participar de um 
atentado contra o vereador e 
ex-candidato a prefeito de Ma-
rizóplos, Abdon Lopes, do PSB.

Foragido da Justiça do CE
morre em troca de tiros

em SoUSA

George Wagner
Sucursal de Sousa
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Irmã do jogador Hulk é libertada
FIM DO sequestrO

Paraíba CAMPINA

O desaparecimento da 
jovem Angélica Aparecida 
durou quase 24 horas

Durou menos de 24 ho-
ras o drama vivido pela fa-
mília do jogador Givanildo 
Vieira de Souza, o paraibano 
Hulk, atacante do Zenit, da 
Rússia, e da Seleção Brasilei-
ra.  A irmã do atleta, Angélica 
Aparecida Vieira de Sousa, 
de 22 anos, que foi seques-
trada por volta das 14h de 
segunda-feira, em Campina 
Grande, voltou para a casa 
dos pais no final da manhã 
de ontem.

Na residência, localiza-
da no bairro do Alto Branco, 
zona norte da cidade, fami-
liares e amigos esperavam 
Angélica, que chegou bem. 
Por opção da família, confor-
me a polícia, os policiais se 
afastaram das investigações 
ainda na noite de ontem. “Os 
familiares temiam pela inte-
gridade física de Angélica e 
nós respeitamos o posicio-
namento ao nos afastarmos 
das investigações”, revelou 
o delegado regional Marcos 
Paulo Vilela.

Ainda de acordo com 
a Polícia Civil, a vítima não 
apresentou lesões corporais e 
estava bem psicologicamente. 
Está marcada para a manhã 

Pela cidade

Sobre o Fome Zero, Dantas disse que alguns 
equipamentos, como o restaurante popular do Distrito dos 
Mecânicos e cozinhas comunitárias estariam fechando. 
Ele também criticou a qualidade das refeições servidas, 
que, segundo o vereador, “até porco torce a cabeça e não 
quer”.

l resPOstA

O coordenador do programa Fome Zero, Eder 
Rotondano, criticou as declarações de João Dantas. “Fomos 
auditados pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento 
Social) mais de uma vez e só recebemos elogios. 
Declaração equivocada”, disse, através das redes 
sociais.

l trIste reAlIDADe
 

Também durante a sessão de ontem, o vereador 
reeleito Olímpio Oliveira (PMDB), fez um depoimento 
comovido a respeito dos efeitos desastrosos da seca no 
Cariri. Olímpio revelou que um parente, que vive na região, 
cometeu suicídio, desesperado com a perda do gado.

Novos rumos
 

Depois de desistir de disputar a reeleição para a CMCG 
e lançar a filha, que acabou não tendo sucesso, candidata a 
vereadora, Fernando Carvalho (PT do B) afirmou, em fala à 
imprensa, que a partir do ano que vem pretende se tornar 
empresário do ramo de edição de livros.

Não vingou

A solicitação de exames de urina ou sangue para 
saber se o candidato a uma vaga de emprego faz uso de 
drogas ilícitas foi considerada eticamente inaceitável 
pelo CFM. A opinião baseou-se em princípios do Código 
Civil, da Constituição Federal e do Código de Ética Médica 
(CEM). 

só os previstos em lei

O documento aprovado pelo CFM diz que “os exames 
exigidos pela empresa devem ser aqueles previstos na legislação 
específica, visando sempre à avaliação da capacidade laborativa 
do empregado, caracterizando- se discriminatória qualquer 
exigência que extrapole os requisitos técnicos para a função a ser 
exercida”.

Ficou doce

Um secretário do alto escalão de uma importante 
prefeitura paraibana entrou, literalmente, no embalo da 
música sertaneja de maior sucesso no momento. O auxiliar 
adquiriu recentemente o possante Chevrolet Camaro, 
carro que custa cerca de R$ 200 mil no Brasil. O detalhe, 
a prefeitura pela qual o secretário trabalha não conseguiu 
fazer a sucessão.

Artes visuais

Começa amanhã e se estende até o dia 30 de novembro o 
Salão de Artes Visuais do Sesc. O evento, promovido pelo Sesc 
Paraíba, é o resultado de um longo trabalho desenvolvido nas 
artes visuais do Estado. A abertura do Salão tem início às 20h e 
contará com a presença da artista plástica Lili Brasileiro, que será 
a homenageada do evento em Campina Grande, além dos artistas 
que compõem a exposição do Salão.

Acusações

O vereador João Dantas ocupou a tribuna da Câmara 
Municipal na sessão de ontem para fazer uma série de duras 
críticas e acusações contra o governo do prefeito Veneziano 
Vital do Rêgo. Em sua fala, o vereador afirmou que “estamos 
vivendo num clima de terra arrasada”.

.
Alvos

As denúncias do parlamentar do PSD miraram 
diversos setores da prefeitura, sobretudo o Ipsem, a 
Secretaria de Finanças, a STTP, a Secretaria de Saúde 
e o programa Fome Zero. “Esse governo desastrado, 
termina os seus dias num ocaso lastimável”, declarou João 
Dantas. 

qualidade

de hoje, às 9h, no auditório da 
Central de Polícia, no Catolé, 
a entrevista coletiva em que 
os delegados Marcos Vilela e 
Henri Fábio, que está à frente 
das investigações, vão deta-
lhar o sequestro que durou 
pouco mais de 20 horas.

O atacante Hulk foi avi-
sado ainda na segunda-feira 
sobre o caso envolvendo sua 
irmã. De acordo com a asses-
soria, o atleta foi orientado 
a permanecer em São Petes-
burgo, cidade onde reside, 
no norte da Rússia. 

Lesionado, o paraibano 
Hulk desfalcará seu clube, o 
Zenit, e a Seleção Brasileira 
por no mínimo duas sema-
nas.  O atacante está fora do 
amistoso do Brasil contra a 

Colômbia, marcado para o 
próximo dia 14.

Primeiras prisões
O cativeiro onde os se-

questradores esconderam 
Angélica Vieira estava loca-
lizado a apenas um quilôme-
tro de onde a irmã do atacan-
te Hulk foi vista pela última 
vez, na segunda-feira.

Segundo informações da 
Polícia Civil, a jovem foi leva-
da para uma casa, localizada 
durante as investigações, na 
tarde de ontem. Uma conver-
sa informal entre Angélica e 
a polícia ajudou os policias, 
que horas após a chegada da 
jovem, conseguiram prender 
três suspeitos do crime. A 
polícia confirmou que a irmã 

de Hulk foi libertada e não 
houve pagamento de fiança.

Uma versão para a libera-
ção da vítima é que os seques-
tradores acabaram se desen-
tendendo no que se refere ao 
valor do resgate, e com medo 
da repercussão que o caso to-
mou em todo o mundo, resol-
veram libertar Angélica. 

As polícias Civil e Militar 
continuam as investigações 
e mais envolvidos podem ser 
presos. Na manhã de hoje, às 
9h, o delegado geral adjunto 
da Polícia Civil, André Rabe-
lo, vai conceder entrevista na 
Central de Polícia de Campina 
Grande para explicar os deta-
lhes das prisões dos acusados 
de envolvimento com o se-
questro de Angélica Veira.

FOTO: Divulgação

Angélica Vieira, 22 anos, havia desaparecido segunda-feira e a família suspeitou de sequestro

0

Tudo caminha para que a sentença do processo 
contra o motorista Jobson Clemente Benício, de 23 
anos, acusado de provocar o acidente com o humo-
rista Shaolin, na cidade e Campina Grande, saia nos 
próximos dias. De acordo com a 4ª Vara Criminal de 
Campina Grande (PB), o juiz responsável pelo caso 
tem dez dias úteis para proferir a decisão.As alega-
ções finais do processo foram concluídas no dia 1º de 
novembro. 

Segundo denúncia do Ministério Público, o mo-
torista fugiu do local depois de ter invadido a faixa e 
batido no carro do humorista. O acusado foi denun-
ciado pelo Ministério Público em setembro passado.

O acidente 
O acidente aconteceu no dia 18 de janeiro des-

te ano e Benício só se apresentou à polícia no dia 
20. Ele prestou depoimento e foi liberado em se-
guida. Desde o acidente, já foram ouvidos policiais 
rodoviários federais; médicos do Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência), que prestaram os 
primeiros atendimentos ao humorista e pessoas da 
comunidade local, que presenciaram o ocorrido.

Segundo os policiais rodoviários federais, o co-
mediante dirigia no sentido São José da Mata na 
rodovia quando um caminhão, que vinha na faixa 
oposta, invadiu a contramão e bateu contra o veícu-
lo do humorista.

Shaolin após quase um ano do acidente ainda 
tenta se recuperar em casa e faz tratamentos diá-
rios com fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Recen-
temente a apresentadora Ana Hickmann viajou até 
Campina Grande e presenteou o humorista com um 
aparelho que faz a leitura dos olhos e permite a co-
municação.

Sentença do caminhoneiro acusado de 
provocar acidente não deve demorar

CAsO sHAOlIM

Phillipy Costa 
Especial para A União

A feira de frutas de 
Campina Grande é um dos 
pontos mais movimentados 
do centro da cidade, por 
onde diariamente diver-
sas pessoas realizam suas 
compras neste local. Apesar 
disso, alguns comerciantes 
estão reclamando do acú-
mulo de lixo no local. Segun-
do vendedores, a coleta que 
era feita por uma empresa 
terceirizada, está irregular 
desde o último domingo.

Segundo o vendedor de 

artigos eletrônicos Ednaldo Sil-
va, o acúmulo de lixo no lugar 
acarretou prejuízos para quem 
mantém um comércio no local. 
“O número de consumidores 
caiu por conta do mau cheiro 
resultante da quantidade de 
lixo, principalmente orgânico, 
que não estava sendo recolhi-
do”, disse o comerciante. 

Na tarde de ontem, fun-
cionários da Secretaria de 
Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente (Sesuma), respon-
sáveis pelo recolhimento de 
lixo, estavam no local fazen-
do a coleta utilizando car-
ros de mão. “Recebemos a 

ordem de recolher manual-
mente o lixo e levar para um 
container próximo à Rodovi-
ária Velha, pois o pagamen-
to não havia sido feito para 
a empresa e que o caminhão 
não iria passar”, disse um 
dos funcionários que prefe-
riu manter-se anônimo. 

O secretário responsável 
pela Sesuma, Fábio Almeida, 
garantiu que o recolhimento 
está sendo feito normalmen-
te pelas duas empresas ter-
ceirizadas que operam com 
caminhões de lixo no muni-
cípio, e explicou que o atraso 
se deu por um processo de 

mudança na coleta. 
De acordo com Fábio 

Almeida, esta é a forma que 
está sendo feita a coleta no 
centro da cidade, onde os 
funcionários de limpeza ur-
bana recolhem o lixo em car-
ros de mão e depositam em 
um container que depois é 
esvaziado e recolhido pela 
empresa terceirizada. “Quan-
to à coleta nos bairros, houve 
um atraso no Jardim Paulis-
tano, no Catolé, em Nova Bra-
sília e em parte da Prata, mas 
ontem pela manhã a coleta 
foi regularizada”, completou 
Fábio Almeida.

Lixo acumulado nas ruas atrapalha a 
vida dos comerciantes do centro  

CAMPINA GrANDe

Marcos Tadeu 
mtleao@gmail.com

Diogo Almeida
Especial para A União



Justiça Eleitoral inicia julgamento
CONTAS DE CAMPANHA

TRE-PB tinha recebido, 
até ontem, menos de 
20% das prestações
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Evento na capital
debate acesso à água 
doce, a partir de hoje
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Luiz Carlos Lima
luiz_rlima@hotmail.com

Os juízes das 77 zonas 
eleitorais da Paraíba iniciam 
hoje o julgamento da presta-
ção de contas dos candidatos 
que encerraram a participa-
ção nas eleições de 2012 ain-
da no primeiro turno. O pra-
zo para apresentar as contas 
à Justiça Eleitoral se encer-
rou ontem. A pouco menos 
de 24 horas do final do pra-
zo, o Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB) 
havia recebido 2.386 pres-
tações de contas das 11.983 
que tem para receber dentre 
candidatos, comitês financei-
ros e partidos políticos, ou 
seja, menos de 20% do total 
da documentação que deve 
ser encaminhada à Justiça.

Caso o candidato não 
apresente as contas eleito-
rais, não poderá obter a cer-
tidão de quitação eleitoral 
e, em consequência, ficará 
impedido de obter o registro 
de candidatura para a pró-

xima eleição por não estar 
quite com a Justiça Eleitoral. 
Os candidatos que concor-
reram ao segundo turno das 
eleições para prefeito, no dia 
28 de outubro, têm até o dia 
27 de novembro para entre-
gar as prestações de contas 
finais. Na Paraíba, apenas 
quatro candidatos estão 
nesta situação: os que con-
correram no segundo turno 
nas cidades de João Pessoa e 
Campina Grande.

De acordo com André 
Teles, chefe da Seção de 
Prestação de Contas do TRE-
-PB, não há prazos para que 
o julgamento das contas de 
todos os candidatos seja en-
cerrado. No entanto, ele lem-
bra que a data limite para a 
diplomação é no dia 19 de 
dezembro, ocasião em que 
todos os eleitos devem es-
tar com as contas julgadas e 
aprovadas pela Justiça Elei-
toral. Das 77 Zonas Eleitorais 
de todo o Estado, 71 delas 
terão juízes eleitorais aptos 
a julgar as contas. “Essa di-
ferença no número é porque 
algumas seções ficam res-
ponsáveis pelo julgamento 
de mais de um município”, 
explicou.
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Quem não apresentou 
até a data de ontem será no-
tificado para apresentar as 
contas num prazo de 72h e 
fica impedido de receber o 
certificado de quitação eleito-
ral. Sendo julgadas como não 
prestadas, o candidato terá 
restrições durante os próxi-
mos quatro anos. O mesmo 
prazo de 72 horas vale para 
o candidato retificar a presta-
ção, caso haja alguma irregu-
laridade encontrada.

As informações devem 
ser encaminhadas de forma 
eletrônica, através do sistema 
próprio da Justiça Eleitoral e, 
depois, os dados devem ser 
validados com a apresenta-
ção dos documentos oficiais, 
notas e recibos ao cartório 
eleitoral responsável. Para 
que a documentação fosse en-

tregue no prazo estabelecido, 
todos os cartórios eleitorais 
do Estado estiveram abertos 
ontem até as 19h.

Mesmo que os candi-
datos se enquadrem em ca-
sos de renúncia, desistência, 
substituição ou indeferimen-
to de candidatura, devem se-
guir o calendário de presta-
ção de contas e apresentar as 
contas referentes ao período 
de participação do processo 
eleitoral, mesmo que não te-
nha movimentado recursos 
de campanha. 

Em caso de falecimento 
do candidato, a responsabi-
lidade da apresentação da 
prestação de contas fica a 
cargo de seu administrador 
financeiro ou, na sua ausên-
cia, no que for possível, da 
respectiva direção partidária.

Faltosos vão ser notificados

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Assem-
bleia Legislativa aprovou 
ontem a mensagem trans-
formada em projeto, de au-
toria do Governo do Estado, 
que dispõe sobre a redução 
de taxas do Departamento 
Estadual de Trânsito da Pa-
raíba (Detran-PB) para ido-
sos acima de 65 anos.

Ao todo, foram 26 maté-
rias apreciadas, distribuídas 
em 22 projetos de lei, três 
vetos do Poder Executivo e 
um requerimento. Dos três 
vetos do Executivo aprecia-
dos, dois foram mantidos e 

um derrubado pela CCJ.
Dos 22 projetos de lei, 

seis foram aprovados; qua-
tro, retirados de pauta para 
melhor análise; dois, arqui-
vados por já existirem leis 
semelhantes; cinco, adiados 
pelos relatores; e três tive-
ram pedido de vistas dos 
deputados.

O veto derrubado foi 
ao projeto de autoria do 
deputado Assis Quintans 
(DEM), que institui na Pa-
raíba o Programa Doador 
Voluntário de Sangue. 

Os vetos mantidos fo-
ram aos projetos de au-
toria do deputado Branco 
Mendes (PEN), que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de 

incluir gestores ambientais 
no quadro de profissionais 
em exercício do Governo, e 
o de autoria do deputado 
João Henrique, que reco-
nhece de utilidade pública 
a Associação de Apoio, Pro-
teção e Educação a Crian-
ça e Adolescente (Sapeca), 
localizada no município de 
Sumé (PB).

Entre os projetos de 
autoria de deputados que 
foram aprovados, esteve o 
do deputado Trócolli Ju-
nior (PMDB), que assegura 
ao consumidor o direito 
de livre escolha de ofici-
na em casos de cobertura 
dos danos em veículos por 
seguradoras. Outro foi o 

de Caio Roberto (PR), que 
determina o funcionamen-
to de creches públicas no 
Estado da Paraíba quando 
da decretação de ponto fa-
cultativo.

O projeto do deputado 
Lindolfo Pires (DEM), que 
proíbe a imposição de limi-
te de tempo para a utiliza-
ção de créditos ativados de 
telefone celular pré-pago, 
ficou entre os adiados.

