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Sertão

29o Máx.
23o  Mín.

35o   Máx.
19o  Mín.
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21 o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,037 (compra) R$ 2,038 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,950 (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,601 (compra) R$ 2,602  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA 12h34 2.0m

baixa

baixa

18h34

06h13

0.6m

0.6m

l Inscrições para o 14o Salão Municipal de Artes Plásticas se encerram hoje

l Festival Mundo terá shows  de 20 bandas no fim de semana na Usina Cultural
 
l UFPB realiza amanhã o II Fórum Popular de Saúde em João Pessoa 

l Inscrições para o Programa Bolsa Atleta vão até o próximo dia 19

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ano CXIX
Número 242

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Neide Medeiros 
lança 2a edição 
do livro sobre 
Violeta Formiga

Radegundis 
Feitosa recebe 
homenagem 
na UFPB
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FOTO: Evandro Pereira
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81 cidades da PB podem perder 
verbas federais para habitação

A Paraíba tem 81 pre-
feituras com pendências 
no Sistema Nacional de 
Habitação, é o que re-
vela um levantamento 
feito pela Confederação 
Nacional dos Municípios 
(CNM). As irregularida-
des impedem essas cida-
des de solicitarem recur-
sos federais para o setor. 
PágInA 17

Movimento de passageiros no 
Castro Pinto aumenta 13,16%

eM oUTUBRo

PágInA 14

PágInA 5

PágInA 8

Das 102 prefeituras na Paraíba com direito aos recursos para pagar os carros-pipa, somente 36 sacaram o dinheiro PágInA 13

Bombeiros combatem venda ilegal de gás de cozinha PágInA 15

Novo prazo de inscrições será de 12 a 18 deste mês. As provas 
da 1a fase acontecem nos dias 17 e 18 de dezembro. PágInA 4

Coperve define as novas datas 
para inscrições e provas do PSS

A nova reitora da UFPB, 
Margareth Diniz, assina 
segunda-feira em Brasília 
o termo de posse. A no-
meação foi publicada ontem 
no Diário Oficial. PágInA 25

O governador Ricardo 
Coutinho participa hoje de 
reunião da Sudene com a pre-
sidente Dilma Rousseff para 
assinar termos de compro-
misso do PAC Seca. PágInA 4

Margareth Diniz 
assina termo de 
posse como nova 
reitora da UFPB

Ricardo reúne-se 
hoje com Dilma 
para definir ações 
contra a estiagem

EDucaçãO Pac SEca



A estratégia da presidente Dil-
ma Rousseff de manter aquecida a 
economia, estimulando o consumo, 
tendo como uma das pilastras dessa 
política a redução do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) dos 
automóveis, se já era questionada no 
campo da mobilidade urbana, agora 
recebe outra avalanche de críticas, 
desta feita de gestores públicos da 
região Nordeste.

A jogada tornou-se manjada. De 
tempos em tempos o Governo Fe-
deral anuncia o fim da “promoção” 
do IPI - provocando uma corrida de 
consumidores às concessionárias, 
com meio mundo de gente queren-
do comprar automóveis a todo custo 
apenas para aproveitar a queda nos 
preços oriunda da redução do impos-
to -, para, em seguida, prorrogar no-
vamente o prazo do “desconto”.

O resultado dessa política foi o 
crescimento desenfreado do núme-
ro de automóveis nas cidades, tor-
nando ainda mais caótico o trânsito, 
fato que compromete sobremaneira 
a qualidade de vida dos cidadãos. O 
sistema público de saúde, por exem-
plo, foi uma das áreas mais afetadas, 
uma vez que, pela estrutura atual das 
cidades, mais veículos implica em 
mais acidentes.

Governadores e prefeitos de es-
tados e municípios nordestinos de-
nunciam uma drástica redução no 
repasse de verbas do Fundo de Par-
ticipação dos Estados (FPE) e Fun-
do de Participação dos Municípios 

(FPM) por causa da política da pre-
sidente Dilma de desonerar o IPI dos 
automóveis. Não demorou, ficou cla-
ra a necessidade de um novo pacto 
federativo.

Governadores nordestinos, en-
tre eles o da Paraíba, elevaram o 
tom das críticas e estão provando 
por “a” mais “b” que os Estados das 
regiões Sul e Sudeste são os únicos 
beneficiados com a desoneração do 
IPI dos automóveis, ficando para as 
unidades federativas do Norte, Cen-
tro-Oeste e Nordeste a responsabili-
dade de pagar a conta, que, no caso 
nordestino, ficou ainda mais cara 
com a seca. 

Com relação às cidades, um fator 
que está pesando muito nessa balan-
ça é o fim do atual modelo de distri-
buição das cotas municipais, julgado 
inconstitucional pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF). A nova lei de 
distribuição de recursos do FPM tem 
previsão de entrar em vigor a partir 
do dia 31 de dezembro deste ano. 
Isso açulou ainda mais os prefeitos, 
notadamente os recém-eleitos.  

Há quem diga que a presidente 
Dilma está distribuindo presentes 
comprados com dinheiro alheio, ou 
seja, faz caixa com o que perdem es-
tados e municípios do Nordeste. O 
assunto com certeza deve vir à tona 
na reunião de hoje, em Salvador, en-
tre governadores e a presidente Dil-
ma. Sem esquecer que os prefeitos 
prometem marchar na capital fede-
ral, em 13 de dezembro próximo.

“Paraíba, você não tem vergonha na 
cara?”

“Paraíba, desde quando você come-
çou a abusar de crianças?” (...)

Um paraibano ser chamado de Paraíba, 
no Sudeste brasileiro, até que seria motivo 
de orgulho. Seria, não fosse a forma pejora-
tiva desse tratamento. Recentemente, em 
um famoso programa de televisão, ouvi esse 
nome como título de chacota. Estou falando 
do programa “Casos de Família”, exibido no 
SBT pela apresentadora Christina Rocha. 
É um programa que, diariamente, costuma 
tratar de assuntos familiares polêmicos, ou 
temas que são tabus na sociedade.

No dia 29 de outubro, o assunto abor-
dado por Christina Rocha foi a relação 
sexual, ou “amorosa”, de pessoas maduras 
com menores de idade. E trouxe dois nor-
destinos, convidados da produção, para 
darem o testemunho de seus abusos. Um, 
do Estado baiano. O outro, da Paraíba. E 
foi no que deu!

Ambos estiveram no palco com suas 
companheiras, atualmente adultas, para 
serem sabatinados sobre o início de suas 
relações com elas, quando as mesmas 
tinham a faixa de 11 anos de idade. Sabe-
mos que a legislação brasileira, e também a 
Organização Mundial de Saúde, consideram 
crime grave a relação sexual entre adultos e 
crianças, resultante em coito ou não.