Participaram da reu-
nião dos deputados Jan-
duhy Carneiro (PEN), pre-
sidente da CCJ; Hervázio 
Bezerra (PSDB), Raniery 
Paulino (PMDB), Daniella 
Ribeiro (PP) e Gervásio Fi-
lho (PMDB).

O prefeito eleito de 
João Pessoa, Luciano 
Cartaxo (PT), disse on-
tem que vai procurar 
o governador Ricardo 
Coutinho para estabelecer 
parceria também com o 
Governo do Estado e que 
hoje já deve anunciar a 
equipe de transição que 
vai trabalhar até a for-
mação do secretariado e o 
dia da posse.

“É claro que, além 
do Governo Federal, pre-
cisaremos e pretendemos 
fazer parcerias também 
com o Governo Estadu-
al”, afirmou o parlamen-
tar, durante entrevista 
que concedeu ontem 
de manhã, ao lado do 
plenário da Assembleia 
Legislativa.

Ele disse que essas 
parcerias terão o momen-
to certo para acontecer 
e que certamente acon-
tecerão depois das primei-
ras audiências que pu-
derem ser mantidas aqui 
em João Pessoa e também 
em Brasília. “Nosso obje-
tivo não é trabalhar isol-
adamente, é trabalhar em 
conjunto, com os governos 
Federal e Estadual e com a 
sociedade”, disse.  

Ainda sobre a equipe 
de transição, ele avisou 
que existe a possibilidade 
de que alguns dos inte-
grantes venham a ser 
integrantes também do 
seu secretariado e que já 
estava com reunião mar-
cada na Caixa Econômica 
Federal para definir o lo-

cal daquela instituição 
onde a equipe de tran-
sição vai trabalhar.

“Ainda não temos 
como falar em nomes 
porque nossa preocu-
pação, por enquanto, 
é somente com a tran-
sição”, afirmou Luciano 
Cartaxo, ao ser pergun-
tado se, por ventura, já 
tinha algum nome de 
secretário definido.

Ele também falou 
sobre o seu pedido de 
licença na Assembleia Le-
gislativa e, apesar de já 
ter enviado requerimen-
to para a Casa, disse que 
ainda não tem certeza se 
vai se afastar logo ou se 
somente na metade de 
dezembro, quando da 
diplomação.

“Não sei até quando 
vou ficar, mas vou conver-
sar isso com o presidente 
Ricardo Marcelo assim que 
ele puder, pois existem 
questões jurídicas que pre-
cisam ser vistas”, comen-
tou o prefeito eleito.

A licença de Luciano 
Cartaxo da Assembleia 
Legislativa abre vaga 
para a titularidade do 
primeiro suplente Jutay 
Meneses que, inclusive, 
já esteve nos últimos 120 
dias substituindo o depu-
tado Anísio Maia, que co-
ordenou a campanha de 
Cartaxo em João Pessoa.   

Maioria
Provocado a falar so-

bre o seu relacionamento 
com a Câmara e especifi-

camente sobre a eleição 
da nova Mesa da Casa, o 
prefeito eleito disse que 
não vai interferir porque 
o assunto é da competên-
cia dos vereadores, mas 
frisou que, com a maioria 
de mais ou menos 20 in-
tegrantes, não é possível 
que a base aliada en-
frente dificuldades para 
resolver essa questão.

“Eu passei 12 anos na 
Câmara e sei que uma das 
coisas que mais irritam 
os vereadores é ver um 
prefeito querer chegar 
mandando nas coisas da 
Casa”, comentou Luciano, 
ao salientar que, por isso, 
e por respeito à natural 
independência do Poder 
Legislativo, prefere deixar 
que o processo ande sob 

a condução dos próprios 
vereadores.

O prefeito eleito ex-
plicou que, com a folga 
de maioria que tem para 
essa próxima legislatura, 
a base aliada pode muito 
bem também resolver 
esse problema da Mesa e 
evitar o bate chapa que 
vem sendo anunciado.

O prefeito eleito 
explicou que, se dos 27 
vereadores, a base aliada 
conta com pelo menos 
vinte vereadores, não 
precisa enfrentar dificul-
dades para definir a nova 
Mesa da Casa. “Trata-se 
de um encaminhamento 
que depende de muito 
diálogo, claro, mas, so-
bretudo, de maioria 
também”, disse.   

Cartaxo anuncia hoje equipe de transição
PREFEITURA DE JOÃO PESSOA

O TRE encerrou ontem o recebimento da prestação de contas dos candidatos que participaram do primeiro turno das eleições

REDUÇÃO DE TAXAS DO DETRAN

CCJ aprova projeto do Executivo
Ademilson José
ademilson1956@gmail.com



Acesso à água potável em debate
reunião do pad 

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 7 de novembro de 2012

Geral

Participantes vão analisar 
convênios firmados para 
combater efeitos da seca

Ações de combate aos 
efeitos da seca nas comuni-
dades rurais através de con-
vênios firmados pelo Gover-
no Federal com os Estados 
serão discutidas durante a 
5ª Oficina do Programa Água 
Doce, que acontece a partir 
de hoje, em João Pessoa. Par-
ticipam do evento represen-
tantes de três Ministérios, 
secretários de Meio Ambien-
te do Nordeste e especialis-
tas em recursos hídricos de 
todo o país. 

O encontro será realiza-
do no Atlântico Praia Hotel, 
em Tambaú. 

Coordenado pelo Minis-
tério do Meio Ambiente, o 
programa Água Doce é reali-
zado pelo Governo do Estado 
por meio da Agência Execu-
tiva de Gestão das Águas da 
Paraíba (Aesa) e visa esta-
belecer uma política pública 
permanente de acesso à água 
de boa qualidade para con-
sumo humano.

Este ano, duas estações 
de tratamento foram inaugu-
radas na Paraíba: a primeira 
na cidade de Aroeiras, em 
fevereiro, e outra no muni-
cípio de Sumé, em setembro. 
As Unidades Demonstrati-
vas, como são conhecidas, 
transformam água salgada 

ou salobra em água doce por 
meio de dessalinizadores e 
promovem geração de renda 
para a comunidade, benefi-
ciando cerca de 300 pessoas 
nessas localidades.

De acordo com o secre-
tário de Recursos Hídricos, 
Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba, João 
Azevedo, a meta do Governo 
do Estado é de que até o fi-
nal de 2014 outras 93 comu-

nidades sejam beneficiadas 
com projetos de dessaliniza-
ção.

“Nosso foco é atender as 
populações de baixa renda 
residentes em localidades 
rurais, agrupando cuidados 
ambientais e sociais na ges-
tão de sistemas de dessalini-
zação. As pequenas comuni-
dades ganham um sistema 
de produção sustentável, 
que permitirá a criação de 

tilápias, ovinos e caprinos, 
além da água de qualida-
de”, destacou o secretário, 
acrescentando que o Esta-
do foi contemplado com R$ 
14 milhões pelo Programa 
Água Doce, por meio de uma 
parceria com o Governo Fe-
deral.

A programação comple-
ta do evento está disponível 
na internet, na página da 
Aesa (www.aesa.pb.gov.br).
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Pelo menos 600 proces-
sos ficarão parados na Paraí-
ba e as audiências não serão 
realizadas hoje e amanhã no 
Poder Judiciário por causa da 
paralisação de 60 magistrados 
que aderiram ao movimento 
nacional. Eles reclamam da 
desvalorização da magistratu-
ra e pedem a redução das per-
das inflacionárias entre 2005 
e 2012, período em que foi 
concedido um reajuste de 9%. 
Em agosto passado, o percen-
tual oferecido pelo Executivo 
aos servidores federais foi de 
15,8% até 2015, quando eles 
esperavam 28,86%, relativo 
apenas às perdas de anos ante-
riores. A categoria não descar-
tou a possibilidade de iniciar 
uma greve entre dezembro e 
janeiro, caso as reivindicações 

não sejam atendidas. 
“O indicativo está em 

análise, mas preferimos não 
chegar a esse ponto”, frisou 
o Juiz do Trabalho Adriano 
Dantas, presidente da As-
sociação dos Magistrados 
do Trabalho da 13ª Região 
(Amatra 13). Segundo ele, a 
principal reivindicação diz 
respeito à desvalorização da 
magistratura. “Em cinco anos, 
tivemos um reajuste de 9%. 
Neste intervalo, a inflação 
passou dos 40%. É necessá-
rio reduzir as perdas inflacio-
nárias. Esperamos que o CNJ 
faça valer a independência do 
Judiciário”, observou.

Além da reposição das 
perdas salariais, os magistra-
dos reclamam que a carreira 
está estagnada. Dantas afirmou 
que não há progressão, nada 
que valorize os profissionais. 
Hoje, juízes e desembargado-

res ganham a mesma coisa, e 
se sentem desestimulados.

Para chamar a atenção, a 
paralisação ocorre na mesma 
data em que o Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) inicia 
a Semana Nacional de Conci-
liação, que começa hoje e vai 
até 14 de novembro. “O teto 
da remuneração pública vem 
sendo violado pelos poderes 
Executivo e Legislativo. Esta-
mos focando nesta semana 
para que o CNJ faça valer os 
nossos direitos”, enfatizou. 

O presidente da Amatra 
13 disse que, embora todos os 
juízes estejam presentes no 
fórum durante a paralisação, 
não serão realizadas audi-
ências. Eles atenderão casos 
emergenciais. Os processos 
cujos julgamentos estavam 
marcados para estes dois dias 
ou foram julgados de forma 
antecipada ou remarcados. 

A retomada do equilí-
brio fiscal a partir de 2011 
permitiu à Paraíba um au-
mento de 52% na capacida-
de de contratação de crédito.

O limite de pouco mais 
de R$ 1,5 bilhão em 2010, ul-
trapassou R$ 2,3 bilhões em 
2012. A marca é resultado da 
gestão financeira que adequou 
o Estado às exigências da Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), restituindo o equilíbrio 
financeiro paraibano.

Com o controle fiscal e 
ampliação de crédito garan-
tida, o Governo do Estado da 

Paraíba registrou o total de 
R$ 536 milhões em contra-
tações de crédito planejadas, 
durante o biênio 2011/2012. 
O montante é cerca de 20% 
superior ao total contratado 
nos dois anos anteriores (R$ 
453 milhões em 2009/2010).

Mesmo alavancando os 
investimentos nos últimos 
dois anos, a Paraíba garan-
te margem confortável de 
apenas 46% da sua capaci-
dade de endividamento, não 
comprometendo a busca por 
crédito. O total estabelecido 
pela LRF é de 200% da Recei-

ta Corrente Líquida (RCL) de 
2011, cerca de R$ 12 bilhões.

Crédito 2011/2012 
Dos atuais R$ 536 mi-

lhões contratados pelo Gover-
no do Estado, R$ 287 milhões 
são oriundos do Programa 
Emergencial de Financiamen-
to (PEF II), R$ 53 milhões do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC I), R$ 15 
milhões do PRO Fisco, R$ 130 
milhões do PAC II e R$ 51 
milhões do PROCASE/FIDA 
(Projeto de Desenvolvimento 
sustentável do Cariri e Seridó).

Noventa e sete por cen-
to  dos usuários internados 
no Hospital de Emergência e 
Trauma Senador Humberto 
Lucena estão satisfeitos com 
o atendimento. É o que reve-
lou pesquisa interna realiza-
da na unidade de saúde.

Os números foram ob-
tidos a partir de um ques-
tionário, aplicado em outu-
bro, que verificou o grau de 
satisfação com os serviços. 
O trabalho é realizado men-
salmente e objetiva corrigir 
falhas e intensificar a exce-
lência e a humanização no 
atendimento, uma preocupa-
ção constante da direção.

Segundo o diretor téc-
nico da unidade, Edvan Be-
nevides, as pesquisas de 
satisfação demonstram que 
a população do Estado está 
satisfeita com o novo mode-
lo de gestão desenvolvido no 
Trauma. “Em novembro de 
2011, o índice de satisfação 
registrado no hospital era de 
94,8%, hoje saltamos para 
97%. Isso mostra que não 
nos acomodamos e continu-
amos em busca da excelência 
no atendimento que pres-
tamos aos nossos usuários”, 
ressalta.

De acordo com a coor-
denadora da Ouvidoria, Go-
retti Rezende, o questionário 
é um instrumento de gestão 
que valoriza a opinião dos 
usuários, fazendo os mesmo 
se sentirem pertencentes e 
responsáveis pela constru-
ção da excelência hospitalar. 
“Observamos que, quando o 
usuário faz críticas, automa-
ticamente eles dão sugestões 
para a melhoria dos serviços, 
ou seja, são críticas construti-
vas e isso é positivo,” afirma.

Secretário João Azevedo: Estado investirá cada vez mais em estações de tratamento de água

Hospital de 
Trauma: 97% 
dos pacientes 
estão satisfeitos

Contratação de crédito da 
PB cresce 52% em 2 anos

Perdas salariais: magistrados 
decidem parar hoje e amanhã
Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com 

a paraíba respira política 
e esquece problemas

zeeuflavio@gmail.com

euflávio
Zé

Não resta a menor dúvida que a Paraíba tem uma 
enorme tendência para futricas políticas. Boa parte da 
população não consegue pensar noutra coisa, que não 
seja política, eleição, cargos, pedidos, etc. Cheguei à 
conclusão de que isso faz parte da nossa cultura, vem 
do berço. 

Os estados de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do 
Norte fazem suas disputas políticas, mas conseguiram 
crescer. Por essas praias de cá, nós vamos passar a vida 
inteira discutindo quem vai ocupar o cargo tal, quem 
será candidato ao Senado em 2014, com quem Ricardo 
Coutinho vai se aliar. 

As economias dos nossos vizinhos cresceram 
a passos largos porque eles conseguiram abstrair 
o besteirol da política. Lá, na hora de se disputar a 
eleição, se disputa; depois, todos voltam à sua labuta e 
todos cuidam de produzir. Por isso, a economia deles 
cresce e a nossa definha. 

Vejam um exemplo: no dia 28 do mês passado, 
os paraibanos de Campina Grande e João Pessoa 
participaram de uma eleição para eleger os prefeitos 
das duas cidades. Pois nem bem terminou essa eleição, 
já se fala na Paraíba quem vai disputar a vaga de 
senador e com quem o governador Ricardo Coutinho 
vai se compor.

Nesse momento, a Paraíba deveria estar discutindo 
uma saída para a convivência com a seca, que castiga o 
povo da nossa terra em várias regiões do Estado. Dados 
da Faepa apontam que a Paraíba perderá entre 30% e 
40% do seu rebanho bovino só este ano.

No interior, não houve safra de nada. No Vale do 
Piancó, lugar de terra fértil e água boa, não se produziu 
arroz que dê para o lanche de um pardal. As pessoas travam 
uma verdadeira guerra à procura de água de beber. Uns 
conseguem ganhar dinheiro vendendo água. 

Longe das praias e do pretume do solo da região 
da mata, há uma outra Paraíba que pede socorro. Mas 
nossa curta visão só consegue enxergar a política. 
Como se eleição enchesse a barriga de alguém...

a coisa é feia em Campina

Podem anotar aí: a transição em Campina Grande entre 
o grupo de Romero Rodrigues (prefeito eleito) e do atual 
prefeito, Veneziano Vital do Rêgo, não será pacífica. Pessoas 
ligadas a Romero já adiantaram que a Prefeitura de Campina 
está quebrada. Veneziano jura de pés juntos que não está. Uma 
comissão de transição vai dar a palavra final. 

Será que vai começar uma outra guerra?

Guerra será no Senado 

Nas eleições de 2014, a Paraíba terá apenas uma vaga de senador 
em disputa. É exatamente a vaga do senador Cícero Lucena, que se elegeu 
em 2006. O deputado Ricardo Marcelo, o vice-governador Rômulo Gouveia, 
o ex-deputado Wilson Santiago e o deputado Wellington Roberto estão 
de olho na vaga. Mas Cícero deverá concorrer à reeleição, pelo PSDB. 

Foi por isso que Ricardo Marcelo deixou o PSDB.

Vai manter 

O prefeito eleito de João Pessoa parece que vai manter no poder o 
estilo leve com que fez a campanha. Não quer briga com ninguém. Mas 
difícil é se manter no PT sem uma briguinha por perto. 

É ou não é?

Greve na Justiça 

Os magistrados da Justiça do Trabalho da Paraíba aderiram ao 
movimento nacional que paralisará as atividades hoje e amanhã, para 
chamar a atenção para a desvalorização de suas carreiras, que sofreram 
perdas remuneratórias de 28,86% desde 2005, quando foi implantado o 
subsídio em parcela única. Os juízes também não participarão da Semana 
Nacional de Conciliação do CNJ, de 7 a 14 de novembro, como forma de 
protesto à situação remuneratória.

É uma situação vexatória.

Haja especulação

A mídia da Paraíba marca o prefeito Luciano Agra de perto. Sem 
filiação partidária, Agra se encontrou em Brasília com o presidente 
nacional do PDT e a imprensa já anunciou que o prefeito estaria se 
filiando ao antigo partido de Brizola. Só que o prefeito negou e disse 
que não está pensando nesse assunto agora. 