Mas não quero, aqui, entrar no mérito 
dessa questão. O tema da pedofilia é pano 
para outra manga. O que me chamou a 
atenção, mais uma vez, foi ver como o 
tal depoente, da Paraíba, esteve sendo 
tratado diante das câmeras. Independen-
te do que cometeu no passado, e agora 
estando casado com a criança que não é 

mais criança, o homem era chamado, pela 
apresentadora, como Paraíba, um “Para-
íba sem moral e sem vergonha na cara”. 
Essas menções insultantes, com o uso do 
nosso substantivo, extrapolaram o teor 
do próprio debate. Em outras palavras, o 
homem já não era um objeto de análise e 
sim um Paraíba que comia meninas.

Não é de hoje que paraibanos, ou “para-
íbas”, são ridicularizados na mídia nacional. 
O termo “Paraíba”, como forma depreciativa 
de tratamento, ainda não tem prazo vencido 
de validade. Sei que a pedofilia é um crime, 
mas o programa perdeu uma grande chance 
de se aprofundar na questão. Visando 
ganhar alguns pontinhos no Ibope, prefe-
riu armar esse grande circo de hipocrisia, 
agressão e leviandade. Usando a figura de 
um paraibano canhestro, de passado ques-
tionável, agrediu e ofendeu, ridicularizou 
novamente o nosso Estado, assim como já 
fizeram tantas celebridades.

Se Christina Rocha quis provocar o 
entrevistado, exibindo-o como um pro-
tótipo desse tipo de crime, que se res-
tringisse somente a ele, e não o tratando 
como Paraíba em modo tão humilhante. 
Foram muitas as referências, e muitas as 
indagações sobre a sua conduta pessoal. 
Mas o que chocou nossos conterrâneos, 
até que provem o contrário, foi quando ela 
desferiu a sua pergunta mais grave:

“Me diga uma coisa, Paraíba: lá na sua 
terra, na Paraíba, os homens também são 
assim: gostam de pegar crianças como 
você?”

Quem duvidar, basta pesquisar na pá-
gina do SBT. Cliquem no programa “Casos 
de Família” e localizem a edição de 29 de 
outubro de 2012.

r

Diferentemente da canção, o menino 
pobre do Cariri, pelo menos, conseguira 
um lenço. Foi quando de sua viagem de 
Sumé para Puxinanã, no início da década 
de quarenta, ao ser levado por um seu tio 
para férias, em sua residência.  Coube-
-lhe, no trajeto, logo após o reabasteci-
mento do carro, segurar o lenço do tio 
contra o vento a fim de enxugá-lo depois 
do serviço prestado, filtrando possíveis 
impurezas da gasolina.

Quanto aos seus documentos, nada 
levava. Essas exigências da cidadania 
ainda não faziam parte do seu modesto 
matulão, de poucas roupas e nenhum 
tostão. O curso primário concluído em 
Sumé nada representava em termos 
de qualificação profissional. Quan-
do muito, nesse seu novo estágio, o 
menino pobre do Cariri iria ganhar 
alguma experiência vendendo tecidos 
na loja do tio. Este havia se libertado 
dos limites dos Cariris Velhos e estava 
estabelecido em incipiente comércio 
de Puxinanã, nas proximidades de 
Campina Grande.

Ali, as férias do menino se prolon-
garam e ele ajudou missa, bateu no sino 

da igreja, ajudou a vender tecidos, leu 
folhetos de feira e sonhou com o ginásio, 
cada vez mais distante das condições 
do seu pai, cansado mestre-escola, cujo 
salário mal liquidava as contas da merce-
aria. Seu destino seria marcar passo ou 
voltar para tocar na Banda de Música de 
Antônio Josué.

De repente, mais que de repente, 
as portas se abriram: fez o ginásio e for-
mou-se em duas Faculdades, a de Direito 
e a de Ciências Sociais, e novos caminhos 
puderam ser palmilhados, numa multi-
plicação de lenços e documentos, que lhe 
têm dado sentido à vida. 

Dois sentimentos, porém, têm 
confortado muito o menino pobre do 
Cariri da Paraíba: essa presença, hoje, 
de lenços e documentos, não afastou os 
valores da fé e da gratidão, que guarda 
como suas maiores conquistas.

Mesmo com as inevitáveis perdas e 
a inexorabilidade da maldade humana, 
de que ninguém se livra, o menino credi-
ta a Deus todos os lenços e documentos, 
de alma genuflexa, capazes de fazê-lo 
sentir-se útil à vida e à sociedade.

Bendita fé! Bendita gratidão!

Editorial

Mais um caso Paraíba

 Pacto federativo

Com lenço, sem documento
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“Paraíba sem moral e sem vergonha na cara”. Essas menções insultantes, 
com o uso do nosso substantivo, extrapolaram o teor do próprio debate.”
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UN
A 16ª Reunião Ordinária do Con-
selho Deliberativo da Sudene  que 
ocorre hoje, em Salvador, tem um 
significado especial. Depois de 
mais de três anos contará com a 
presença do presidente da Repú-
blica. Pelo menos, Dilma ontem 
havia confirmado presença, dis-
cursando na abertura do evento e  
quebrando a indiferença palaciana 
caracterizando o quanto a autar-
quia estava esvaziada.
A pauta  trata da discussão sobre 
alterações da programação do 
FNE; flexibilização  do financia-
mento entre médio e grande por-
te e da elevação das disponibili-
dades do Programa Emergencial 
para a Seca, em R$ 500 milhões, 
passando a  R$ 1,5 bilhão.

É bom o  Botafogo de João 
Pessoa, que chegou a anun-
ciar a contratação do técnico 
Marcelo Villar, ligar as ante-
nas. Setores da imprensa 
esportiva de Recife estão 
anunciando o ex-técnico do 
Treze no Santa Cruz. Pelo, 
sim, pelo não...

A cidade de João Pessoa sediará 
no período de 21 a 23 de novem-
bro, o IV Simpósio em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos - SIC-
TA, captado pelo Departamento 
de Engenharia de Alimentos da 
UFPB. O evento, que reúne cerca 
de 600 participantes, ocorrerá 
no Hotel Tambaú.

Em Campina Grande estão 
dando como certa a pre-
sença da atual reitora da 
Universidade Estadual da 
Paraíba, Marlene Alves, 
como integrante do futuro 
governo de Romero Rodri-
gues na  “ Rainha da Bor-
borema”.

A Comissão Eleitoral da OAB-PB adiou a data das eleições do dia 19 para 26 de no-
vembro. A decisão, garante,  atende aos pedidos feitos por duas das chapas que 
disputam o pleito e também leva em consideração outras questões.  Entre elas, 
a necessidade de confecção de células eleitorais para a Seccional e para as Subse-
ções e o treinamento de mesários e escrutinadores, diante da decisão do TRE em 
indeferir o fornecimento de urnas eletrônicas para a realização do pleito da OAB.

O presidente do STF, ministro Carlos 
Aires Brito, já tem convite de Eduardo 
Campos, presidente do PSB, para se 
filiar ao partido quando se aposen-
tar. Brito que deixa o Supremo este 
mês por aposentadoria compulsória, 
já integrou os quadros do PT e foi 
candidato a deputado federal em 
1990, por Sergipe, sem obter êxito.

UMA NOVA FASE

CERTO, MAS...

TECNOLOGIACOTADA

ELEIÇÕES NA OAB

TROCA DE PODER

Quem quiser que entre nessa 
suposta briga entre os sena-
dores do PSDB Cássio Cunha 
Lima e Cícero Lucena, que te-
ria ocorrido recentemente, no 
Senado Federal. 
Pode ser até que o espaço 
para ocupar os dois esteja fi-
cando pequeno até em Brasí-
lia,  mas, na verdade, isso não 
passa de café pequeno.

AMARGO CAFÉIn
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O menino pobre do Cariri da Paraíba: hoje, de lenços e documentos, 
não afastou os valores da fé e da gratidão, suas maiores conquistas.”



Iaponira Cortez
Coordenadadora do projeto

‘Tiquinho de Alegria’ 

evar alegria para as crianças internadas na ala infantil do Hospital 
Universitário Lauro Wanderley (HULW), no campus da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). Esse é o objetivo do projeto denominado 
“Tiquinho de Alegria”, desenvolvido por um grupo de 16 estudantes dos 
cursos de Medicina, Odontologia, Farmácia, Enfermagem e Nutrição da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que, semanalmente, realiza 
a “palhaço terapia”, trabalho de humanização do tratamento no 
ambiente hospitalar. De acordo com a professora Iaponira Cortez, 
coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa de Seres Humanos 
do HULW e do projeto, ele foi implantado em 2010, mas, somente 
foi oficializado como atividade de extensão do curso de Medicina no 
ano passado. Roupas e perucas coloridas, rostos pintados e nariz de 
palhaço, é assim que os estudantes se vestem e entram em cena 
proporcionando bem-estar, cor e felicidade ao ambiente hospitalar, que 
é tradicionalmente triste, cinzento, sem cores e alegria. Na entrevista 
a seguir, ela fala como o projeto se realiza e revela os detalhes dos 
resultados clínicos obtidos nos pacientes.

Como surgiu a ideia de cria-
ção do projeto?

A ideia de criação do proje-
to surgiu ainda em 2010, mas so-
mente durante o ano passado ele 
foi oficializado como atividade de 
extensão do curso de Medicina da 
UFPB e hoje ele já conta com a par-
ticipação de 16 estudantes, sendo 
estendido também para alunos dos 
cursos de Odontologia, Farmácia, 
Enfermagem e Nutrição. Logo que 
criamos o projeto era voltado para 
crianças da Pediatria do Hospital 
Universitário, da Clínica de Doen-
ças Infectocontagiosas (DIC) e do 
Serviço de Atendimento Especia-
lizado (SAE), que atende crianças 
de famílias soro-positivo para HIV. 
Hoje o projeto tem maior atuação 
na DIC por conta da grande quan-
tidade de projetos de humaniza-
ção que existia na Pediatria e nós 
observamos que existia uma maior 
necessidade de atenção nesse se-
tor já que, as crianças que estão 
internadas passam por muitas di-
ficuldades, dentre elas, a própria 
condição de isolamento devido ao 
fato de possuírem uma doença in-
fectocontagiosa.

O que se denomina como pa-
lhaço terapia? 

A palhaço terapia é a introdu-
ção do palhaço no hospital com a 
finalidade de trazer bem-estar, cor 
e felicidade a estes lugares, que são 
tradicionalmente tristes, cinzentos, 
sem cores e alegria. Baseiam suas 
ações no sorriso e no bem-estar e 
acreditam que isso pode influenciar 
diretamente no processo de recu-
peração de um doente. O nome do 
projeto surgiu desta ideia. Tiquinho 
significa um “pouquinho” numa 
linguagem coloquial, remetendo, 
assim, a “um pouquinho de alegria” 
no ambiente hospitalar já que as in-
tervenções são de forma pontuais, 
especialmente aos domingos e não 
de forma diária.

Qual o principal objetivo?
O projeto é voltado para crian-

ças e tem como finalidade favo-
recer a atenção psicossocial e o 
acolhimento emocional diante do 
difícil momento de separação da 
vida cotidiana e da hospitalização. 
As intervenções ocorrem semanal-
mente aos domingos, no período 
da manhã, das 7h às 11 horas. O 
tempo varia de acordo com o nú-

mero de crianças por enfermaria, 
mas cada intervenção dura em mé-
dia 15 minutos para não se tornar 
cansativa.

Como se realiza a ação dos 
estudantes dentro do projeto?

O Tiquinho de Alegria se reali-
za de uma maneira muito simples. 
Os alunos integrantes do grupo, 
fantasiados de palhaços, fazem di-
nâmicas voltadas principalmente 
para as crianças internas, mas cons-
tantemente adaptadas e já atingem 
o público adulto. Nas intervenções 
dos palhaços, nós exploramos o riso 
através do improviso, criando pia-
das, realizando pequenas dramati-
zações por meio de esquetes, além 
de trabalharmos com cantoria e 
alguns adereços, como brinquedos, 
balões e narizes de palhaço.

Essas ações são planejadas 
ou os estudantes atuam de ma-
neira espontânea?

As ações a serem realiza-
das são planejadas. Para que isso 
ocorra os integrantes do projeto 
se reúnem todas as semanas com 
objetivo de planejar e debater as 
ações e as dinâmicas a serem apli-
cadas pelos palhaços, bem como 
figurino e dramatização, avalian-
do os pontos positivos e negativos 
de cada intervenção no hospital. 
Dessas reuniões, participa tam-
bém uma professora colaboradora 
com formação em psicologia e em 
arte cênica, que orienta o grupo 
quanto a situações desafiadoras 
que possam surgir nas atividades, 
tais como situações de estresse na 
internação hospitalar, a dificulda-
de de aceitação da figura do palha-
ço por algumas crianças, o difícil 
trabalho de promover o riso em 
contraposição com a dor dos pa-
cientes, dentre outras situações.

Como as brincadeiras reali-
zadas pelos palhaços são pro-
gramadas?

Uma vez no mês o grupo se 
reúne em atividades com um pro-
fessor colaborador, médico e es-
pecialista em psicodrama. Nesta 
etapa são realizadas atividades 
que buscam o aperfeiçoamento do 
palhaço criado por cada estudan-
te. São exercitados a habilidade da 
fala e andar do palhaço, o trabalho 
com a dramatização e improviso, 
cantoria e danças de roda.

Foi confirmado 
que 83% 
das crianças 
encararam 
com maior 
facilidade as 
dificuldades

 L

Os pacientes se envolvem 
com o projeto?