Notícia só vale se bem apurada; do contrário, é fofoca.



Rio de Janeiro - O Tribu-
nal de Justiça do Rio de Janei-
ro (TJRJ) marcou para o pró-
ximo dia 4 de dezembro, às 
8h, o julgamento do primeiro 
dos acusados de envolvimen-
to na morte da juíza Patrícia 
Acioli, ocorrida em agosto do 
ano passado, em Piratininga, 
no município de Niterói, no 
Grande Rio.

O julgamento foi marca-
do pelo juiz Peterson Barroso 
Simão, da 3ª Vara Criminal de 
Niterói, e o primeiro dos acu-
sados a sentar no banco dos 
réus será Sérgio Costa Junior. 
De acordo com a decisão, Cos-
ta Júnior será julgado separa-
damente, pois está em uma 
situação jurídica diferenciada 
por ter o benefício da delação 
premiada.

Já os réus Junior Cezar de 
Medeiros, Jefferson de Araújo 

Miranda e Jovanis Falcão Ju-
nior serão julgados no dia 29 
de janeiro de 2013, também 
às 8h. O julgamento de An-
derson Lents ainda não tem 
data marcada.

O juiz decidiu desmem-
brar o processo em relação 
aos outros seis acusados, 
pois estão aguardando o jul-
gamento de recursos. Entre 
os que entraram com recur-
sos estão o tenente-coronel 
Cláudio Oliveira e o tenente 
Daniel Benitez. Todos os réus 
são acusados pelos crimes de 
homicídio e formação de qua-
drilha.

A juíza Patrícia Acioli 
foi assassinada no dia 11 de 
agosto de 2011, em frente de 
casa, por dois policiais mili-
tares (PMs). As investigações 
que se sucederam ao crime 
levou a polícia à conclusão 
de que o mesmo foi cometido 
por onze policiais militares, 
dos quais cinco irão a júri po-

pular na 3ª Vara Criminal de 
Niterói, entre eles, Sérgio Cos-
ta Júnior, um dos executores, 
e que, espontaneamente, co-
laborou com as investigações.

Os outros seis PMs que 
entraram com recursos para 
reverter a decisão da 3ª Câ-
mara Criminal no Superior 
Tribunal de Justiça e no Su-
premo Tribunal Federal se-
rão julgados por homicídio 
triplamente qualificado e 
formação de quadrilha. As 
penas variam de dois a 30 
anos de prisão.

Para chegar aos acusa-
dos, a Divisão de Homicídios 
analisou todos os sinais de 
celulares captados por ante-
nas e imagens de câmeras do 
trajeto feito pela juíza do Fó-
rum de São Gonçalo até sua 
casa.

A juíza Patrícia Acioli fa-
zia parte de uma lista conten-
do os nomes de 12 pessoas 
marcadas para morrer e que 

constavam de um documento 
encontrado com Wanderson 
da Silva Tavares, o Gordinho, 
acusado de ser chefe de uma 
milícia em São Gonçalo. Nos 
dois anos que antecederam à 
sua morte, a juíza havia sido 
responsável pela prisão de 
cerca de 60 policiais, todos 
ligados a milícias e a grupos 
de extermínio.
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Eleição municipal foi a mais barata
COM A URNA ELETRÔNICA

As eleições municipais 
de 2012 tiveram o menor 
custo desde a adoção do 
sistema de votação por 
urna eletrônica, em 1996. 
Segundo dados divulgados 
ontem pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), as 
eleições custaram R$ 2,81 
por eleitor – em 2008, últi-
mas eleições municipais, 
a média foi R$ 3,75, e em 
2000, R$ 4,45.

Mesmo com aumento 
do número de eleitores, o 
gasto bruto total também 
é o menor em relação aos 
anos anteriores: R$ 395,2 
milhões.

De acordo com a presi-
dente do TSE, ministra Cár-
men Lúcia, vários fatores 
podem ter influenciado 
essa redução. “Os tribunais 
foram firmes para gastar só 
o que podiam. Não que as 
outras gestões não tivessem 
feito isso, mas, desta vez, 
houve um planejamento 
diferente”, disse a ministra.

Entre os fatores citados, 
estão a instalação de comitês 
de representação das polícias 
nos tribunais locais, logística 
mais apurada no transporte 

Com o sistema eletrônico, 
cada voto custou R$ 2,81, 
contra R$ 3,75 de 2008

de urnas e na substituição 
de aparelhos defeituosos, 
participação de milhares de 
mesários voluntários e a vo-
tação pelo sistema biométri-
co. “A eleição é uma opera-
ção complicada, grandiosa. 
Quanto mais se informatiza, 
a tendência é baixar os cus-
tos”, explicou Cármen Lúcia. 

Julgamentos
A presidente do TSE, 

ministra Cármen Lúcia, 
disse também ontem que a 
Corte deve julgar todos os 
recursos pendentes sobre 
registro de candidaturas 
até a data da diplomação 
dos eleitos, no dia 17 de 
dezembro.

De acordo com a mi-
nistra, a projeção é pos-
sível devido ao ritmo dos 
julgamentos até o mo-
mento. “Pelo número de 
decisões até agora, não 
haverá recursos penden-
tes. Mas, caso haja, anali-
saremos as questões pen-
dentes caso a caso”, disse 
Cármen Lúcia, em entre-
vista coletiva na sede do 
TSE ontem à tarde.

O TSE recebeu, ao todo, 
8,3 mil processos relacio-
nados às eleições munici-
pais deste ano, sendo que 
7,7 mil são recursos rela-
cionados a registros de can-
didatura. Até agora, 5,4 mil 
processos foram julgados.

Débora Zampier
Da Agência Brasil

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

Julgamento será realizado em dezembro
MORTE DA JUÍZA PATRÍCIA ACIOLI

Brasília – A votação 
pelo sistema biométrico, 
que é o reconhecimento 
do leitor por sua digital, 
deve ser ampliada nas 
eleições de 2014. A in-
formação foi confirma-
da ontem pela presiden-
te do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministra 
Cármen Lúcia, mas ain-
da não há decisão sobre 
quantas cidades deve-
rão entrar no sistema. A 
ministra participou, on-
tem, de reunião com 23 
presidentes de tribunais 
eleitorais regionais para 
discutir os números das 
eleições deste ano e pro-

gramar melhorias para 
daqui a dois anos. De 
acordo com Cármen Lú-
cia, os presidentes terão 
prazo de 15 dias para in-
formar as cidades onde a 
biometria poderá ser im-
plantada futuramente. 
Neste ano, o sistema de 
reconhecimento digital 
foi aplicado em 298 mu-
nicípios de 24 estados, 
com a participação de 
7,8 milhões de eleitores. 
Os índices de reconhe-
cimento das impres-
sões digitais alcançaram 
94,18% no primeiro tur-
no e 96,53% no segundo 
turno. 

Sistema biométrico

Brasília – O Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep) 
informou ontem que 6.386 pro-
fissionais atuarão na correção 
das redações do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) de 
2012. Desse total, 5.683 traba-
lharão diretamente com os 4,1 
milhões de redações que serão 
corrigidas neste ano. O exame 
foi realizado no último fim de 
semana (dias 3 e 4) para estu-
dantes de todo o país.

Entre os demais avaliado-
res, 229 atuam como supervi-
sores, 12 como coordenadores 
de banca e 462 como auxiliares 
de supervisão. De acordo com o 

presidente do Inep, Luiz Cláudio 
Costa, esses servidores traba-
lham para garantir a qualidade 
da correção das redações.

A partir desta edição do 
Enem, os alunos terão acesso 
às redações corrigidas para fins 
pedagógicos a partir de 15 de 
fevereiro de 2013, no site do 
Inep. Entretanto, os candidatos 
não poderão usar esse acesso 
como base para recursos na co-
missão organizadora da prova. 
O resultado final do exame será 
divulgado três semanas antes da 
abertura de acesso à redação, 
no dia 28 de dezembro.  

“Nós estamos garantindo a 
ele [candidato] todos os recur-
sos na correção para que tenha 
tranquilidade. E,  tendo a nota, 
poderá reorientar-se, porque 

esse é o processo educativo. Te-
nha ele entrado na universidade 
ou não”, explicou Costa.

Todos os profissionais en-
volvidos na correção da reda-
ção passam por um segundo 
treinamento presencial e a 
distância desde anteontem até 
a semana que vem, dia 14. Se-
gundo Luiz Cláudio, o treina-
mento prepara os corretores 
para avaliar o tema deste ano: 
O Movimento Imigratório para 
o Brasil no Século 21. A partir 
do dia 15 de novembro, as re-
dações dos candidatos já come-
çam a ser corrigidas.

O número de corretores de 
redação foi ampliado em 40% 
para o Enem 2012. Dois profes-
sores avaliarão o desempenho 
dos alunos, que podem receber 

até 200 pontos para cada uma 
das cinco competências (domí-
nio da norma padrão da língua 
portuguesa, compreensão e de-
senvolvimento do tema utilizan-
do várias áreas do conhecimen-
to, construção e defesa de um 
ponto de vista, construção de 
argumentação e proposta de in-
tervenção para o problema, res-
peitando os direitos humanos).

Havendo divergências aci-
ma de 200 pontos em todas as 
competências somadas ou su-
perior a 80 pontos em qualquer 
um dos cinco itens avaliados, a 
prova será corrigida por um ter-
ceiro avaliador. No caso, a nota 
final será a média aritmética das 
duas notas totais que mais se 
aproximarem.

O Inep estima que 1,2 mi-

lhão de redações passem pela 
terceira avaliação. Caso ainda 
persista a divergência de notas, 
outra banca composta por três 
professores dará a nota final do 
participante. Até o exame ante-
rior, a margem para discordân-
cia era 300 pontos.

A previsão do Inep é que os 
corretores avaliem, no máximo, 
100 redações por dia. Luiz Cláu-
dio Costa ressaltou que os cor-
retores serão supervisionados 
durante todo processo de corre-
ção das redações para garantir a 
qualidade da avaliação. O ava-
liador que não corresponder ao 
padrão exigido pelo Inep pode-
rá ser dispensado das correções. 
“Nós criamos um fluxo que vai 
dar muita segurança ao estu-
dante”, assegurou Costa. 

Correção será feita por mais de 6 mil profissionais
REDAÇÕES DO ENEM

Heloisa Cristaldo 
Da Agência Brasil

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, fez ontem um balanço das eleições municipais deste ano

Foto: Elza Fiúza/ABr

A juíza Patrícia 
Acioli foi 
assassinada 
no dia 11 de 
agosto de 2011, 
em frente de 
casa, por dois 
policiais militares 



Resultado das eleições nos EUA
deverá demorar várias semanas
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 Com a disputa eleito-
ral muito acirrada entre o 
presidente Barack Obama e 
o republicano Mitt Romney, 
os analistas advertem que 
os Estados Unidos podem 
ser obrigados a esperar, mais 
uma vez, por semanas antes 
de saber quem será o ocu-
pante da Casa Branca.

 “Esta pode ser outra 
eleição decidida pela Justi-
ça”, adverte Paul Sracic, pro-
fessor de Ciências Políticas 
da Universidade Estadual de 
Youngstown, Ohio (norte).

Apesar das pesquisas 
apontarem uma pequena 
vantagem para Obama na 
maioria dos estados-chave, a 
margem é estreita, dentro da 
margem de erro, e as sonda-
gens nem sempre acertam.

A eleição presidencial 
nos Estados Unidos, realiza-
da ontem,  é indireta. Cada 
estado tem um número de 
votos no colégio eleitoral e os 
candidatos precisam de pelo 
menos 270 votos dentro do 
colégio para chegar à Casa 
Branca.

A Suprema Corte de Jus-
tiça decidiu a eleição do ano 
2000 a favor do republicano 
George W. Bush, após uma 
recontagem dos votos na 
Flórida (que tem 29 votos no 
colégio eleitoral), após um 
virtual empate com o demo-
crata Al Gore.

 Apesar de Al Gore ter 
recebido mais votos em todo 
o país, Bush levou os grandes 
eleitores da Flórida por uma 
diferença de 500 votos nas 
urnas.

Quatro anos depois, 
Bush conquistou a reeleição 
graças a uma vitória por ape-
nas 119.000 votos em Ohio, 
estado com 18 grandes elei-
tores.

O problema deste ano é 
a quantidade de votos obser-
vados e a distância, que a lei 
não permite contabilizar até 
10 dias depois da eleição.

 “Se a eleição for muito 
disputada em Ohio, passa-
rão pelo menos algumas se-
manas até a divulgação do 
resultado neste estado-cha-
ve”, disse Rick Hasen, espe-
cialista em Direito Eleitoral 

da Faculdade de Direito de 
Irvine, na Universidade da 
Califórnia, e autor do livro 
“The Voting Wars” (“As guer-
ras do voto”).

As respectivas campa-
nhas já montaram verdadei-
ros exércitos de advogados 
para uma eventual batalha 
em um cenário de empate.

“Minha impressão é que, 
em nível nacional, os dois 
campos mobilizaram exérci-
tos de milhares de advoga-
dos”, disse Edward Foley, di-
retor do programa de direito 
eleitoral na Universidade Es-
tadual de Ohio.

 E esta é uma tendência 
crescente desde 2000, ano do 
impasse entre Bush e Gore 
definido pela Suprema Corte. 
Muitos advogados foram mo-
bilizados nos estados-chave. 
“As campanhas sabem que 
em eleições acirradas talvez 
tenham que lutar por uma 
recontagem ou ir ao tribu-
nal”, disse Hasen.

Com a ajuda de voluntá-
rios, os advogados da campa-
nha democrata utilizarão um 
sistema de computação es-
pecialmente elaborado para 
rastrear incidentes em locais 
de votação em tempo real.

Os republicanos recor-
rerão a uma rede de simpa-
tizantes com smartphones 
para reportar rapidamente 
irregularidades.

Nesta ocasião, também 
podem surgir dificuldades na 
Costa Leste pela passagem 
da tempestade Sandy, que 
devastou a região na semana 
passada.  Bob Bauer, ex-asses-
sor de Obama e agora conse-
lheiro geral da campanha de 
reeleição do presidente, afir-
mou em um comunicado que 
os advogados da campanha 
estão preparados para “atuar 
como necessário”.

David Norcross, pre-
sidente da Associação Na-
cional de Advogados Re-
publicanos, advertiu que 
os inconvenientes podem 
surgir em qualquer etapa da 
eleição, desde os votos ante-
cipados até problemas com 
as máquinas de votação.

 “Tudo é possível, mas to-
dos estão mais que prepara-
dos. Preparamos as pessoas 
para que compareçam onde 
for necessário, obviamen-
te onde existir uma disputa 
acirrada”, disse Norcross.

FOTO: Divulgação

Analistas afirmam que 
o pleito também pode 
ser decidido pela Justiça

Os eleitores enfrentaram ontem longas filas e precárias condições dos locais de votação para participar das eleições presidenciais

Em uma das campanhas elei-
torais mais disputadas da histó-
ria recente dos EUA, militantes e 
eleitores usaram massivamente a 
tecnologia para estimular que os 
demais americanos enfrentassem 
o frio, longas filas e a precarie-
dade de alguns locais de votação 
ontem.

 Também para estimular o 
voto, as redes de televisão dos 
EUA combinaram entre si de não 
divulgar ao longo do dia as notó-
rias pesquisas de boca de urna.

“Meu Deus, eu estava tão an-
siosa em saber se eu seria capaz de 
votar. Este é o voto mais feliz que 
eu já depositei na minha vida”, 
disse, em lágrimas, Annette DeBo-
na, 73, após sair de uma tenda im-
provisada em Point Pleasant, em 
Nova Jersey, um dos estados mais 
atingidos pela tempestade Sandy 
na semana passada.

 Em Hoboken, no mesmo Es-
tado, um centro de votação im-
provisado sofreu um atraso de 
40 minutos, provocando queixas 
das 60 pessoas que aguardavam 
na fila. Quando as portas final-
mente se abriram, um voluntário 
saiu e disse à multidão: “Descul-
pem a aparência deste lugar, há 
dois dias estava sob dois pés de 
água”.

 Galicia Malone, 21, em Em 
Chicago (Illionois), aguentou as 
dores de parto para votar. A cami-
nho do hospital, insistiu em parar 
no seu posto eleitoral para depo-
sitar seu voto.

 Também nessa cidade, uma 
mudança na distribuição dos dis-
tritos provocou a mudança de 
20% dos locais originais de vota-
ção e desafiou a paciência de mi-
lhares de cidadãos.

 No Estado de Virgínia, em 

Alexandria, os eleitores enfrenta-
ram as temperaturas geladas exi-
bindo no peito um enfeito com os 
dizeres: “eu votei na eleição presi-
dencial de 2012”.

 Muitos levantaram cedo para 
depositar sua escolha entre o de-
mocrata Barack Obama e Mitt 
Romney, empatados em todas as 
pesquisas de intenção de voto di-
vulgadas nas últimas semanas.