Com certeza. Para se ter ideia 
do envolvimento deles, basta ape-
nas observar que a grande maioria 
das crianças internadas reage po-
sitivamente às intervenções. Entre 
as experiências vividas, eu posso 
destacar, por exemplo, uma que 
ocorreu na hora da entrada dos pa-
lhaços no corredor da DIC, onde é 
feita uma fila do tipo indiana, sendo 
acompanhada de uma cantoria com 
a participação de algumas crianças, 
e nós observamos que não apenas 
as crianças participaram como tam-
bém pacientes adultos se levanta-
ram e correram para a porta das 
enfermarias, esperando-nos com 

um sorriso, bastante empolgados. 
No caso daqueles pacientes que fi-
cam internados em tempo prolon-
gado, esse envolvimento se mostra 
mais acentuado a cada semana. A 
receptividade também é grande 
por parte dos profissionais de saú-
de. Não é raro ouvirmos auxiliares 
de limpeza, enfermeiros e médicos 
perguntando sobre a presença dos 
palhaços e interagindo conosco nas 
intervenções. Também é comum 
que algumas crianças não reajam 
bem à figura do palhaço. Porém, 
quando a criança torna-se mais re-
ceptiva, minutos depois, mostran-
do-se melhor à presença do palha-
ço, aí nós voltamos e realizamos 
brincadeiras.

Existem relatos sobre a me-
lhoria dos pacientes com a ação 
do projeto?

Sim, até porque o nosso 
projeto foi fundamentado nos 
“Doutores da Alegria”, então, se 
observa que o riso, a alegria e a 
descontração, melhoram os níveis 
de adrenalina e humor, aumentan-
do a imunidade do paciente. Para 
mensurar os impactos da palhaço 
terapia, os integrantes do grupo 

solicitam, antes e depois das in-
tervenções, ao responsável legal 
pela criança para responder a um 
roteiro de perguntas, aprovado 
pelo Comitê de Ética do HULW. 
Em um desses estudos, realizado 
entre março e julho de 2011 com 
uma amostra de 54 crianças inter-
nadas na DIC, foi confirmado que 
83% delas encararam com maior 
facilidade as dificuldades e sofri-
mentos gerados pelo processo de 
internação hospitalar após os tra-
balhos dos palhaços.

Quais os critérios avaliados 
nessa pesquisa?

Na pesquisa, foi avaliada a mu-
dança do grau da dor sentida pelos 
pacientes através de uma escala fa-
cial, ficando constatado que houve 
uma diminuição para níveis mais 
baixos em relação aos anteriores, 
quando não haviam sido realizadas 
as atividades de palhaço terapia. 
Estudos na literatura afirmam que 
a riso terapia e a palhaço terapia es-
tão diretamente ligadas à melhoria 
do estado geral dos pacientes, for-
talecimento das defesas do organis-
mo e maior analgesia, confirmando 
os nossos resultados.
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Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

para as crianças internadas



O governador Ricar-
do Coutinho participa hoje 
às 15h, em Salvador, da 16ª 
reunião extraordinária do 
Conselho Deliberativo da 
Sudene, com a presidente 
Dilma Rousseff e demais go-
vernadores do Nordeste. Na 
ocasião, Ricardo Coutinho as-
sinará o BNDES Estado, linha 
de crédito que prevê inves-
timentos de R$ 550 milhões 
em rodovias, saneamento, 
habitação, infraestrutura hí-
drica e segurança. 

Na pauta da reunião 
também está prevista a assi-
natura de termos de compro-
missos com os estados den-
tro do PAC Seca. O programa 
garante para a Paraíba a cons-
trução dos sistemas aduto-
res de Boqueirão, Camalaú, 
Natuba, Congo III etapa, as-
sim como sistemas de abas-
tecimento d’água. O governo 
federal ampliará de R$ 500 
milhões para R$ 1,5 bilhão os 
recursos emergenciais para 
convivência com a estiagem 
nos estados nordestinos e 
fará na reunião da Sudene o 
balanço das ações de enfren-
tamento à seca. 

O governador Ricardo 

Coutinho afirmou que irá 
compartilhar com os outros 
governadores e o governo 
federal as dificuldades de-
correntes da estiagem, mas 
também as experiências 
bem sucedidas de convivên-
cia com a seca, a exemplo do 
Programa de Distribuição de 
Ração Animal para manter 
os rebanhos bem alimenta-
dos e, assim, evitar que sejam 
vendidos a qualquer preço 
pelos produtores. A Paraíba 
é o único Estado do Nordeste 
a desenvolver esse progra-
ma, que já distribuiu gratui-
tamente 19 mil toneladas do 
farelo do sorgo e do milho, e 
promove a venda subsidiada 
da silagem do milho e sorgo, 
e torta de algodão. “Isso tem 
sido fundamental para o ho-
mem do campo”, completou. 

FPE e ICMS
Outros pontos levanta-

dos pelo governador na Su-
dene serão a queda do fundo 
de Participação dos Estados 
(fPE), que vai gerar perdas 
para a Paraíba de R$ 257 mi-
lhões este ano, e a proposta 
da unificação da alíquota 
do ICMS, apresentada pelo 
ministro da fazenda, guido 
Mantega, em reunião na úl-
tima quarta-feira, 7, em Bra-
sília, com governadores de 
todos os estados.
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Em cima da hora

Ricardo assina BNDES Estado
rEunião com dilma roussEff

Linha de crédito prevê 
investimentos de R$ 550 
milhões no Estado

“Os deputados 
se comprome-
teram a desti-
nar verbas para 
as ações de en-
frentamento à 
violência na PB”

A Comissão Permanente do 
Concurso Vestibular (Coperve) da 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) anunciou ontem, dia 8, as 
novas datas do Vestibular 2013 da 
instituição. As provas das primeira 
e segunda séries do Processo Se-
letivo Seriado (PSS) vão acontecer 
em 16 e 17 de dezembro, respec-
tivamente. O PSS 3, por sua vez, 

acontece em 20 e 21 de janeiro. 
Segundo a Coperve, os novos 

editais que serão publicados hoje, 
estabelecerão o período de 12 a 
18 de novembro para adequação 
das inscrições. A data de divulga-
ção dos resultados ainda não foi 
informada.

O calendário do Vestibular 
2013 da UFPB, que abrange o Pro-
cesso Seletivo Seriado (PSS 2013) 
e os Processos Seletivos para os 
cursos de graduação em Música, 

Teatro, Artes Visuais, Tradução 
e Cursos Sequenciais em Música, 
foi suspenso para que a institui-
ção pudesse se adequar às novas 
normas sobre reserva de vagas por 
meio de cotas, previstas no Decre-
to Nº 7.824, de 11/10/2012 e da 
Portaria Normativa MEC Nº 18, de 
11/10/2012.

O novo edital para os cursos 
sequenciais em Música estabelece-
rá apenas o novo calendário para 
as provas desses cursos.

Coperve anuncia datas de provas
Pss 2013

A secretária de Esta-
do da Mulher e da Diver-
sidade Humana (Semdh), 
Iraê Lucena, visitou, na 
quarta-feira (7) e ontem, 
a Câmara dos Deputados 
e o Senado Federal, em 
Brasília (DF), onde con-
versou com a bancada 
paraibana encaminhan-
do solicitação de Emenda 
Parlamentar para aten-
der ações de políticas pú-
blicas de enfrentamento 
à violência na Paraíba. 
Ela ainda participou da 
5ª Semana de Valoriza-
ção da Primeira Infância 
e Cultura de Paz.

Iraê Lucena infor-
mou que a solicitação 
de Emenda Parlamentar 
visa atender às políticas 
voltadas às mulheres, à 
população negra, lésbi-
cas, gays, bissexuais, tra-
vestis e transexuais em si-
tuação de violência, além 
das ligadas à equidade 
racial de gênero, raça/
etnia, diversidade e pro-
moção da cidadania.

“Estive em audiência 
com os deputados fede-
rais que representam a 
Paraíba e todos se com-
prometeram a destinar 
verbas para as ações de 
enfrentamento à violên-
cia no Estado”, comen-
tou Iraê Lucena, adian-
tando que participaram 
da conversa os deputa-
dos Efraim Filho (DEM), 
Leonardo Gadelha (PSC), 
Luiz Couto (PT), Damião 
Feliciano (PDT), Wilson 
Santiago Filho (PMDB), 

além do senador Cássio 
Cunha Lima (PSDB).

“Recentemente, 
também estive  com 
bancada das deputadas 
estaduais do Estado, so-
licitando a destinação 
de recursos específicos 
para as políticas volta-
das às mulheres”, infor-
mou a secretária.

Evento 
A Secretaria de Es-

tado da Mulher e da 
Diversidade Humana 
(Semdh) esteve partici-
pando, de terça-feira (6) 
até esta quinta-feira (8), 
da 5ª edição da Semana 
de Valorização da Pri-
meira Infância e Cultura 
da Paz, promovida pelo 
Senado Federal, em Bra-
sília/DF. O evento de-
bateu sobre “O Desen-
volvimento Integral da 
Criança – Teoria e Prá-
tica” e teve a participa-
ção de 14 especialistas 
do Brasil e exterior nas 
áreas de saúde mater-
no-infantil e educação.

Secretária solicita 
apoio de bancada

EnfrEntamEnto à violência
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Os novos editais que serão publicados hoje, estabelecerão o período de 12 a 18 de novembro para adequação das inscrições

Nádya Araújo
Especial para A União

Os ministros resolveram 
o impasse com relação à pena 
para Ramon Hollerbach, ex-
-sócio do publicitário Marcos 
Valério, para o crime de evasão 
de divisas, no início da sessão 
de ontem do julgamento do 
mensalão no STf (Supremo 
Tribunal federal), em Brasília. 
O réu também foi condenado 
por corrupção ativa, peculato, 
lavagem de dinheiro e forma-
ção de quadrilha. A pena total 
de Hollerbach será de 29 anos, 
sete meses e 20 dias e uma 
multa total de R$ 2,8 milhões. 

Em seguida, foram defini-
das as penas do outro ex-sócio 
de Valério. Para Cristiano Paz 
(condenado por quadrilha, 
peculato, corrupção ativa e 
lavagem), a soma das penas 
ultrapassou 25 anos. Para o 
advogado de Valério, Rogé-
rio Tolentino (condenado por 
quadrilha, corrupção ativa e 
lavagem) foi condenado a pelo 
menos cinco anos de reclusão, 
mas ainda falta ser analisada a 
pena por lavagem de dinheiro.

Na quarta-feira (7), os 
ministros não chegaram a um 
acordo sobre o tempo de con-
denação para o crime de eva-
são, quatro apoiaram o relator 
em uma pena maior, três foram 
com o revisor, e Marco Aurélio 
ficou isolado com um posicio-
namento diferente de ambos. 

Ontem, após sugestão do mi-
nistro Celso de Mello, decano 
da Corte, prevaleceu a pena de 
três anos e oito meses de reclu-
são, mais 100 dias-multa (cada 
dia-multa equivalente a dez 
salários mínimos em valores 
vigentes à época dos crimes, 
totalizando R$ 260 mil). 

Pena prescrita  
Condenada no julgamento 

do mensalão por formação de 
quadrilha, Simone Vasconce-
los, ex-funcionária do publici-
tário Marcos Valério na agência 
SMP&B, teve a pena pelo crime 
prescrita. Isso ocorreu porque 
os ministros condenaram a ré 
a um ano e oito meses de pri-
são, pena proposta pelo relator 
Joaquim Barbosa. É a primeira 
pena que prescreve no julga-
mento do mensalão.

Pelo Código Penal, os cri-
mes com penas menores que 
dois anos prescrevem quatro 
anos após o oferecimento da 
denúncia. Como os réus do 
mensalão foram denunciados 
pela Procuradoria geral da Re-
pública (PgR) em 2007, a pena 
prescreveu.

Simone Vasconcelos tam-
bém foi condenada por corrup-
ção ativa dos parlamentares 
com a pena de quatro anos e 
dois meses de reclusão e mul-
ta de R$ 143 mil.  Os ministros 

ainda não concluíram a dosi-
metria para lavagem de dinhei-
ro e evasão de divisas porque 
os ministros Cármen Lucia, 
Dias Toffoli e Marco Aurélio 
foram para sessão do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Joaquim Barbosa votou 
por uma pena menor do que 
as impostas a Valério e os ex-
-sócios Ramon Hollerbach e 
Cristiano Paz, sob o argumento 
de que Vasconcelos cumpria 
ordens dos três.

O ministro Marco Auré-
lio propôs uma pena superior 
à dada pelo relator, de dois 
anos e três meses, o que faria 
com que o crime não prescre-
vesse. O decano da Corte, mi-
nistro Celso de Mello, votou 
pela mesma pena proposta 
por Aurélio e afirmou que a 
ré teve participação efetiva na 
trama criminosa.

Os ministros do STf tam-
bém condenaram o publici-
tário Cristiano Paz,  ex-sócio 
de Marcos Valério, a 25 anos, 
onze meses e 20 dias de prisão 
pelos crimes de formação de 
quadrilha, corrupção ativa, pe-
culato e lavagem de dinheiro. 
Além disso, o condenado terá 
de pagar uma multa de apro-
ximadamente R$ 2,5 milhões.

Para o relator, Cristiano 
Paz participou de “toda uma 
parafernália, um mecanismo 

bem azeitado de desvio de re-
cursos públicos”. O réu foi con-
denado a penas semelhantes 
às aplicadas a Ramon Hollerba-
ch, também ex-sócio de Valério.

Já o advogado de Valério 
Rogério Tolentino foi conde-
nado a pelo menos cinco anos 
e três meses de prisão pelos 
crimes de formação de qua-
drilha e corrupção ativa. Ain-
da falta contabilizar a pena 
para lavagem de dinheiro.