 Em um quadro que se repetiu 
em muitas partes dos país, muitos 
suportaram o frio e a escuridão da 
madrugada, a exemplo dos mais 
de 100 de eleitores que se perfi-
laram no centro comunitário de 
Falls Church, antes da abertura do 
local.

 “Será uma participação maior 
do que o normal, com certeza”, 
afirmou a integrante da equipe de 
Romney Chris Redder, nesse subúr-
bio de Washington.

Redes sociais estimulam o voto 

O regime sírio está uti-
lizando bombas de frag-
mentação contra os rebel-
des, de acordo com um 
alto funcionário da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU). Jeffrey Feltman, 
que é secretário-geral ad-
junto de assuntos políticos 
da ONU, fez a denúncia 
diante do Conselho de Se-
gurança do órgão.

 Bombas de fragmen-
tação disseminam outras 
bombas menores, poden-
do assim alcançar áreas 
maiores e causar maior 
estrago. Elas podem deto-

nar depois de muito tem-
po após seu lançamento, o 
que as torna especialmen-
te perigosas para civis.

 De acordo com di-
plomatas que assistiram 
à reunião do Conselho de 
Segurança da ONU, Felt-
man transmitiu informa-
ções confiáveis sobre o uso 
das bombas de fragmen-
tação por parte das Forças 
Armadas sírias, que inten-
sificaram seus ataques aé-
reos sobre os rebeldes nas 
últimas semanas.

Organizações não go-
vernamentais como a Hu-

man Rights Watch já ha-
viam acusado o regime de 
Bashar Assad de se utilizar 
desse tipo de armamento 
anteriormente. No entan-
to, as autoridades sírias fo-
ram rápidas em desmentir 
a informação.

Mais de cem países 
proibiram o uso desse tipo 
de munição por meio da 
assinatura de uma conven-
ção que se tornou lei in-
ternacional em 2010, mas 
países como Síria, Rússia, 
China e Estados Unidos 
não firmaram esse acordo.

Feltman também afir-

mou que as execuções de 
soldados sírios por rebel-
des, reveladas num vídeo 
veiculado na internet na 
última semana, podem 
ser consideradas crimes de 
guerra pela ONU.

 A ONU segue dizendo 
que o conflito sírio, que já 
matou cerca de 35 mil pes-
soas até o momento, não 
pode ser resolvido militar-
mente. Feltman confirmou 
que o mediador interna-
cional Lakhdar Brahimi 
deve seguir empenhando 
esforços para trazer paz ao 
país.

Regime sírio usa bombas de fragmentação
ONU DENUNCIA

Lisboa (AFP) - Portugal 
se encontrará de novo sob 
a mira de seus credores a 
partir da próxima segunda-
feira, com o sexto exame das 
medidas colocadas em práti-
ca em troca do plano de res-
gate internacional, acordado 
em maio de 2011, anunciou 
o governo ontem.

“A sexta avaliação do 
programa de assistência 
econômica e financeira (...) 
deve começar na próxima 
segunda-feira, 12 de novem-
bro”, informou o governo em 
um comunicado.

Em meados de setem-

bro, após sua avaliação tri-
mestral anterior, a troika 
(UE-FMI-BCE), que repre-
senta os credores de Portu-
gal, tinha aceitado flexibili-
zar as metas de redução do 
déficit público, revisado para 
este ano a 5% do PIB (em vez 
de 4,5%) e a 4,5% (em vez de 
3%) para ano que vem.

A missão foi concluída 
com a aprovação da troika, 
possibilitando o acesso de 
Portugal a uma nova entre-
ga de ajuda de 4 bilhões de 
euros, no âmbito do plano 
de ajuda de 78 bilhões de 
euros.

Portugal volta a ficar 
na mira dos credores

CRISE ECONÔMICA
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Brasil decide 1o lugar do 
grupo contra Portugal 
no Mundial de Futsal

handeBol

Colégio será a única 
equipe da Paraíba nas 
disputas em natal-Rn

Motiva no Sul-Americano
A equipe de Handebol 

Feminina do Colégio Motiva 
será a única representante 
da Paraíba nos XVIII Jogos 
Sul-Americanos Escolares, 
que ocorrerão de 29 deste 
mês a 6 de dezembro, em 
Natal-RN e João Pessoa-PB. 
Ontem a Confederação Bra-
sileira de Desporto Escolar 
(CBDE) divulgou a lista de 
atletas e técnicos da delega-
ção brasileira que vão parti-
cipar dos jogos. Com exce-
ção do handebol, o Estado 
não tem representantes nas 
modalidades individuais do 
atletismo, atletismo adap-
tado, judô, natação, tênis de 
mesa e xadrez, bem como 
nas categorias coletivas de 
basquete, futsal e vôlei.

A vaga do handebol fe-
minino do Colégio Motiva 
Tambaú, de João Pessoa, 
foi conquistada em Poços 
de Caldas, Minas Gerais, no 
mês de setembro passado, 
durante as Olimpíadas Esco-
lares Brasileiras, categorias 
12 a 14 anos, quando con-
quistou a medalha de ouro 
depois de uma final emocio-
nante contra o Colégio Ába-
co, de São Paulo, pelo placar 
de 22 a 20.

Nos XVIII Jogos Sul-Ame-
ricanos Escolares, cujas dispu-
tas acontecerão em Natal-RN, 
a equipe do Colégio Motiva 
deverá ser a mesma que este-
ve em quadra nas Olímpiadas 
Escolares, ou seja, Mariana 
Lima, Clara Figueiredo, Anna 
Karolina, Maria Luiza, Bárbara 
Maria, Bruna de Medeiros, Le-
tícia Almeida, Ana Beatriz, Ma-
riah Leite e Mariana Navarro. 
A união do grupo sempre tem 
sido um fator positivo interna-
mente, conforme admite o téc-
nico Isaías Gomes. “O forte do 
nosso time é a união. Sempre 
me preocupei para não haver 
adversidades ou conflitos 
internos para que as atletas 
sempre estivessem unidas”, 
afirmou ele.

A delegação brasileira 
terá 16 judocas nos Jogos 
Sul-Americanos, 34 atletas 
na modalidade de atletismo, 
16 na natação, 4 no tênis de 
mesa, 4 no xadrez, além de 
participantes nas modalida-
des coletivas de basquete, 
futsal, handebol e vôlei, ca-
tegorias masculina e femini-
na. Todos os representantes 
do Brasil foram vitoriosos 
nas Olimpíadas Escolares 
Brasileiras. O Sul-America-
no terá a participação de 12 
países.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Na decisão em 
Poço de Caldas, 
a equipe do 
Motiva derrotou 
o Colégio Ábaco 
de São Paulo 
pelo placar de 
22 a 20

A equipe do Colégio Motiva vai participar dos XVIII Jogos Sul-Americanos Escolares que acontece de 29 deste mês a 6 de dezembro na cidade de Natal

Está cada vez mais próximo 
o momento mais importante da 
história do Botafogo Espectros, 
principal time de futebol ame-
ricano no Nordeste. O esporte 
ainda é pouco difundido no país, 
mas a Paraíba já virou referência 
nacional da modalidade. Tudo 
isso graças ao Botafogo Espec-
tros, que aos poucos vai ganhan-
do notoriedade nacional. E no 
próximo sábado será página im-
portante deste livro.  O time pes-
soense vai enfrentar o Cuiabá 
Arsenal, em Cuiabá, pela semifi-
nal do Campeonato Brasileiro de 
Futebol Americano.

A partida contra os mato-
grossenses acontece às 18h do 
sábado, no Estádio Eurico Gas-
par Dutra, o Dutrinha, em Cuia-
bá. O adversário do time pes-
soense vai enfrentar a equipe 
que foi campeã em 2010, e que 
ficou na segunda colocação no 
ano passado. O treinador da 
equipe Brian Guzman reconhe-
ce o currículo do adversário e 
sabe que o duelo será o maior 
desafio até hoje do Belo.

Espectros disputará semifinal do Brasileiro em Cuiabá
FUTeBol aMeRICano

“Sem dúvida alguma o Arse-
nal será a maior pedreira que já 
pegamos, tanto é que esse jogo 
já é uma final antecipada. Eles são 
extremamente físicos e bem pre-
parados, certamente terão nos es-
tudado bastante. Sem falar na tra-
dição que Cuiabá tem no esporte, 
já foram campeões brasileiros e 

possuem jogadores experientes”, 
asseverou o comandante.

Apesar do ótimo retrospec-
to da equipe do Centro-Oeste, 
o Botafogo Espectros também 
tem em sua história, momentos 
de glórias. A equipe é a atual 
campeã nordestina e, além dis-
so, está há cinco anos sem saber 

o que é ser derrotada. Invicto no 
Brasileiro, o time mesmo com a 
dificuldade por causa de alguns 
desfalques durante a jornada, 
conseguiu ter tranquilidade em 
seus jogos. O treinador garante 
que seu elenco tem condição de 
vencer a partida, mesmo sendo 
fora de casa. 

Paraíba participa de Congresso Paralímpico
A Paraíba está presente 

com uma enorme delegação 
composta de professores, 
treinadores e alunos de cur-
sos de Educação Física, no 
3º Congresso Paralímpico 
Brasileiro e 2º Congresso 
Paralímpico Internacion-
al, que tem início hoje e 
prossegue até o próximo 
sábado, na Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Norte e Praiamar Hotel, em 
Natal-RN. Interessados de 
todo o país terão a oportuni-
dade, durante quatro dias, de 
conhecer e aprender mais 

um pouco sobre o Movimen-
to Paralímpico.

“Para nós que integramos 
o basquete em cadeiras de 
rodas da Funad será de muita 
importância este congresso, 
pois estarão em discussão no-
vas regras e precisamos nos at-
ualizar”, afirmou Jailton Lucas 
de Miranda, técnico. O evento 
reúne um grande número de 
estudante de Educação Física 
de todo o Brasil, pois é aberto 
para esses acadêmicos.

A programação ini-
ciou-se na última segun-
da-feira, com os cursos 

pré-congresso. Foram dis-
ponibilizados quatro cursos, 
três deles voltados para a 
formação de treinadores 
no Atletismo, Halterofilis-
mo e Natação (modalidades 
paralímpicas administradas 
pelo Comitê Paralímpico Bra-
sileiro), e um quarto curso 
para acadêmicos da área de 
saúde que querem aprender 
mais sobre como redigir arti-
gos científicos.

Os cursos foram ofereci-
dos pela Academia Paralímpi-
ca Brasileira (APB). Criada no 
início de 2010 pelo próprio 

CPB, a APB tem como prin-
cipais objetivos a produção 
e disseminação do conheci-
mento científico do esporte 
paralímpico. Os eventos já 
modificam o cenário na cidade. 
Na segunda-feira, primeiro dia 
de cursos antes dos Congres-
sos, 50 pessoas participaram 
das atividades na UFRN. Cerca 
de 800 pessoas se inscreveram 
para os quatro dias de evento, 
que conta ainda com uma es-
trutura de quase 100 pessoas 
na organização.

Hoje, dia da abertura 
oficial do Congresso, nove 

minicursos sobre diversas 
modalidades paralímpicas 
serão ministrados na UFRN 
no período da tarde. De lá, 
os congressistas seguem 
para o Praiamar Hotel, local 
da cerimônia de abertura, 
prevista para as 19h. O 
coquetel de abertura será 
servido na sequência, a 
partir das 21h. Entre os pal-
estrantes, destaque para o 
diretor executivo do Comitê 
Paralímpico Internacional 
(IPC), Xavier Goinzalez, e o 
presidente do CPB, Andrew 
Parsons. 

A equipe paraibana está invicta vai enfrentar no próximo sábado o Arsenal Cuiabá, uma das equipes mais fortes da competição

FOTOS: Divulgação



Brasil enfrenta Portugal pelo
primeiro lugar do grupo C

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 7 de novembro de 2012

AMADOR

Seleção de Futsal joga 
na Tailândia contra o
adversário mais difícil

A Seleção Brasileira de 
Futsal encerra a participação 
na primeira fase da Copa do 
Mundo de Futsal Fifa 2012 
contra Portugal, hoje, às 8h 
(horário de Brasília), em Ko-
rat, na Tailândia. O time co-
mandado por Marcos Sorato 
já garantiu classificação para 
as oitavas de final da compe-
tição, precisando apenas de 
um empate para assegurar o 
primeiro lugar do grupo C.

A situação favorável do 
Brasil não quer dizer que o 
confronto será fácil. Os por-
tugueses precisam da vitória 
e contam com a habilidade de 
Ricardinho, o ala conhecido 
mundialmente pelos dribles 
e gols fantásticos. Por isso, do 
lado brasileiro, o fixo Rodrigo 

prega a cautela e destaca o 
poder do adversário.

“Tanto o Ricardinho 
quanto a equipe inteira de 
Portugal tem qualidade. Esta-
mos a um empate para ficar 
na primeira colocação, que é 
nosso objetivo. Mas a gente 
não vai jogar pelo empate. 
Vamos jogar como estamos 
jogando, bem consistente, 
para que a classificação ve-
nha naturalmente”, afirma 
o jogador. O mesmo pensa o 
técnico Marcos Sorato.

“Portugal, nos últimos 
dois (Campeonatos) Euro-
peus, foi semifinalista e fi-
nalista, uma seleção que vai 
lutar pelo título. Acho que 
temos que esperar o melhor 
Portugal que, com muita faci-
lidade, abriu 5 a 1 no Japão. 
Então, a gente sabe das ca-
racterísticas deles, conhece 
o jogo deles, nos últimos dois 

resultados empatamos com 
eles em Portugal. Então, a 
gente respeita e tem a opção 
de ser primeiro, que é muito 
importante para nós”, disse 
o técnico brasileiro Marcos 
Sorato. Ontem, os jogadores 
treinaram com bola, fazendo 
os últimos ajustes para o últi-
mo jogo da primeira fase. 

Final tem novo local
As exigências não foram 

cumpridas, e a final do Mun-
dial de Futsal da Tailândia, no 
dia 18 deste mês, foi transferi-
da de local, assim como outras 
cinco partidas. Sem quadra e 
com diversas pendências em 
relação à segurança na última 
semana, a Arena de Bangcoc 
foi submetida a uma inspe-
ção da Fifa na última segun-
da-feira. Apesar de constatar 
evolução nas obras, o comitê 
organizador optou pelo can-

celamento do uso da estrutu-
ra durante o evento. Desta for-
ma, a decisão do campeonato 
será na Arena de Huamark, 
também localizada na capital 
tailandesa.

A Arena de Bangcoc, com 
capacidade para 12 mil pes-
soas e custo estimado de 40 
milhões de dólares (aproxi-
madamente R$ 81 milhões), 
receberia jogos do Mundial a 
partir das quartas de final, no 
próximo dia 14. Os organiza-
dores, no entanto, preferem 
não arriscar e já remodela-
ram a tabela da competição. 
A Arena de Nimibutr rece-
berá as quartas de final, en-
quanto a Arena de Huamark 
será sede das semifinais e da 
decisão. As duas instalações 
já foram testadas com su-
cesso na fase de grupos, e os 
ingressos comprados perma-
necem válidos.

Kaio Márcio não vai participar de 
torneio, mas disputará o Mundial

Os atletas da Seleção Bra-
sileira de Natação, com exceção 
de César Cielo e Kaio Márcio, es-
tarão presentes no Troféu Daltely 
Guimarães/Brasileiro Sênior e 
no Torneio Aberto de Natação, 
no Itaguará Country Club, em 
Guaratinguetá-SP, para as últimas 
seletivas para o Mundial em Pis-
cina Curta, que será realizado em 
Istambul, na Turquia, no mês de 
dezembro.

O Pinheiros chega com ampla 
vantagem no Brasileiro Sênior, que 
venceu nas últimas seis edições. 
Depois do clube paulista, a maior 
vencedora é a Unisanta, com três 
títulos. Esportiva São José, Flamen-
go, Minas Tênis e Vasco venceram 
duas vezes.

O time de nadadores da capital 
paulista também têm seis con-
quistas no Aberto de natação, mas 
perdeu a última edição para o Minas 
Tênis Clube. Dentre os cerca de 
300 participantes, oito já conquis-
taram o índice, mas buscaram a 
classificação para mais provas. As 
competições começarão hoje e se 
estenderão até o próximo sábado. 
Os torneios serão simultâneos na 
cidade do interior paulista.

Cesar Cielo Filho - 50m e 100m livre e 
50m borboleta 
Thiago Pereira - 100m, 200m e 400m 
medley, 200m borboleta 
Kaio Márcio Almeida - 100m e 200m 
borboleta 
Guilherme Guido - 50m e 100m costas 

Daniel Orzechowski - 50m costas 
Felipe França Silva - 50m e 100m 
peito 
Felipe Lima - 100m peito 
Etiene Medeiros - 50m costas 
Henrique Rodrigues - 200m medley 
Nicholas Santos - 50m borboleta

Garantidos

O paraibano 
já tem o 

índice para 
as disputas 
do Mundial 

que vai 
acontecer 

em Istambul, 
na Turquia

Jogadores da 
Seleção Brasileira 
estão confiantes 
em mais uma 
vitória hoje

FOTOS: Divulgação

Se depender da beleza de nossa orla marítima, João 
Pessoa será sede, em 2013, da Copa do Mundo de Vôlei 
de Praia, já anunciada pela Federação Internacional de 
Vôlei (FIVB). A primeira edição será realizada entre os 
dias 9 e 13 de janeiro, no Brasil. A cidade que receberá a 
competição, porém, ainda não foi definida, o que deverá 
acontecer nas próximas semanas. A Copa do Mundo 
terá representantes de 10 países nas versões masculina 
e feminina. Vão participar as nações que conseguiram 
classificar duas duplas para a disputa dos Jogos Olímpi-
cos de Londres e os vencedores das Copas Continentais.