Antes, os ministros resol-
veram o impasse com relação 
à pena para Ramon Hollerba-
ch, ex-sócio do publicitário 
Marcos Valério, para o crime 
de evasão de divisas. O réu 
também foi condenado por 
corrupção ativa, peculato, la-
vagem de dinheiro e forma-
ção de quadrilha.

Na quarta-feira (7), os 
ministros divergiram sobre o 
tempo de condenação. Ontem, 
após sugestão do ministro Cel-
so de Mello, decano da Corte, 
prevaleceu a pena de três anos 
e oito meses de reclusão, mais 
100 dias-multa (cada dia-mul-
ta equivalente a dez salários 
mínimos em valores vigentes 
à época dos crimes, totalizando 
R$ 260 mil). Com isso, a pena 
total de Hollerbach será de 29 
anos, sete meses e 20 dias por 
todos os crimes e uma multa 
total de R$ 2,8 milhões.

Supremo estabelece pena de 29 anos
Ex-sócio dE marcos valério
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Terminam hoje as
inscrições para edital 
Walfredo Rodrigues
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Escritora Neide Medeiros lança a 2a edição revista e ampliada de livro 
em homenagem à poetisa Violeta Formiga, assassinada há 30 anos

Espetáculo do grupo 
Sala Verde em cartaz 
hoje no Santa Roza

Radegundis Feitosa
recebe homenagem 
póstuma na UFPB
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TEATRO TRIBUTO

A professora e escritora Neide 
Medeiros Santos - integrante 
da Academia Feminina de Le-
tras e Arte da Paraíba - lança 
hoje, em sessão de autógrafos 
a partir das 17h, na Praça de 
Alimentação do Shopping 
Sul, no bairro dos Bancários, 

em João Pessoa, dentro da programação da 
1ª Feira de Livros de Autores Paraibanos, a 
2ª Edição revista e ampliada do livro Violeta 
Formiga Vive! - 30 Anos de Encantamento, 
publicação de O Sebo Cultural com 55 pági-
nas e preço de R$ 15. Ela disse para o jornal 
A União que a obra é uma homenagem à 
poetisa, lembrando - a propósito - os 30 anos 
de sua morte, completados no último dia 21 
de agosto. 

Em comparação com a 1ª Edição - de 
2007, pela Editora Universitária da UFPB, 
quando se completaram 25 anos do faleci-
mento da poetisa - Neide Medeiros ressaltou 
que este novo lançamento, de 2012, contém 
a mais dois ensaios. Um trata-se de resgate 
jornalístico, saído em 2011 no suplemento 
literário Correio das Artes, de A União, ba-
seado em notícias da cobertura dos jornais 
da época sobre a morte de Violeta Formiga, 
assassinada (mas que a autora prefere dizer 
que ela foi “morta prematuramente”) pelo 
próprio marido no dia 21 de agosto de 1982, 
aos 31 anos de idade. O outro é um texto cur-
to, inédito, intitulado ‘Violeta Formiga e Ou-
tros Escritos’, surgido da inspiração de uma 
monografia a ela entregue por funcionária da 
Universidade Federal da Paraíba.

A autora ainda antecipou que esta nova 
edição ainda foi ampliada com a inserção do 
poema intitulado ‘Canção para a desconhe-
cida amiga Violeta Formiga’, assinado pelo 
cordelista paraibano Paulo Nunes Batista, 
radicado na cidade de Anápolis-GO e que se 
inspirou para escrevê-lo depois que recebeu 
o livro sobre a poetisa enviado pela própria 
Neide Medeiros em 2007. “Ele ficou impres-
sionado com a beleza da poesia de Violeta”, 
comentou ela, que lhe pediu autorização para 
inclusão no livro que será lançado hoje. 

Neide Medeiros também destacou que 
ainda incluiu no livro o poema que escreveu 
e se intitula ‘O Voo do pássaro’. A propósito, 
é um dos textos que integra, também, uma 
miniantologia poética inserida pela autora 
nesta 2ª edição, da qual ainda consta o poe-
ma ‘Eu, Violeta Formiga’, que é uma colagem 
identificando a homenageada. Ela fez questão 
de ressaltar que a capa é uma releitura da 
artista plástica paraibana Fran Lima a partir 
de um retrato de Violeta Formiga elaborado 
pelo ilustrador de A União, Domingos Sávio, 
autora da capa da primeira, lançada há cinco 
anos. Fran ampliou o trabalho, emoldurado, 
e a escritora garantiu que o levará para or-
namentar o ambiente, durante a sessão de 
autógrafos.

Além disso, quem adquirir o livro - que 
ainda contém dados biográficos, quatro 
ensaios e depoimentos de poetas e amigos 
de Violeta Formiga - durante o lançamento 
receberá marcador personalizado artesanal, 
criado pelo artista plástico gaúcho - radicado 
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Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Encantamento poético

na Paraíba há dez anos -  Miguel Bertollo. Ele 
pintou a flor violeta em aquarela e inseriu 
trechos de poemas da saudosa escritora. 

Norte-rio-grandense de Jardim do Seri-
dó, não é de agora que Neide Medeiros guar-
da uma estreita relação com Violeta Formiga. 
Quando era professora de Teoria da Litera-
tura na UFPB utilizava textos da poetisa para 
trabalho em sala de aula. A própria Cadeira de 
nº 40 - a última da entidade - que ela ocupa 
na Academia Feminina de Letras e Arte da 
Paraíba tem por patrona a saudosa poetisa. 

“Ela se destaca porque escreveu poemas 

modernos e curtos, abordando temas como 
a vida, a dor, a solidão e o amor, que são uni-
versais e por isso, não são desgastados pelo 
tempo”, disse Neide Medeiros referindo-se a 
Violeta de Lourdes Gonçalves Formiga, nome 
completo da saudosa poetisa, que nasceu na 
cidade de Pombal, em 28 de maio de 1951. 
Ela deixou apenas dois livros. O primeiro 
- intitulado Contra Cena - foi publicado em 
1981 pelas Edições Macunaíma, da Oficina 
Literária, do qual era integrante e funcionava 
no Grupo Escolar Tomás Mindello, localizado 
no centro da cidade de João Pessoa. O segun-

Neide Medeiros 
utilizava os textos 
da poetisa 
paraibana em sala 
de aula quando 
lecionava Teoria da 
Literatura na UFPB

do - Sensações - foi lançado em 1983, como 
homenagem póstuma prestada pelos amigos. 

Além da obra de Neide Medeiros, será 
lançado, no final desta tarde, durante a 
1ª Feira de Livros de Autores Paraibanos, 
evento realizado por O Sebo Cultural em 
parceria com o Shopping Sul, o livro Manual 
Estratégico de Comunicação Empresarial / 
Organizacional (Editora A União, 109 pági-
nas, 2012), de Shirley Cavalcante. E, também, 
o relançamento de Nós an insight (Editora 
Linha D’água, 107 pág., 2011) do jornalista 
Carlos Aranha.       
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Vivências

Ensinava Alziro Zarur (1914-1979): “O suicídio não 
resolve as angústias de ninguém”.

Estava com a razão o autor de “Poemas da Era Atô-
mica”.

Matar-se abala, por largo tempo, a existência do 
Espírito, pois ofende a Lei Divina, que é Amor, mas tam-
bém Justiça.

Quando a dor apertar, por favor, lembre-se desta 
página de André Luiz, na psicografia do venerando 
Francisco Cândido Xavier (1910-2002):

Mais um pouco*¹
Quando estiveres à beira da explosão na cólera, 

cala-te mais um pouco e o silêncio te poupará enormes 
desgostos.

“Quando fores tentado a colaborar na maledicência, 
guarda os princípios do respeito e da fraternidade mais 
um pouco e a benevolência te livrará de muitas compli-
cações.

“Quando o desânimo impuser a paralisação de tuas 
forças na tarefa a que foste chamado, prossegue agindo 
no dever que te cabe, exercitando a resistência mais um 
pouco e a obra realizada ser-te-á gloriosa bênção de 
luz.

“Quando a revolta espicaçar-te o coração, usa a 
humildade e o bom entendimento mais um pouco e não 
sofrerás o remorso de haver ferido corações que deve-
mos proteger e considerar.

“Quando a lição oferecer dificuldade à tua mente, 
compelindo-te à desistência do progresso individual, 
aplica-te ao problema ou ao ensinamento mais um 
pouco e a solução será divina resposta à tua expectati-
va.

 “Quando a ideia de repouso sugerir o adiamento 
da obra que te cabe fazer, persiste com a disciplina 
mais um pouco e o dever bem cumprido ser-te-á coroa 
santificante.

“Quando o trabalho te parecer monótono e inex-
pressivo, guarda fidelidade aos compromissos assumi-
dos mais um pouco e o estímulo voltará ao teu campo 
de ação.

“Quando a enfermidade do corpo trouxer pensa-
mentos de inatividade, procurando imobilizar-te os 
braços e o coração, persevera com Jesus mais um pouco 
e prossegue ajudando a todos, agindo e servindo como 
puderes, porque o Divino Médico jamais nos recebe as 
rogativas em vão.

“Em qualquer dificuldade ou impedimento, não te 
esqueças de usar um pouco de paciência, amor, renun-
ciação e Boa Vontade, a favor de teu próprio bem-es-
tar.

“O segredo da vitória, em todos os setores da vida, 
permanece na arte de aprender, imaginar, esperar e 
fazer mais um pouco”.

O Salmo 31:24 da Bíblia Sagrada adverte fraternal-
mente: “Tende coragem, e Ele fortalecerá o coração de 

todos vós que esperais no Senhor”.
O Rabino Henry Sobel pondera: “Não somos donos 

da Vida, mas apenas os guardiões dela”.
Honremos, pois, o extraordinário dom que Deus 

nos concedeu, que é a Vida, e Ele sempre virá em nosso 
socorro pelos mais inimagináveis e eficientes proces-
sos.

Substancial é que saibamos humildemente enten-
der os Seus recados e os apliquemos com a Boa Vontade 
e a eficácia que Ele espera de nós.

A permanente sintonia com o Poder Divino só nos 
pode adestrar o Espírito, para que tenhamos condições 
de sobreviver à dor, mesmo que em plena conflagração 
dos destemperos humanos.

Do livro “Billy Graham responde”, emerge esta elu-
cidação do respeitado pastor norte-americano: “A vida 
nos foi concedida por Deus e só Ele tem o direito de 
tirá-la. Além disso, até mesmo no meio das circunstân-
cias mais difíceis, Deus está conosco. (...) Devo enfatizar 
o fato de o suicídio ser um erro, não fazendo parte do 
plano de Deus”.

Na Quarta Surata do Alcorão Sagrado, encon-
tramos este conforto numa admoestação do Profeta 
Muhammad (570-632) — “Que a Paz e as bênçãos de 
Deus estejam sobre ele”:

“29. Ó crentes, não defraudeis reciprocamente os 
vossos bens por vaidade, realizai comércio de mútuo 
consentimento e não pratiqueis suicídio, por que Deus é 
misericordioso para convosco”.

Santa Teresa d’Ávila (1515-1582), a grande mística 
da Espanha, incentiva-nos à perseverança: “Que nada te 
perturbe, nada te amedronte. Tudo passa. Só Deus nun-
ca muda. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus, 
nada falta. Só Deus basta”.

A continuação da existência após a morte jamais 
poderá ser justificativa para o suicídio. Todos continua-
mos vivos.

Acertadamente escreveu Napoleão Bonaparte 
(1769-1821), quando lamentou essa inditosa escolha, 
que infelicita o Espírito de quem se deixa seduzir por 
ela, porque a chegada ao Outro Mundo daquele que 
destrói o seu próprio corpo é um grande tormento, 
porquanto não há morte após a morte: “Tão corajoso é 
aquele que sofre valentemente as dores da Alma como o 
que se mantém firme diante da metralha de uma bate-
ria. Entregar-se à dor sem resistir, matar-se e eximir-se 
à mesma dor é abandonar o campo de batalha antes de 
ter vencido”*2.

Finalmente, confiantes, sigamos o caminho apon-
tado pelo Senhor no livro Deuteronômio, 30:19: “Como 
podes ver, coloquei hoje diante de ti a Vida e o Bem, a 
morte e o mal... portanto, escolhe a Vida, para que vivas 
tu e a tua semente”.

Meus Amigos e Irmãos em Humanidade, a grande 
fortuna é sabermos que viver é melhor!

Não sou Deus para julgar os 
comportamentos humanos na parte 
espiritual, nem juiz para julgá-los no 
plano terrestre. Mas nada me impede 
de questionar algumas coisas que 
minha mente não 
consegue entender. 
Uma dessas ques-
tões é a propalada 
notícia de que uma 
jovem brasileira 
leiloou sua virginda-
de. Anteriormente 
havia feito oferta 
a um empresário 
tentando vender esta 
virgindade por cem 
mil reais. O leilão 
lhe rendeu mais: 
um milhão e meio, a 
serem pagos por um 
milionário japonês. 
Há muito tempo, a 
virgindade deixou 
de ser tabu. Como os homens, em sua 
maioria, nunca casaram virgens, as 
mulheres se acharam no mesmo direi-
to. A virgindade perdeu seu valor com 
o passar do tempo. As mulheres pouco 

valorizam-na e os homens nem ligam 
para isto. Também pouco importa, 
já que uma mulher pode ser virgem 
fisicamente, mas ter uma conduta de-
vassa. Os homens de hoje, assim como 

as mulheres, apostam no 
caráter e na paixão.