Vôlei de Praia

Flamengo, a casa de 
mãe “Joana”

Como é bom ser flamenguista! Como é bom ser 
jogador deste grupo que, diga-se de passagem, tem a 
maior torcida do país e está entre as maiores do plane-
ta. Se do lado de fora dos gramados, o torcedor pouco 
cobra providências enérgicas para o soerguimento do 
clube, pois possui uma dívida superior a R$ 20 bilhões, 
dentro de campo se ver um time medíocre, incapacitado 
e debilitado, estável a cada rodada. Todos assistem em 
berço esplêndido, levantando as mãos e dizendo “amém”.

Nos bastidores, o que se tem visto são brigas inter-
nas entre dirigentes. Se o Palmeiras vive uma situação 
crítica que pode ser rebaixado para a Segunda Divisão, o 
Flamengo está em situação pior, apesar do assunto não 
vir à tona. Sua Presidência parece não ser mais a mesma 
da época em que assumiu a agremiação, prometendo 
ônus e bônus. O que se tem visto são “desmandos” e a 
cada vez mais se afundando em dívidas.

Agora, se não basta tantos problemas dentre 
das hostes rubro-negra, o “imperador” Adriano dita às 
ordens, juntamente com o gerente de futebol Zinho. Os 
noticiários têm sido frequentes. Há mais de dois meses, 
o “muído” para que o atacante permaneça no Ninho do 
Urubu foi evidente. “Fica Adriano”, “Não sai Adriano”, 
“Queremos tu Adriano”, eram as palavras de ordem e, 
tudo isto, a torcida assistindo de forma pacífica.

Mais um capítulo nesta novela está para acontecer. 
Apesar do clube afirmar que rescindirá o contrato do 
indisciplinado Adriano, o jogador deverá ir às vias judiciais.  
Seus atos indisciplinares parecem ter lhe fortalecido. 
Quer voltar ao Flamengo em 2013, apesar do contrato 
acabar em dezembro de 2012. É..., na casa de mãe “Joa-
na”, pelo menos é o ditado popular, todos mandam e, é 
desta forma que ocorre no Flamengo. Quem é rei, nunca 
perde a magestade e “Imperador” também é general!.

O goleiro Genivaldo, conheci-
do pela torcida botafoguense 
como o “paredão” está de 
volta ao clube depois de dis-
putar o Campeonato Brasilei-
ro pelo Sousa.. Ele é jogador 
bem identificado com o clube 
e sua imensa torcida.

Genivaldo

Com passagem pelo Campinense, como atleta, Marqui-
nhos Mossoró foi anunciado pelo CSA-AL como o mais 
novo diretor de futebol do clube. O agora diretor pro-
grama para o próximo dia 15, a chegada de oito a dez 
reforços para a próxima temporada. Mossoró e o técnico 
Lorival Santos vão indicar os novos reforços. A lista já 
está previamente pronta e uma grande festa está sendo 
programada para a apresentação dos jogadores.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O Santa Cruz se sagrou 
campeão, no último domin-
go, do Campeonato Amador 
do Valentina Figueirêdo, em 
João Pessoa. Venceu na final 
o Valentina por 5 a 0. A or-
ganização deu uma premia-
ção de R$ 2.500,00.

Valentina

Marquinhos Mossoró



Edmundo espera por renovação
RESISTÊNCIA AO TEMPO

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 7 de novembro de 2012

Jogador discute com 
o Cruzeiro um novo 
contrato de trabalho

"Tudo vai depender das 
conversações que terei com os 
dirigentes do Cruzeiro de Ita-
poranga, com relação a nossa 
permanência no futebol. Só 
que desta vez quero colocar 
algumas observações e forma-
lizar um contrato mais seguro 
para ambos os lados". A decla-
ração é do atacante Edmundo, 
de 42 anos, que tem planos de 
abandonar o futebol e se de-
dicar a outras atividades, mas 
por outro lado, ainda se sente 
motivado para correr atrás da 
"redondinha" e marcar gols. 

A ideia de "amarrar as 
chuteiras" aconteceu após 
a derrota nas urnas, quan-
do foi candidato e perdeu 
para vereador no município 
de Itaporanga, conseguindo 
apenas 96 votos, deixando o 
"matador" triste e decepcio-
nado com a política. 

Outro fator foi a mágoa 
com os ex-clubes, já que es-
perava ser convidado para fa-
zer um jogo de despedida por 
tudo que fez pelos times que 
defendeu na carreira como 
jogador, mas até o momento 
não foi procurado para tratar 
do assunto. "São vários fato-
res que me fizeram pensar em 
abandonar o futebol, princi-
palmente depois da derrota 
nas urnas, quando esperava 
um maior apoio do povo da 
minha terra. Vou aguardar a 

conversa que terei com o Cru-
zeiro para decidir o que farei 
na minha vida a partir do pró-
ximo ano. Motivação é o que 
não falta para fazer o que mais 
gosto, correr atrás da bola e 
balançar as redes dos adver-
sários", avaliou. 

Ele reclama também da 
cirurgia que fez no joelho es-
querdo, quando jogava no 
Botafogo, em 2010, principal-
mente quando joga os 90 mi-
nutos e força muito, sentindo  
um pouco o local. Para o "go-
leador" chega um certo mo-
mento que a idade pesa bas-
tante no rendimento do atleta 
em campo, não sendo possível 
permanecer durante todo o 
jogo. "Tem alguns detalhes que 
devem ser discutidos com os 
dirigentes e a comissão técni-
ca, já que o preparo físico não é 
o mesmo, ficando como opção 
para uma etapa do jogo. Tudo 
vai de acordo com o condicio-
namento físico de cada atleta, 
principalmente quando se fez 
uma cirurgia no joelho", disse. 

Caso realmente decida 
abandonar o futebol, Edmun-
do pode trabalhar com o pro-
jeto de lançar uma escolinha 
no Sertão, com o objetivo de 
revelar talentos para o es-
porte da terra. A intenção é 
projetar a garotada para fora 
do Estado, já que tem vários 
atletas que tem qualidade e 
um futuro promissor para re-
presentar a Paraíba no futebol 
nacional. "Temos garotos que 
querem apenas uma oportu-
nidade para mostrar talento 
nas quatro linhas do grama-
do. Quero dar chance a esta 

garotada sertaneja que dificil-
mente são observadas pelos 
clubes que disputam a Série A. 
Posso seguir a carreira de em-
presário, formando craques 
no Sertão paraibano", frisou. 

Sobre a participação do 
Cruzeiro no Campeonato Pa-
raibano de 2013, Edmundo, 
ressaltou que o time terá que 
planejar para não ser rebaixa-
do para a Segundona de 2014. 
Ele parabeniza a atitude do 
presidente Nosman Barrei-
ro em manter a maioria dos 
jogadores que disputou a Se-
gundona deste ano, ressaltan-
do que o grupo foi guerreiro e 
aplicado para buscar uma das 
vagas para participar da Divi-
são de Elite do próximo ano. 
"Se puder manter a base é im-
portante para quem deseja fa-
zer uma boa campanha e ten-
tar se manter no Estadual de 
2014. Apesar das dificuldades 
financeiras os dirigentes que-
rem formar uma boa equipe e 
não decepcionar o futebol do 
Vale de Piancó", comentou. 

   

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Edmundo reconhece que não pode mais jogar 90 minutos devido aos problemas no joelho esquerdo

Atacante ficou 
frustrado com 
o resultado das 
urnas, onde 
teve apenas 
96 votos na 
última eleição 
para vereador

O Auto Esporte deve antecipar 
a eleição do clube para a primeira 
semana de dezembro - falta marcar 
o dia - conforme entendimentos 
entre os dirigentes que desejam ter 
mais tempo para preparar o time 
no Estadual de 2013, que terá início 
no dia 6 de janeiro. O pleito esta-
va programado para acontecer na 
primeira quinzena do próximo mês, 
mas a intenção é fazer o planeja-
mento com mais tempo para os fu-
turos dirigentes. A mudança conta 
com o apoio do presidente afasta-
do, Watteau Rodrigues - suspenso 
por 180 dias pelo Pleno do Tribunal 
de Justiça Desportiva da Paraíba 
(TJD/PB) -  que afirmou não ser can-
didato a reeleição no alvirrubro de 
Mangabeira. 

    Para o conselheiro Manoel 
Demócrito o atual grupo está en-
gajado em antecipar a eleição para 
que os futuros dirigentes possam 
começar a traçar os rumos para o 
Estadual do próximo ano. Ele frisou 
que não existe uma candidatura ofi-
cial, mas o próximo presidente sairá 
do grupo que comanda o Clube do 
Povo. Segundo ele, não é candida-
to, mas também não descarta um 
convite para dirigir o alvirrubro da 
capital paraibana. "Já frisei por vá-
rias vezes que não estou lançando 
minha candidatura. Se tiver o apoio 
e for o escolhido pelos companhei-
ros terei o prazer de presidir o time 
do meu coração", frisou. 

    Com relação ao novo treina-
dor, Demócrito acrescentou que até 
a próxima semana estará definin-
do quem comandará a equipe no 
Estadual. Alguns nomes estão na 
agenda do time automobilista, en-
tre eles, Denô Araújo, que coman-

Eleições devem acontecer ainda este mês
para não prejudicar a formação do elenco

AUTO ESPORTE

Horas após a divulga-
ção da tabela do Campeona-
to Paraibano de Futebol, já 
foram detectados erros que 
prejudicam alguns clubes. 
Um deles é o Treze, que se 
manifestou ontem através do 
seu gerente de futebol, Josi-
mar Barbosa. Segundo ele, o 
Treze enfrentará o Atlético 
em Cajazeiras, na quinta-fei-
ra, dia 24 de janeiro, e em 
seguida, logo no sábado, dia 
26, enfrentará o CSP, em João 
Pessoa. Um prazo menor do 
que 48 horas.

"Isto é um absurdo. É 
uma coisa até proibida por 
lei e ninguém viu isto? Pas-
sam vários dias para fazer 
uma tabela e quando fazem 
cometem um erro deste tipo? 
Sem contar com o favoreci-
mento ao Botafogo que vai 
ao Sertão e coincidentemen-
te terá dois jogos seguidos, 
em Itaporanga e Cajazeiras, 
evitando assim fazer duas 
viagens. Um privilégio que os 
outros clubes não terão", re-
clamou o dirigente trezeano.

Além do erro nesse jogo 
do Treze, pode-se observar 
que um problema idêntico 
vai acontecer com o Paraíba, 
caso não haja uma mudança. 
O time de Cajazeiras jogará 
na quarta rodada contra o 
Auto Esporte, na quinta-fei-
ra, dia 17 de janeiro, e em 
seguida no sábado dia 19, 
contra o Nacional de Patos, 
em Cajazeiras.  A Federação 
agora terá um prazo de 15 
dias para efetuar as mudan-

ças, de acordo com o Estatu-
to do Torcedor.

Mas nem tudo foi recla-
mação. Alguns clubes elo-
giaram a tabela e outros se 
mostraram indiferentes. No 
caso do Botafogo, a diretoria 
aprovou totalmente. Segun-
do o assessor de Imprensa, 
Fábio Fernandes, o Belo vai 
começar a sua participação 
em casa e fará o último jogo 
também em casa. Além disto, 
vai fazer dois jogos seguidos 
no Alto Sertão, evitando as-
sim mais viagens", disse.

Para o CSP e para o Auto 
Esporte, não houve qualquer 
surpresa. "Temos que jogar 
com todo mundo, ida e volta, 
então não há como escolher 
adversário, disse o diretor 
de patrimônio do alvirrubro, 
Paulo Raniere. Para o presi-
dente do CSP, os clubes têm 
de se preocupar em armar 
um bom time. 

"Esta coisa de preferir 
jogar com A ou B, no começo 
ou no fim, não existe. O que 
importa é armar um bom 
time e está preparado para 
encarar qualquer adversário, 
seja dentro ou fora de casa", 
disse o presidente do Tigre, 
Josivaldo Alves.

Já o presidente do Cru-
zeiro de Itaporanga, Nosman 
Barreiro, lamentou que o 
clube faça uma sequência de 
três jogos fora da cidade, mas 
lembrou que tabela nunca 
agrada em cheio a ninguém.

“Vamos jogar contra to-
dos e se tem sequência fora 
de três vezes também terá 
atuando no Estádio Zezão”, 
disse o dirigente.

Clube espera mudanças 
na tabela do Paraibano

TREZE

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

dou a equipe no Paraibano deste 
ano, fazendo uma boa campanha 
e salvando o clube do rebaixamen-
to para a Segundona/2013. Guar-
dando segredo e fazendo mistério, 
Demócrito, disse que trata-se de 
um profissional que mostrou qua-
lidade e pode voltar a comandar o 
time automobilista. 

"Todo bom profissional inte-
ressa ao clube, que pretende con-
tar com um treinador que conheça 
o futebol da terra e possa formar 
um time capaz de fazer uma boa 
campanha. Estamos negociando 
com alguns nomes, com a defini-
ção acontecendo na próxima sema-
na", observou. 

    Sobre a formação do elenco 

o conselheiro alvirrubro disse que 
o clube dará prioridade a "prata 
da casa" com jogadores que estão 
sendo observados pelo coordena-
dor das divisões de base, Severi-
no do Ramo, o ex-atacante Maia, 
que está relacionando os futuros 
atletas. Segundo ele, cerca de 6 a 
7 jogadores serão aproveitados no 
grupo, que se juntará aos novos 
reforços, que serão indicados pelo 
futuro técnico automobilista.  

"Queremos dar vez aos novos 
talentos que estamos formando 
nas divisões de base. O restante do 
grupo será indicado pelo futuro 
treinador, que nos dará os nomes 
que defenderão o Clube do Povo 
no Estadual", avaliou Demócrito. 

Severino Maia, ex-atacante do Auto Esporte, está cuidando das divisões de base
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NACIONAL
& Mundo

São Paulo quer vaga na semifinal
COPA SUL-AMERICANA

A vitória por 2 a 0 so-
bre a Universidad de Chile 
na partida de ida, em San-
tiago, deixou o São Paulo 
em vantagem nas quartas 
de final da Copa Sul-Ame-
ricana. Hoje, no Pacaembu, 
o time comandado por Ney 
Franco entrará em campo 
podendo até perder por um 
gol de diferença para garan-
tir vaga na semifinal. 

Isso, porém, não quer 
dizer que a fatura esteja 
liquidada. Além de mos-
trarem respeito pelo atual 
campeão da competição, os 
são-paulinos lembram que, 
na fase anterior, a Universi-
dad de Chile conquistou sua 
classificação jogando fora 
de casa.

Nas oitavas de final, o 
rival foi o Emelec, do Equa-
dor. No confronto de ida, re-
alizado no estádio Nacional, 
houve empate por 2 a 2. No 
duelo de volta, em Quito, os 
chilenos venceram por 1 a 0 
e garantiram a vaga.

“Temos de segurar a 
empolgação. Eles já mostra-
ram em outras ocasiões que 
sabem atuar em condições 
adversas. É hora de mostrar 
a nossa qualidade e buscar 
a classificação. Não é por-
que fomos bem na ida que a 
classificação está garantida. 
Temos de fazer por mere-
cer”, afirmou Lucas.

O volante Denilson diz 
que o torcedor são-paulino 
pode ser um diferencial na 
decisão. “Com a ajuda da 

FOTOS: Vipcomm/Divulgação

Tricolor joga hoje com 
a vantagem de poder 
perder até por um gol

Setenta e cinco dias depois, chega 
ao fim a terceira passagem de Adria-
no pelo Flamengo. Ele se despede do 
clube ainda como ídolo, mas pela por-
ta dos fundos. Em má forma, sai sem 
ter sequer ficado no banco de reser-
vas em uma partida oficial. O jogador 
nem compareceu ontem ao Ninho do 
Urubu, coube ao diretor de futebol, Zi-
nho, explicar a saída do atacante.

“Ele já divulgou que é uma decisão 
dele, partiu dele se desvincular, então 
realmente acho que fica inviável a per-
manência para este ano. É bom para 
ele e para o Flamengo. Encerra isso, o 
Flamengo está com a consciência lim-
pa de que fez de tudo pelo Adriano”, 
disse o diretor.

Ao ser perguntado se deixaria as 
portas abertas para um retorno do 
atacante ao Flamengo em 2013, Zinho 
deixou claro que o clube não conta 
com Adriano. O dirigente promete se 
empenhar na recuperação do atacan-
te, mas apenas no lado pessoal.

“Eu não vou desistir do Adriano, 
mas de recuperar o ser humano, é uma 
missão minha, particular. Sem os holofo-
tes, sem essa vida que ele leva que não 
condiz com a de um atleta profissional, 
talvez eu possa ter sucesso para recu-
perar esse ser humano. Mas, profissio-
nalmente, chegou no limite. O Adriano 
realmente não tem o meu apoio como 
profissional. O ser humano tem esco-
lhas. Ele está escolhendo errado. A par-
te profissional não progride porque ele 
erra em outras coisas: as companhias, o 
encontro com Deus. Hoje é muito difícil 
uma volta de Adriano em 2013”.

O diretor de futebol do Flamengo 
reafirmou que enxerga a necessidade 
de acompanhamento psicológico para 
o atacante.

“Eu acho que precisa de um acom-
panhamento. Ele falou que faria o trata-
mento, foram dados número e endereço. 
O empresário dele disse que foi marcada 
uma consulta, mas em cima da hora ele 
não foi. Na minha opinião, ele precisa se 
cuidar pessoalmente para que não tome 
essas atitudes que a gente viu, como 
aquele vídeo na casa de shows, algo que 
não é de um atleta profissional”.

Zinho admitiu que ficou incomo-
dado com a ausência do atacante, cuja 
presença era esperada na entrevista 
coletiva, no Ninho do Urubu. O dire-
tor espera que Adriano ainda apareça 
no centro de treinamento do clube ao 
longo desta semana para se despedir 
dos companheiros e explicar os moti-
vos de sua saída.

“O clube é a casa dele, ele é ídolo, 
acho importante ele vir aqui, bater um 
papo com os amigos. As portas estão 
abertas para ele nos visitar, e acho le-
gal ele fazer um comunicado para vocês 
(jornalistas), se despedindo do torce-
dor. Ele está jogando fora um grande 
momento da vida dele, o que dá mais 
alegria a ele. O Flamengo vai sobreviver 
a todos nós. O Zico parou de jogar e o 
Flamengo seguiu. O Flamengo seria a 
grande oportunidade para o Adriano 
se recuperar, então eu fico triste com 
isso. Um clube como o Flamengo motiva 
qualquer ser humano. Infelizmente, o 
Adriano não conseguiu ter essa motiva-
ção para se recuperar completamente”.

Zinho desabafa e diz que 
Adriano está fora do Fla

ABRINDO O JOGO

Bichara Neto, um dos ad-
vogados de Conca, esteve na 
China por sete dias e retornou 
ao Rio de Janeiro no último 
sábado. No período, conver-
sou, ponderou e chegou a um 
consenso com o argentino: em 
dezembro é hora de voltar ao 
Brasil. Desde julho de 2011 
no Guangzhou Evergrande, o 
meia concluiu que o ciclo na 
Ásia terminou e pretende ini-
ciar a próxima temporada em 
um clube brasileiro.

Porém, para o desejo 
transformar-se em fato, há 
um caminhão de reuniões 
pela frente. Conca tem mais 
de um ano de contrato com 
os chineses e uma rescisão 
litigiosa não está nos planos 
por causa dos altos valores 
envolvidos.

“O caminho é tentar uma 
rescisão amigável para que 
consigamos a liberação em 
dezembro. Quando vai custar 
essa rescisão? É o que estamos 

discutindo no momento. Os 
chineses querem o Conca, mas 
aceitaram ouvir a proposta. 
O Conca informou que deseja 
voltar ao Brasil. Ele considera 
que tem uma passagem vito-
riosa no Guangzhou, com qua-
tro títulos, e já deu sua contri-
buição para o futebol chinês”, 
disse Marcos Motta, sócio de 
Bichara e também represen-
tante de Conca.

A ligação entre um pos-
sível retorno de Conca e o 
Fluminense é natural. Entre-
tanto, Bichara assegura que 
não viajou a pedido do Trico-
lor e nem de clube algum:

“Fui a Guangzhou como 
advogado do Conca e não mo-
tivado por interesse de um 
clube. Não conversamos com 
ninguém. A preocupação no 
momento é a saída dele”.

Nas Laranjeiras, o retor-
no de Conca no primeiro se-
mestre de 2013 é considerado 
“improvável” pelos dirigentes.

Conca inicia negociação 
para retornar ao Brasil

FUTURO INCERTO

Messi faz elogios a 
Ronaldo Fenômeno

O maior jogador do mundo na 
atualidade é argentino, mas com uma 
influência brasileira. Em entrevista a 
uma revista inglesa, Lionel Messi reve-
lou que sua principal referência como 
jogador, quando criança, foi Ronaldo 
Fenômeno, tido pelo portenho como o 
melhor atacante que ele já viu.

“Ronaldo era o meu herói. Eu 
adorava assistir a jogadores como 
Zidane, Ronaldinho e Rivaldo, mas 
Ronaldo foi o melhor atacante que 
eu já vi. Ele era tão rápido que ele 
podia marcar do nada, e podia chu-
tar a bola melhor do que qualquer 
um que eu já vi”, declarou o craque 
do Barcelona.

A revista aproveitou para brin-
car com o fato de o ídolo brasileiro ser 
xará de Cristiano Ronaldo e pregou 
uma peça nos torcedores do Barce-
lona. Na capa, o nome do ex-centro-
avante vem com um asterisco e uma 
explicação no canto, indicando que o 
Ronaldo em questão é o “big lad”, ou 
“grandão”, em português, em vez do 
craque do Real Madrid.

Ronaldo não foi o único as-
sunto brasileiro na entrevista de 
Messi. O atacante também falou 
sobre o sonho de vencer a Copa do 
Mundo em 2014, na casa do maior 
rival futebolístico dos argentinos, 
mas manteve a cautela.

“A Argentina está evoluindo 
como time. Estamos aprendendo um 
novo esquema, o relacionamento do 
time é bom. As coisas estão melho-
rando, mas ainda temos um longo 
caminho. Se nos classificarmos, en-
tão podemos falar sobre o que sig-
nificaria jogar e vencer uma Copa nos 
nossos vizinhos”, finalizou.

Seedorf deve jogar 
contra a Portuguesa

O resultado do exame de ima-
gem feito na coxa direita de Seedorf 
ontem foi animador para os alvine-
gros. O holandês mostrou grande 
evolução na sua recuperação e, se 
treinar normalmente durante a se-
mana vai atuar contra a Portuguesa, 
no próximo sábado. A resposta deve 
sair até sexta-feira, e o meia fará 
trabalhos de recondicionamento 
físico.

“O exame mostrou uma boa 
melhora, ele está praticamente re-
cuperado, inclusive o fisioterapeuta 
dele veio pra ajudar na recupera-
ção. A coisa agora é mais na parte 
física, que precisa recondicionar 
fisicamente para ver se ele joga no 
sábado, apesar do prazo ser um 
pouco apertado. Se ele conseguir 
treinar bem durante a semana, joga. 
Devemos ter essa resposta amanhã 
ou na sexta-feira”, afirmou o médico 
Luis Fernando Medeiros.

O médico ainda garantiu que 
para a partida contra o Sport, 18 de 
novembro, o jogador estará à dispo-
sição do técnico Oswaldo de Olivei-
ra. No próximo sábado, Botafogo e 
Portuguesa se enfrentam pela 35ª 
rodada do Campeonato Brasileiro, às 
19h30, no Engenhão. Com 51 pon-
tos, o Alvinegro é o quinto colocado, 
oito pontos atrás do São Paulo, últi-
mo time no G-4, que dá vaga para a 
Taça Libertadores.

torcida, vamos fazer o Paca-
embu virar o Morumbi. Para 
ganharmos, teremos de jo-
gar mais do que no Chile. 
Lá, fizemos 2 a 0 e tivemos 
chances para aumentar nos-
sa vantagem. No segundo 
tempo, mesmo com um ho-
mem a menos, as coisas se 
complicaram. O time deles 
é muito forte fisicamente e 
tecnicamente. Todos aqui 
têm consciência de que será 
um jogo novo”, ressaltou.

Caso se classifique, o 
São Paulo terá de aguardar 

para conhecer seu oponente 
na semifinal. Originalmente, 
o rival será o vencedor do 
duelo entre Independiente, 
da Argentina e Universidad 
Catolica, do Chile. Outros 
dois possíveis adversários 
seriam Grêmio e Millio-
narios, da Colômbia. Para 
encarar o tricolor gaúcho, 
basta que a equipe de Van-
derlei Luxemburgo despa-
che o rival colombiano na 
próxima semana. Caso isso 
não ocorra e Tigre-ARG e In-
dependiente garantam suas 

vagas, o adversário então 
será o Millionarios, porque 
obrigatoriamente os argen-
tinos teriam de se enfrentar.

Força máxima
Apesar de ter a confir-

mação da participação de 
Luis Fabiano, que treinou 
normalmente ontem, o São 
Paulo ganhou um proble-
ma de última hora para a 
partida de hoje. O atacan-
te Osvaldo, com dores na 
coxa esquerda, foi vetado 
pelo departamento médico. 

No último domingo, contra 
o Fluminense, pelo Cam-
peonato Brasileiro, o joga-
dor sentiu um problema no 
mesmo local e acabou subs-
tituído por Ademilson. Este 
jogo, no entanto acabou em 
1 a 1.

Se não ocorrer nenhum 
problema de última hora, o 
Tricolor entrará em campo 
com: Rogério Ceni; Dou-
glas, Rafael Toloi, Rhodolfo 
e Cortez; Wellington, Denil-
son, Maicon e Jadson; Lucas 
e Luis Fabiano.

O técnico Ney Franco treinou forte ontem o elenco e diz que vantagem não é motivo de comemoração para passar à próxima fase

Conca joga na Ásia e quer voltar a atuar por um clube do Brasil
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Comissão da Verdade da PB 
investiga crimes da ditadura

regime militar

O Governo do Estado ins-
tituiu a Comissão Estadual da 
Verdade e da Preservação da 
Memória do Estado da Paraíba, 
que visa investigar, por todos 
os meios de provas, os crimes 
da violação dos direitos hu-
manos praticados por agentes 
públicos contra paraibanos 
que se encontravam dentro 
ou fora do Estado durante o 
período da Ditadura Militar. 
O decreto de nº 33.426, assi-
nado pelo governador Ricar-
do Coutinho, foi publicado na 
edição do dia 1º de novembro 
de 2012 do Diário Oficial do 
Estado.

Pelo decreto, a Comissão 
será composta por sete mem-
bros que serão escolhidos 
pelo governador até o final de 
novembro. “A apuração feita 
pelos membros investigará 
as condições em que se de-
ram as torturas, prisões, sus-
pensões de estudantes das 
universidades, intervenção 
em sindicatos e demissão de 
servidores e trabalhadores 
na época sem dar a ninguém 
o direito de defesa”, explicou 
o chefe de Gabinete do Gover-
nador, Waldir Porfírio.

Todas as informações 
obtidas terão como foco a 
reconstrução da história dos 
casos graves de violação dos 
direitos humanos, a preser-
vação da memória do povo 
paraibano e a contribuição 
para a Comissão Nacional da 
Verdade instituída pela pre-
sidente Dilma Roussef pela 
Lei Federal nº 12.528, de 18 
de novembro de 2011. 

Desaparecidos 
A criação da Comis-

são da Verdade terá como 
um dos objetivos principais 
esclarecer casos graves de 
atentados aos direitos hu-
manos ocorridos no período 
pré-golpe militar de 1964, 
a exemplo do assassinato e 
desaparecimento, em 1962, 
de Pedro Fazendeiro e Nego 
Fuba, das Ligas Camponesas 
de Sapé, considerados os 
dois primeiros desapareci-
dos políticos. 

Dentre inúmeros casos 
ocorridos, encontra-se o de 
29 estudantes paraibanos 
que foram proibidos de voltar 
para a universidade. “Muitas 
vezes quando o estudante fa-
zia a inscrição em concurso, 
pouco tempo depois ele rece-
bia um indeferimento de ma-
trícula com razões sigilosas. 
O fato é que existiam pessoas 
infiltradas em todo o país que 
faziam parte do Sistema Na-
cional de Informações (SNI) 
e provavelmente conseguiam 
detectar a participação des-
ses alunos em movimentos 
estudantis contra a Ditadura”, 
exemplificou Waldir Porfírio.

Escolha dos membros
Os membros escolhidos 

pelo governador deverão ser 
cidadãos, preferencialmente 
paraibanos, de reconhecida 
idoneidade e conduta ética, 
identificados com a defesa da 
democracia e da institucio-
nalidade constitucional, bem 
como, com respeito aos direi-
tos humanos. 

Conforme o decreto, eles 
não poderão participar de 
agremiações partidárias por 
um mandato de dois anos, 
tempo que participarão da 

Comissão. A designação do 
servidor público estadual da 
administração direta, indire-
ta ou militar implicará a dis-
pensa das suas atribuições no 
cargo.

“Coincidentemente ao 
final destes dois anos, em 
2014, completa 50 anos do 
Golpe Militar. Acredito que 
a presidente Dilma queira 
recolher o máximo de do-
cumentos para o Arquivo 
Público Nacional e o projeto 
Memórias Reveladas, que já 
conseguiram reunir mais de 
25 milhões de documentos 
da Ditadura Militar em Brasí-
lia”, afirmou Waldir Porfírio.

As informações obtidas 
serão encaminhadas aos ór-
gãos públicos competentes 
para que possam auxiliar na 
localização e identificação dos 
corpos e restos mortais de 
desaparecidos políticos, bem 
como colaborar para que seja 
prestada assistência às víti-
mas e familiares das violações, 
assegurar sua não repetição 
e promover a efetiva reconci-
liação estadual e nacional. O 
acervo documental será enca-
minhado para a Comissão Na-
cional da Verdade com cópia 
para o Arquivo Público Nacio-
nal e Memorial da Democracia 
da Paraíba, que ficará sob res-
ponsabilidade da Fundação 
Casa de José Américo.

Para o chefe de Gabinete 
do Governador, a Paraíba dará 
uma boa contribuição devido 
à riqueza de acervos. “Temos 
vários pontos de coleta deste 
material. O gabinete do de-
putado Zenóbio Toscano, por 
exemplo, foi quem fez mais 
de 250 processos de anistia; 
a UEPB tem a documentação 
de professores, estudantes e 

servidores que foram puni-
dos na época; a Assembleia 
Legislativa e as Câmaras Mu-
nicipais possuem cassação de 
vários prefeitos e vereadores, 
bem como registros de vários 
locais onde ocorriam torturas. 
Além disso, poderá haver con-
tribuições de pessoas comuns 
que, se optarem pelo sigilo das 
denúncias, nós a respeitare-
mos”, enfatiza.

Comissão Nacional 
Por orientação da Orga-

nização das Nações Unidas 
(ONU) a Comissão Nacional 
da Verdade (CNV) foi criada 
pela Lei 12528/2011 e insti-
tuída em maio de 2012. Com 
um prazo de dois anos, ela tem 
por finalidade apurar graves 
violações de Direitos Huma-
nos, praticadas por agentes 
públicos, ocorridas entre 18 
de setembro de 1946 e 5 de 
outubro de 1988, que inclui 
a ditadura (1964 – 1985). Fa-
zem parte desta Comissão: 
Cláudio Fonteles, Gilson Dipp, 
José Carlos Dias, João Paulo 
Cavalcanti Filho, Maria Rita 
Kehl, Paulo Sérgio Pinheiro e 
Rosa Maria Cardoso da Cunha, 
além de 14 auxiliares.

A comissão terá o direito 
de convocar vítimas ou acu-
sados das violações para de-
poimentos, ainda que a con-
vocação não tenha caráter 
obrigatório e também a ver 
todos os arquivos do poder 
público sobre o período, mas 
não terá o poder de punir ou 
recomendar que acusados de 
violar direitos humanos se-
jam punidos. Países como a 
África do Sul, Argentina, Uru-
guai e Chile também criaram 
suas respectivas Comissões 
da Verdade.

Objetivo é esclarecer crimes 
praticados por agentes 
públicos contra paraibanos

ISMAEL BARROS NORTHFLEET FILHO – POUSADA MOANA – CPF Nº 171.363.424-49, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença Prévia – Acesso Praia – AC-20,70m² - CONDE – PB. Processo: 2012-007816/TEC/LP-1255.

ISMAEL BARROS NORTHFLEET FILHO – POUSADA MOANA - CPF Nº 171.363.424-49, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Renovação da L.I Nº 3080/2011 – Processo de Nº 2005-005159 – POUSADA – AC-2.200m² - 
CONDE - PB. Processo: 2012-007815/TEC/LI-1752.

ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DO SERTÃO PARAIBANO – CNPJ/CPF Nº 06.077.803/0001-
20, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença Simplificada nº 3992/2012 em João Pessoa, 5 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Associação dos Apicultores do Sertão Paraibano – ASPA. Na(o) – Assentamento 
ACAUÃ S/N – Zona Rural Município: APARECIDA – UF: PB. Processo: 2012-006242/TEC/LS-0054.

LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS E CITOLOGICAS LTDA - ME - CNPJ Nº 
17.056.778/0001-15, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Laboratório de Análises Clínicas – AC-83,41m² - CATOLÉ 
DO ROCHA – PB. Processo: 2012-007829/TEC/LI-1753.

F8-CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.214.971/0001-86, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4122/2012 em João Pessoa, 18 de outubro de 2012 – Prazo: 1460 dias. Para a 
atividade de: Edificação residencial multifamiliar com 16 unidades habitacionais dotada de sistema 
de esgotamento sanitário composto de tanque séptico e sumidouro prismático, na Rua Manoel 
Geremias de Albuquerque, QD 07. LT 20 – CIDADE DOS COLIBRIS Município: JOÃO PESSOA – 
UF: PB. Processo: 2012-006877/TEC/LO-3779.

MEGA E INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 09.224.105/0001-07, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
Prévia – Edificação Multifamiliar com 24 Unidades Habitacionais – AC: 1.731,90m² - Jardim Cidade 
Universitária – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-007239/TEC/LP-1197.

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA – CNPJ/CPF Nº 46.395.687/0043-61, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alte-
ração nº 4032/2012 em João Pessoa, 11 de outubro de 2012 – Prazo: 360 dias. Para a atividade 
de: Armazenagem, Distribuição e Transporte de GLP – Instalação de 01 (um) novo Tanque para 
Armazenamento (aumento de capacidade), na Rodovia BR 101, KM 98, LT 06, QD 07, DISTRITO 
INDUSTRIAL Município: CONDE – UF: PB. Processo: 2012-005282/TEC/LA-0208.

LINDALVA DE FREITAS RIBEIRO – CNPJ/CPF Nº 03.023.954/0001-08, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4084/2012 em João Pessoa, 16 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Comércio e vendas no atacado, grosso e varejo, mercadinho e semelhantes, na Rua Joaquim de 
Freitas Filho Nº 07 CENTRO Município: MARI – UF: PB. Processo: 2012-003979/TEC/LO-3304.

JAIME T. MOURA (POSTO DOIS IRMÃOS) – CNPJ/CPF Nº 09.352.634/0002-69, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 4073/2012 em João Pessoa, 16 de outubro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Comércio varejista de combustíveis: Gasolina, álcool, diesel, GNV, lubrificante e serviço de troca 
de óleo e loja de conveniência, na Rodovia BR 230 km 12 S/N CABEDELO Município: CABEDELO 
– UF: PB. Processo: 2010-005510/TEC/LO-1953.

JAIME T. MOURA (POSTO DOIS IRMÃOS) – CNPJ/CPF Nº 09.352.634/0002-69, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alte-
ração nº 4074/2012 em João pessoa, 16 de outubro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Implantação do pavimento em concreto, canaletas de drenagem, caixas separadoras de água e óleo 
áreas de abastecimento, carga e descarga, troca de óleo e substituição dos tanques combustíveis, na 
Rodovia BR 230 km 12 S/N Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2010-005519/TEC/LA-0141.

RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 73.034.746/0001-90, torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 4238/2012 em João Pessoa, 25 de outubro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Aterro Sanitário – Célula Nº 08 para a disposição e tratamento de resíduos sólidos urbanos, na 
Fazenda Mumbaba III Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007246/TEC/LO-3882.

CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 01.524.627/0001-04, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2991/2012 em João Pessoa, 29 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edição 
e Impressão de Produtos Gráficos, na Rua Benedito Gomes de Sousa, Nº 49, CENTRO Município: 
CAJAZEIRAS – UF: PB. Processo: 2012-004362/TEC/LO-3366.

TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA – EPP – CNPJ Nº 12.428.182/0001-85, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Operação com M.R.S, REF. PROC. Nº 1583/2012 – Bar e Restaurante – Cabo Branco – JOÃO 
PESSOA – PB. Processo: 2012-007848/TEC/LO-4060.

FRANCISCO DE VASCONCELOS PORTO - CNPJ/CPF Nº 204.977.094-49, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4211/2012 em João Pessoa, 25 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edifício 
(térreo – comercial mais dois pavimento residenciais). Na(o) – LT 11 – QD 17 – LOT. INTERMARES 
Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2012-005652/TEC/LO-3560.

SISTEMA DE ASSISTEMA SOCIAL E DE SAÚDE – CNPJ – 07.678.950/0002-08, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação 
da Licença de Operação com M.R.S Nº 931,2010 – Atendimento Médico Hospitalar com 70 leitos 
AC- 4.500m² - TAMBIA – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-007834/TEC/LO-4059.

ICONI-IMÓVEIS,CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ 09.100.695/0001-58, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Li-
cença Prévia – Edificação Multifamiliar AC – 3.220m2, Bancários-JP – Nº 2012-007847/TEC/LP-1265.  

MAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ Nº 08.271.306/0001-94- Torna pú-
blico que solicitou a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de 
Instalação para Construção do Centro de Distribuição – Sistematização e Nivelamento do Terreno – 
situado no Muncípio de Alhandra – CEP: 58.013-070 - UF: PB. Processo: 2012-007640/TEC/LI-1725.        

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
“ALICE DE ALMEIDA’’- FUNDAC

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012
REGISTRO NA CGE: 12-01984-0
A FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEI-

DA”- FUNDAC, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 006/2012, de 28/02/2012, 
publicada no D.O.E de 13/03/2012, torna público para conhecimento dos interessados que, nos 
termos da Lei nº 10.520 e suas alterações, pelo Decreto nº 24.649/03, que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual,  e subsidiariamente pela Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, Lei nº 9.697/2012, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede deste 
Órgão, situada na Rua Prof. José Coelho, 30, centro, João Pessoa/PB, no dia 20/11/2012, às 14 
horas, para a aquisição de material permanente (equipamentos).

Informações e Edital: Comissão Permanente de Licitação da Fundação Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente “Alice de Almeida”- FUNDAC, na Rua Prof. José Coelho, nº 30- centro, 
João Pessoa/PB, fone: (83) 3218.5386.

João Pessoa, 06 de novembro de 2012.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2012
REGISTRO DA CGE Nº. 12-01957-7
A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, realizará às 09:30 horas, do dia 23 de Novembro de 2012, Tomada de Preços nº. 003/2012, 
do tipo Menor Preço em regime de empreitada por Preço Unitário que tem por objeto a RECU-
PERAÇÃO DO AÇUDE(BARRAGEM) CARACOL,LOCALIZADO NA COMUNIDADE CARACOL 
Município CAMALAU/PB Os interessados poderão adquirir o EDITAL, mediante o ressarcimento 
das despesas de reprodução no valor de R$ 100,00 (cem reais) e, obter informações perante a 
Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua João da Mata, s/n, Centro Administrativo, 3º 
Bloco, 1º Andar, no Bairro de Jaguaribe na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, no horário 
comercial, telefone (83) 3218-4660.               

Levi Vieira da Nóbrega
Presidente da CPL

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 011/2012
Registro CGE Nº. 12-01969-3
RATIFICO o procedimento de Dispensa de Licitação nº 011/2012, referente à execução dos 

serviços de recuperação e drenagem da faixa de domínio do gasoduto Santa Rita/ São Miguel 
de Taipu, incluindo a estabilização das margens do Riacho Curimataú, localizado na Fazenda 
Santa Fé”, no valor global de R$ 185.530,49 (cento e oitenta e cinco mil quinhentos e trinta reais 
e quarenta e nove centavos), com fundamento no Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93. João Pessoa, 
06 de novembro de 2012.

DAVID DOS SANTOS MOUTA
Diretor Presidente em exercício

A Paraíba tem se destacado 
em vários prêmios de pesquisa 
na área de tecnologia. Esse bom 
desempenho se repetiu com a 
conquista do 1º lugar nas duas 
modalidades, graduação e pós-
-graduação, do 2º Prêmio WEG de 
Inovação Tecnológica. E o Institu-
to Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba (IFPB) tem 
motivos para se orgulhar, já que 
venceu uma das categorias Gradu-
ação e teve um representante na 
outra. O resultado foi anunciado 
no dia 30 de outubro.

O concurso identifica e pre-
mia trabalhos que apresentem 
ideias, soluções e processos inova-
dores, no segmento de atuação do 
Grupo WEG Equipamentos Elétri-
cos. Os projetos devem enfatizar 
a sustentabilidade, conservação 
de energia, eficiência energética, 
proteção do meio ambiente e fon-
tes renováveis de energia. 

Na modalidade Graduação, o 
trabalho vencedor, Sistema Mono-
fásico de Baixo Custo para Energia 
Eólica, foi desenvolvido pelos es-
tudantes de Engenharia Elétrica 
do Campus João Pessoa do IFPB, 
André Pedro Herculano (7º pe-
ríodo) e José Diniz (4º período), 
sob a orientação de Artur Dias. 
A equipe vencedora na categoria 
Pós-Graduação, foi a UFPB, que 
tinha entre seus componentes o 
professor do Núcleo Avançado de 
Guarabira do IFPB, Ruan Delgado 
Gomes.

O objetivo da pesquisa do 
Campus JP foi produzir um con-
versor estático com um gerador 

IFPB é campeão no Prêmio WEG
inovação tecnológica

de energia elétrica, a baixo cus-
to, utilizando a energia eólica. De 
acordo com o docente Artur, além 
de ser sustentável, o diferencial do 
trabalho foi o baixo custo de fabri-
cação do equipamento.

Tanto o orientador como os 
estudantes destacaram que os tra-
balhos selecionados para a etapa 
final eram de alto nível e vieram 
de universidades de todas as regiões 
do país. “Foi muito importante 
para a Paraíba ter levado o 1º lu-
gar nas duas categorias, na gra-
duação e Pós-Graduação. E para o 
IFPB vencer na Graduação e ter um 
representante na equipe vencedo-
ra da Pós-Graduação, mostra que 

o Instituto está no caminho certo”, 
avaliou o estudante José Diniz. O 
professor Artur também destacou 
o resultado alcançado pelo Estado 
dizendo que essa conquista “evi-
dencia que o potencial de produ-
ção tecnológica das instituições 
federais de ensino na Paraíba é 
imenso”.

Além do diferencial nas vidas 
pessoal e profissional do docente e 
dos estudantes, segundo o profes-
sor Artur, a vitória irá servir de mo-
tivação para o aparecimento de 
novas pesquisas. “Mais um ponto 
importante a se destacar é a con-
solidação do IFPB na área de ino-
vação tecnológica”, completou.

Pesquisa do Campus JP foi o primeiro lugar na categoria Graduação

FOTO: Divulgação



TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.760,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056960
Responsavel.: JULICIN REPRES. COMERCIAIS LTD
CPF/CNPJ....: 007549580/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            382,38
Cedente.....: BANCO RENDIMENTO S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056806
Responsavel.: JOSE JULIO DE M COELHO
CPF/CNPJ....: 020461724-34
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            270,00
Cedente.....: CONDOMINIO EMPRESARIAL J MES-
QUITA C
Apresentante: CONDOMINIO EMPRESARIAL J MES-
QUITA C
Protocolo...: 2012 - 056882
Responsavel.: JAQUELINE DE SOUZA SEVERINO ME
CPF/CNPJ....: 013122740/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            943,86
Cedente.....: A3R COMERCIO D I P RODAS LTD
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057100
Responsavel.: JUAN DOUGLAS DE ALBUQUERQUE FA
CPF/CNPJ....: 015473807/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            553,70
Cedente.....: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051268
Responsavel.: JOAO DIAS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 879729484-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            230,00
Cedente.....: DF - RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056682
Responsavel.: JULIO CESAR PEREIRA DE FREITAS
CPF/CNPJ....: 007687097/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            925,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056740
Responsavel.: LUZINETE JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 087857224-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056389
Responsavel.: MARIA DE FATIMA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 181358974-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             74,90
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056651
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO DA SILVA 
FERREIRA
CPF/CNPJ....: 040983652/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.159,50
Cedente.....: IND. E COM. DE COMPENSADOS 
CONSTRUC
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056514
Responsavel.: META EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 010173822/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            924,00
Cedente.....: DISMACON - DIST DE MATERIAL DE
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057326
Responsavel.: META EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 010173822/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            540,00
Cedente.....: CASA IMPERMEABILIZANTE LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057320
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLOREN-
TINO MA
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Cedente.....: DARUMA TELECOMUNICACOES E 
INFORMATI
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056865
Responsavel.: NOVA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ....: 011155134/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.480,00
Cedente.....: MESTRE EQUIPAMENTOS DE CONSTR
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057126
Responsavel.: NEWTON ALVES DE ARAUJO FILHO
CPF/CNPJ....: 007852891/0002-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            629,00
Cedente.....: DISMOVEL DISTRIB ATACAD MOVEIS ELET
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056191
Responsavel.: NR COMERCIO DE PROD DESCAR-
TAVEIS LT
CPF/CNPJ....: 011784419/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.545,17
Cedente.....: TECPON IND E COM DE PROD QUIMICOS L
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057176
Responsavel.: NR COMERCIO DE PROD DESCAR-
TAVEIS LT
CPF/CNPJ....: 011784419/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.661,24
Cedente.....: TECPON IND E COM DE PROD QUIMICOS L
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056907
Responsavel.: REGINA DE VIVO ROMANO
CPF/CNPJ....: 013554179/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.282,90
Cedente.....: INDUSTRIA DE LATICINIOS 2 IRMAOS LT
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056484
Responsavel.: SINVAL CAVALCANTI FILHO
CPF/CNPJ....: 012913199/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            895,82
Cedente.....: SUZANO PAPEL E CELULOSE
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056265
Responsavel.: SCHOX BIJOUTERIA LTDA
CPF/CNPJ....: 009401070/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            721,96
Cedente.....: DESTAQUE GRAFICA E EDITORA LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056459
Responsavel.: TACIANA DE ARAUJO RIBEIRO COU-
TINHO
CPF/CNPJ....: 004108753/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            369,00
Cedente.....: BANCO SAFRA S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057363
Responsavel.: TRIANON DESIGN COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 005328407/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.984,21
Cedente.....: BANCO SOFISA SA 60889128000180
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057299
Responsavel.: WELLINGTON LINO DE FREITAS 
08550723
CPF/CNPJ....: 015527314/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            674,54
Cedente.....: HYGILINE IND E COMERCIO DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056616
Responsavel.: YALLEN PINTO SILVA GUEDES
CPF/CNPJ....: 049193904-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Cedente.....: BR PECAS E SERVICOS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050708
Responsavel.: WCAR PECAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 005398137/0001-60
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,00
Cedente.....: MARCIO TULLIO DE FARIAS CHAVES
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057344
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,  07/11/2012
----------------------------------------

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.: ALESSANDRO NOBREGA DE MELO
CPF/CNPJ....: 839861114-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            223,44
Cedente.....: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057348
Responsavel.: ADAILTON VIRGULINO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 237800534-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            238,75
Cedente.....: CONSTRUTORA AGUA AZUL LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055946
Responsavel.: ANA GLORIA PEREIRA DE ARAUJO - ME
CPF/CNPJ....: 014144640/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Cedente.....: SORVETES MANIA LTDA
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056368
Responsavel.: ALECSANDRA FIRMINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 010054574-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Cedente.....: COMERCIAL DE PERSIANAS H D LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057279
Responsavel.: ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO 
COSTA
CPF/CNPJ....: 049586954-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            800,00
Cedente.....: ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI ME
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057171
Responsavel.: BV MOTOPECAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012040395/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.004,66
Cedente.....: BANCO SAFRA S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057372
Responsavel.: CONEXAOPB COM DE PRODUTOS 
DE INF LT
CPF/CNPJ....: 007030427/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            708,79
Cedente.....: LEONARDO GOMES DE CASTRO 
INFORMATIC
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056898
Responsavel.: CLEONI DE SOUTO
CPF/CNPJ....: 569821864-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.011,00
Cedente.....: MOTTA PENA I C ALIMENTOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055552
Responsavel.: CDF CONSTRUCOES E INCORP. LTDA
CPF/CNPJ....: 014450769/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            415,59
Cedente.....: VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA ME
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056698
Responsavel.: DSI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CPF/CNPJ....: 007373799/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             48,00
Cedente.....: LEONARDO MEIRA MARINHO
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056886
Responsavel.: DIOGO F DE FIGUEIREDO TRIGUEIROS
CPF/CNPJ....: 007966014-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.169,36
Cedente.....: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SU
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056879
Responsavel.: ELIWERTON LUIZ DE MESQUITA
CPF/CNPJ....: 010528182/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            860,26
Cedente.....: FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056364
Responsavel.: EQUILIBRIUM CONST. E SERV. LTD
CPF/CNPJ....: 009502686/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             49,00
Cedente.....: RENTAL PROJECTA S LOCACAO LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055989
Responsavel.: EDUARDO JORGE PEREIRA MARQUES
CPF/CNPJ....: 007563334-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Cedente.....: EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056706
Responsavel.: FRANCISCO NILSON PEDROSA
CPF/CNPJ....: 028827744-94
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            802,56
Cedente.....: WEBTRAC SOLUCOES E R LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057345
Responsavel.: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA
CPF/CNPJ....: 060681754-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            199,81
Cedente.....: CONSTRUTORA AGUA AZUL LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057275
Responsavel.: FRANCISCA DIAS MORAIS
CPF/CNPJ....: 466337664-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            344,90
Cedente.....: MULTI DISTRIBUIDORA DE MOTOPE-
CAS LT
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057200
Responsavel.: GUILHERME PAZ FAGUNDES
CPF/CNPJ....: 344832170-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            183,33
Cedente.....: MARIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUSA ME
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057188
Responsavel.: GRADELAR SERV EM GRADES E 
PORTOES L
CPF/CNPJ....: 010751253/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            224,00
Cedente.....: OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO 
LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056818
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA 
SERVICOS
CPF/CNPJ....: 003740244/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.950,00
Cedente.....: PRENER COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRI
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056496
Responsavel.: IDENTIDADE COM E PROD PUBLI-
CITARIA
CPF/CNPJ....: 011811081/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.100,00
Cedente.....: ANA FLAVIA SILVA CARDOSO
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057295
Responsavel.: ILSON DINIZ CAVALCANTE ME
CPF/CNPJ....: 004841233/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.249,72
Cedente.....: OLIVO SA PRODUTOS ELETRICOS
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056523
Responsavel.: JOSE LOPES NETO
CPF/CNPJ....: 011752990/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            807,57
Cedente.....: TAMBAU INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056463
Responsavel.: JOSE ALEX PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 103719204-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.044,70
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056746
Responsavel.: JULIA CRUZ DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 065830464-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            103,00
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056967
Responsavel.: JOSE ALEX PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 103719204-42
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO

Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO NO 003/2012.

OBJETO: Constitui objeto da presente Licitação, a Contratação de empresa especializada para 
Constitui objeto da presente Licitação, a contratação de empresa especializada para execução 
dos serviços de construção da Academia de Saúde deste município.

FIRMAS HABILITADAS
NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
EMPRESA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA
COSIMAR – CONSTRUTORA SINCERA LTDA
LR ENGENHARIA LTDA
ALC CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES EIRELI
 
FIRMAS INABILITADAS
JH CARNEIRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, pelo motivo da Declaração de Fatos 

superveniente está posterior a do certame;e
ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA ME,  pelo motivo da declaração de fatos superveniente não 

assinada, não consta o período do Balanço e a falta da autenticação do Balanço
BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA, pelo motivo do Contrato Social, Docu-

mentação dos sócios, ficha de inscrição do contribuinte e Declaração de Enquadramento Me 
todas com autenticações vencidas.

PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pelo motivo do Cadastro e Visita Técnica está posterior 
a data conforme item 6.6.2  do Edital.

Recurso: Fica aberto o prazo recursal de 05(cinco) dias úteis constados a partir de sua 
publicação e decorrido o prazo ficará marcada para o dia 19.11.2012 às 08:00 horas para a 
abertura dos envelopes nº 02(Proposta de Preço).

Bananeiras, 06 de Novembro de 2012

José Francisco de Assis da Silva Barbosa
Presidente da Comissão

Cedente.....: O BORRACHAO BR LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056406
Responsavel.: MARCOS JUNIO SOARES DE MELLO
CPF/CNPJ....: 060107124-75
Titulo......: CHEQUE           R$            500,00
Cedente.....: ENCOMARQ ENGENHARIA COM E 
ARQ LTDA
Apresentante: ENCOMARQ ENGENHARIA COM E 
ARQ LTDA
                   .                     ..
Protocolo...: 2012 - 055743
Responsavel.: MARIA FAUSTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 046206824-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             72,00
Cedente.....: CONDOMINIO DO BLOCO DE APARTA-
MENTOS
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057437
Responsavel.: MARIA HELENA ROCHA ALVES
CPF/CNPJ....: 181636614-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056667
Responsavel.: MARIA JOSE DOS S SILVA
CPF/CNPJ....: 015362388/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            572,90
Cedente.....: FIGUEIREDO COM DE MATERIAIS DE 
CONS
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057451
Responsavel.: MAURICEIA MARTINIANO
CPF/CNPJ....: 931430014-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            413,28
Cedente.....: MARIA NIULA NOBREGA DE SOUSA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057014
Responsavel.: MEDITERRANE EMPREEND. IMOBI-
LIARIOS
CPF/CNPJ....: 011580300/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.550,00
Cedente.....: MOGISER FERRAGENS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055695
Responsavel.: RAILTON DE LIMA
CPF/CNPJ....: 713524574-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            185,00
Cedente.....: G M ENGENHARIA LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055694
Responsavel.: ROSANGELA MARIA SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 012338915/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            379,00
Cedente.....: BRASLAR DO BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056922
Responsavel.: ROSIVALDO EVANGELISTA
CPF/CNPJ....: 951261984-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            461,22
Cedente.....: FIGUEIREDO COM DE MATERIAIS DE 
CONS
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056876
Responsavel.: RUBENICE COSTA E SILVA
CPF/CNPJ....: 013641304/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            420,77
Cedente.....: CASA NORTE LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056178
Responsavel.: TELEREBOQUE AUTO SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 001488085/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Cedente.....: UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056343
Responsavel.: VALQUIRIA DE SOUSA LIMA
CPF/CNPJ....: 015372959/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            704,72
Cedente.....: FORMITZ CONFECCOES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056339
Responsavel.: YNGRID POLYANE COSTA
CPF/CNPJ....: 014207467/0001-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            321,61
Cedente.....: FIGUEIREDO COM DE MATERIAIS DE CONS
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057447
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492  de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a 
virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  
neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta     data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos     
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  07/11/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO NO 023/2012 - TOMADA DE PREÇOS NO 008/2012

A Prefeitura Municipal de Livramento, através da CPL, torna público que realizará, dia 23/11/2012, 
às 08:00hs, licitação para Contratação de Empresa de Engenharia para Construção/Requalificação 
de uma Unidade Básica de Saúde na Comunidade de Olho D’água, Livramento-PB. Tipo: empreitada 
global. Recursos: OGU/FMS/Tesouro Municipal. O edital está disponível ao custo de R$ 100,00, na 
Sala da CPL, prédio da Prefeitura sediada a Rua Min. José Américo, 386, centro, Livramento – PB. 
Informações sobre o Edital das 08:00hs as 12:00hs (horário Único), dias úteis. Tel. (83) 3477-1042.

Livramento – PB, 06 de Novembro de 2012.

Adriano Alexandre César Leite
Presidente da CPL

SEESVEP/SINDVIG-PB SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO ESTADO DA PARAIBA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Entidade Supra no uso das suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social 
e Legislação pertinente vem através deste edital, convocar todos os trabalhadores da empresa 
CHAGAS &  ROCHA  VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA INSCRITA NO CNPJ Nº 13.180.183/0001-
16  , para participar da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na cidade,  a seguir: JOÃO 
PESSOA, dia 09/11/2012, as 9 horas em 1ª convocação e as 10 horas em 2ª convocação, com 
qualquer número de trabalhadores no Sindicato dos Vigilantes da Paraíba situada a Rua Beaurepaire 
Rohan nº 460 centro da capital ;sendo que  na  assembleia será apreciada a seguinte ordem do 
dia: a) apresentar e votar escala de serviço.

João Pessoa, 06 de Novembro de 2012

Antônio Bezerra de Souza
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

EXTRATO RATIFICAÇÃO DISPENSA NO 098/2012
FAVORECIDO: MARCOSA S.A Máquinas e Equipamentos
FUNDAMENTO Art. 24, Inciso V da Lei 8.666/93.
FONTE DE RECURSO: FPM/ICMS/ISS/OUTROS/Convênio nº765561
VALOR: R$ 584.250,00 (Quinhentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais)
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 30 DIAS.
Ratifico, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, o referido processo de dispensa.

Patos – PB, 29 de junho de 2012.

NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO
PREFEITO CONSTITUCIONAL

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA NO 098/2012
NO DO CONTRATO: 1.656/2012
OBJETO: Aquisição de Motoniveladora para atender as necessidades da Secretaria de Meio 

Ambiente e Agricultura.
CONTRATADO: MARCOSA S.A Máquinas e Equipamentos
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Patos
FONTE DE RECURSO: Orçamento 2012, FPM/ICMS/OUTROS/Convênio nº 765561
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30 dias.
VALOR: R$ 584.250,00 (Quinhentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais).

PATOS - PB, 04 de julho de 2012.

NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO
Prefeito Constitucional de Patos – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 010/2012

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (PB), vem por intermédio deste aviso, comu-
nicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL NO 010/2012, no dia 22 de novembro de 
2012, ás 09h30min., que tem como objetivo a Aquisição de Instrumentos Musicais, destinados a 
formação a Banda Marcial 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.

SANTA HELENA PB, 07 de novembro de 2012.
.

JOSE MERICIANO MUNIZ DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Responsavel.: ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ....: 012301257/0001-62
Titulo......: CHEQUE           R$            600,00
Cedente.....: JOSE ORLANDO CARLOS DE MORAIS
Apresentante: JOSE ORLANDO CARLOS DE MORAIS
Protocolo...: 2012 - 057417
Responsavel.: ANTONIO DE PADUA SA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 459708664-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            574,10
Cedente.....: DISTRIB DE BEBIDAS E ALIM PARAHYBA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055659
Responsavel.: ARCENIO SARMENTO NETO
CPF/CNPJ....: 007716584-51
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            765,52
Cedente.....: INDUVALE INDUSTRIA DE CALCADOS 
LTDA
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056648
Responsavel.: ARCENIO SARMENTO NETO
CPF/CNPJ....: 007716584-51
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            764,28
Cedente.....: INDUVALE INDUSTRIA DE CALCADOS 
LTDA
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056649
Responsavel.: ARIOSVALDO BISPO DA SILV
CPF/CNPJ....: 010994203/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            306,72
Cedente.....: AG COMERCIO D P E G LTDA EPP
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057692
Responsavel.: ATLANTICA TURISMO LTDA
CPF/CNPJ....: 007979563/0001-12
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.300,01
Cedente.....: O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRU-
CAO LT
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056636
Responsavel.: ATLANTICA TURISMO LTDA
CPF/CNPJ....: 007979563/0001-12
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          2.456,37
Cedente.....: O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRU-
CAO LT
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056644
Responsavel.: BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E
CPF/CNPJ....: 007170943/0064-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         26.523,00
Cedente.....: SUZANO PAPEL E CELULOSE
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055583
Responsavel.: CARLOS ADRIANO FRANCISCO DA 
SILVA
CPF/CNPJ....: 011558512/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            215,00
Cedente.....: ER COM DE PROD ELETRO ELETRO-
NICOS L
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057439
Responsavel.: ELIWERTON LUIZ DE MESQUITA
CPF/CNPJ....: 010528182/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            382,89
Cedente.....: BANCO RURAL SA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056315
Responsavel.: GERALDO TIMOTEO TERCEIRO LEITE
CPF/CNPJ....: 011623850/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            499,00
Cedente.....: JOCELIO LUSTOSA SANTANA ME
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056559
Responsavel.: HERDER PAULO COSTA CAMARA
CPF/CNPJ....: 011328017/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            914,00
Cedente.....: IRMAOS FISCHER S/A INDUSTRIA E COME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056202
Responsavel.: LIDIANE DO NASCIMENTO MOURA
CPF/CNPJ....: 015683548/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            136,00
Cedente.....: COMPISO INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PIS
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056127
Responsavel.: LILIAN PAULA TEODORO DA CRUZ
CPF/CNPJ....: 010300634-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             57,93
Cedente.....: JN COMERCIO VAREJISTA DE CAL-
CADOS L
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056340
Responsavel.: MANANCIAL - COM. E SERV.DE ENERGIA
CPF/CNPJ....: 015019148/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            209,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

Extrato da ata da sessão de julgamento de habilitação da Tomada de Preço nº 002/12. Obje-
to: Construção de Módulos Sanitários Domiciliares MSD I e II. Realizada no dia 05/11/2012, às 
09h00min, LICITANTES INABILITADAS: BELCHIOR Ltda, CNPJ nº 14.798.786/0001-49; JK 
Const. Ltda, CNPJ nº 09.302.546/0001-71; R & N Const. Ltda, CNPJ nº 13.029.173/0001-84 e S. 
JOSE Const. Ltda, CNPJ nº 12.499.326/0001-94. LICITANTE HABILITADA: NÃO HOUVE. Ficam 
notificadas as licitantes para apresentarem nova documentação na sessão a se realizar no dia 
20/11/2012, às 09h00mim. 

Coremas/PB, 05/11/2012.
José Sergio da Silva Cabral

Presidente CPL

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
EDITAL N° 001/2012 - CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – TERCEIRA CHAMADA
O Diretor Presidente em exercício da Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS, David dos 

Santos Mouta, no uso de suas atribuições legais e considerando a Homologação do resultado final 
do Concurso Público – EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO - publicado no Diário Oficial do Estado do 
Estado de 19/08/2012,

RESOLVE:
1. Convocar os candidatos abaixo relacionados, classificados no Concurso Público da PBGÁS 

obedecendo à ordem de classificação final por cargo/função, para comparecerem a sede da PBGÁS 
situada na Av. Epitácio Pessoa, 4756 Cabo Branco, João Pessoa – PB, impreterivelmente no período 
de 07/11/2012 a 21/11/2012, sob as penas de perder automaticamente o direito a vaga, aqueles que 
não se apresentarem no prazo fixado conforme prevê o item 8 do Edital nº 001/2012 de Abertura de 
Inscrições, munidos dos documentos que comprovem os seguintes requisitos:

a) Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
b) Aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo, atestada em exame admissional, 

de caráter eliminatório, realizado por uma Clínica indicada pela PBGÁS;
c) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro permanente ou gozar das prerrogativas dos 

Decretos 70.391/72 e 70.436/72 e Constituição Federal, art. 12, § 1º;
d) Quitação das obrigações eleitorais;
e) Quitação das obrigações militares (sexo masculino);
f) Declaração de não ter acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo ou emprego 

em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, 
do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, bem como do não recebimento 
de proventos decorrentes de inatividade em cargos não acumuláveis;

g) Declaração de bens (Declaração de Imposto de Renda), na forma da Lei 8.730/93;
h) Comprovação da escolaridade e requisitos exigidos para o cargo;
i) Apresentação do comprovante de registro no órgão de classe, se for o caso, e respectiva 

regularidade;
j) Certidão de nascimento ou casamento, cédula de identidade, título de eleitor, CPF, PIS/PASEP 

(se já cadastrado); e,
k) 01 (uma) foto 3x4 recente.

RELAÇÃO DOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CARGO: 1033 - ANALISTA DE SISTEMA
CLASS  NOME    DOC
0002  MICHAEL GOMES VAN DER LINDEN  2673313

João Pessoa (PB), 06 de novembro de 2012.
DAVID DOS SANTOS MOUTA

Diretor Presidente em exercício da PBGÁS

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N353/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 27/11/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de fonte de alimentação atx, mouse ótico, mídia dvd, mídia cd, placa de rede e etc, 
destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01806-6
 João pessoa, 06 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

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N391/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 27/11/2012 às 14:00 horas para:

Registro de preços para a contratação de serviços para fretamento de ônibus rodoviário, desti-
nado a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL, 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 - 12-01965-0
João pessoa, 06 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
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N396/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 29/11/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos antimicrobianos, destinado aos Diversos 
Órgãos, 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 - 12-01958-6
João pessoa, 06 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
CONVOCAÇÃO PARA 2° CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N301/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração pu-
blica, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADO, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções, 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 28/11/2012 às 14:30 horas para:

Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção no sistema de PPA/orça-
mento, destinado a Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAG, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01726-7
João pessoa, 06 de novembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2012
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 040/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Equipamentos Odontológicos. 
Data de abertura: 22/11/2012 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de 
Abril, S/N, centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 06 de novembro de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2012
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 041/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia. 
Data de abertura: 22/11/2012 às 11h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de 
Abril, S/N, centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 06 de novembro de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva – Pregoeiro.

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
“ALICE DE ALMEIDA’’- FUNDAC

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012
REGISTRO NA CGE: 12-01970-8
A FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEI-

DA”- FUNDAC, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 006/2012, de 28/02/2012, 
publicada no D.O.E de 13/03/2012, torna público para conhecimento dos interessados que, nos 
termos da Lei nº 10.520 e suas alterações, pelo Decreto nº 24.649/03, que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual,  e subsidiariamente pela Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, Lei nº 9.697/2012, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede deste 
Órgão, situada na Rua Prof. José Coelho, 30, centro, João Pessoa/PB, no dia 21/11/2012, às 14 
horas, para a aquisição de material de consumo (vestuário, toalhas, lençol).

Informações e Edital: Comissão Permanente de Licitação da Fundação Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente “Alice de Almeida”- FUNDAC, na Rua Prof. José Coelho, nº 30- centro, 
João Pessoa/PB, fone: (83) 3218.5386.

João Pessoa, 06 de novembro de 2012.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira
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