Voltando ao tão 
propalado leilão, até 
compreendo a parte da 
jovem: quer fazer um 
curso de Medicina e 
achou que este seria o 
meio mais fácil e rápido 
de conseguir recursos 
para a tão sonhada car-
reira. Deixar seu corpo 
ser usado por uma hora, 
dentro de um luxuosíssi-
mo avião, com camisinha 
e sem direito a beijo. 
Tudo devidamente acor-
dado em contrato. Agora, 
quanto ao milionário, 

é que não consegui entender. Será 
que um hímen é tão importante 
para ele, ainda mais de uma des-
conhecida? Ou simplesmente pela 
emoção de ganhar uma disputa seja 

ela qual for. Busca de notoriedade 
não é, porque sua identidade não 
foi revelada. O que seria então é que 
não consigo visualizar. Acho que ele 
conseguiria isto por um preço mui-
to, mais muito mais barato. O que 
eu não entendo como uma pessoa 
pode desperdiçar tamanha quan-
tidade em dinheiro por um mero 
capricho, e ficar insensível ao fato 
de que esta poderia matar a fome 
de centenas de seres humanos. Uma 
matéria publicada esta semana nos 
da conta de que só no Sudão, país 
africano, existem cerca de cento e 
setenta mil esfomeados. Por que 
também, como opção, não financiar 
pesquisas nas áreas da saúde, onde 
se poderiam conseguir curas para 
diversos males? Que me perdoem os 
que não pensam como eu, mas creio 
que a atitude do milionário japo-
nês é uma afronta à humanidade, 
uma ofensa ao Criador. Posso estar 
errado por não conseguir entender 
certos comportamentos humanos, 
cada vez mais egoístas, cada vez 
mais violentos. Quando e onde va-
mos parar?

Diácono e jornalista - jnunes48@hotmail.com

As flores 
de Comblin

Visitei em Santa Fé o túmulo onde padre 
José Comblin está sepultado, ao lado de pa-
dre Ibiapina, quase dois anos depois de sua 
morte.

Temia a emoção movida pelas lembran-
ças deste teólogo que me abriu os olhos para 
as palavras de dom Marcelo Carvalheira, pro-
féticas e atuais, quando clamava por justiça 
em favor dos pobres.

Quase me ajoelhei ao pé do túmulo, se-
guindo exemplo do que fizera momentos an-
tes diante do local onde está padre Ibiapina, 
este apóstolo que sentiu as dores e se com-
padeceu dos flagelados da seca no Nordeste, 
num período de longas estiagens.

Em pé, junto à cova rasa onde se en-
contra enterrado Comblin, submergido em 
recordações, percebi a frase escrita na lousa 
abaixo da foto dele: “Profeta da Liberdade”. 
Outras denominações poderiam constar ali 
para ressaltar o perfil deste estudioso da 
Palavra de Deus.

Naquele terreno pedregoso onde meus 
antepassados depositaram esperanças, local 
aonde tropeiros repousaram conduzindo 
alimentos para os sertanejos famintos e pa-
dre Ibiapina fez moradia, ensinou orações e 
gestos misericordiosos, repousa um homem 
bondoso de terra estranha.

Chamou-me a atenção uma flor nativa 
daquela região que nasceu na terra do túmu-
lo de Comblin. Este profeta é igual aquela pe-
quena flor desenvolvida no terreno árido do 
Nordeste, que nos anima e impulsiona a não 
desistir mesmo quando a noite esteja escura 
e a terra esturricada. Seus ensinamentos são 
como aquela flor na terra infecunda, mas que 
floresceu pela força que contém.

Aquela fina flor que contemplei na beira 
da cova falou por centenas de páginas lidas, 
porque brotou na terra áspera do meu cora-
ção a esperança e a confiança de que a paz 
regada pela oração destrói incertezas e o 
mal.

Comblin foi semente vinda de longe que 
floresceu entre nós e continua na sua esti-
mulante palavra que de tão suave permanece 
viva. Com ele a palavra era de fácil enten-
dimento, e regava nosso coração para não 
temer os opressores.

Tudo que ensinou é orvalho da madruga-
da na terra nordestina onde existe pau-d’ar-
co florido no pleno verão.

Demorei quase meia hora diante do lugar 
onde o amigo está sepultado. Recordei as 
utopias que nos mantém vivos porque cons-
truídas nos ensinamentos que não se apa-
gam.

Contemplando seu túmulo e sua fotogra-
fia na pedra, recordei muitas coisas. Revivei 
projetos pessoais, reavaliei minha caminhada 
missionária. Deixou-me cheio de indagações 
e questionamentos.

Mais uma vez estava diante deste profe-
ta-teólogo que tantas dúvidas me tirou e me 
esclareceu porque seguir Jesus se pagar um 
preço alto, mas traz contentamento. 

Vendo as florzinhas crescendo ao pé do 
túmulo de Comblin, num lugar onde as es-
peranças rasgam a terra seca com gotas de 
orvalho antes da invernada, fica a certeza de 
que sua luta dele não foi inútil.

José
Nunes“O suicídio não resolve as angústias de ninguém”

Virgindade

Agora, quanto ao 
milionário, é que 
não consegui 
entender. Será 
que um hímen é 
tão importante 
para ele, ainda 
mais de uma 
desconhecida?

Artigo

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 9 de novembro de 2012

José de Paiva Netto Jornalista, radialista e escritor - paivanetto@lbv.org.br 

Geraldo R. R. Costa  Escritor - gcostajf@hotmail.com
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Grupos de Lucena, Cabedelo e João Pessoa 
são atrações da Mostra de Teatro e Dança

Festival

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 9 de novembro de 2012

Roteiro

A última noite de apre-
sentação dos espetáculos da 
17ª Mostra Estadual de Tea-
tro, Dança e Circo será aberto 
às 19h30, com O Menino Ca-
tador de Histórias, do Grupo 
Teatral Sala Verde, de Cabe-
delo. Em seguida, às 20h30, 
no palco do Bar dos Artistas, 
pela mostra competitiva, será 
encenada Nau Q Cirandô, apre-
sentação de dança do grupo 
Tap Arretado, de Lucena. Para 
fechar a noite, Bulir ou Não 
Bulir?, da Cia Encena,  a partir 
das 21h30. A Mostra terminha 
amanhã, quando serão conhe-
cidos os grupos vencedores do 
festival. A entrada é gratuita.

O Menino Catador de His-
tórias, inspirado no conto ‘A 
menina e o pássaro encanta-
do’, de Rubem Alves, conduz 
o público a uma deliciosa via-
gem  pelo universo lúdico do 
menino Rubem, que tem como 
melhor amigo um pássaro 
encantado. Com o animal, o 
personagem aprende a cantar 
e contar histórias, e nesse en-
volvimento, o enredo é desen-
volvido através da magia con-
tagiante, simples e criativa dos 
contos. Rubem  representa em 
cena alguns contos que foram 
inseridos na cultura brasileira, 
fazendo uso de algumas técni-
cas do teatro de formas anima-
das, dando forma e vida a ou-
tros personagens a partir da 
imaginação de objetos. O es-
petáculo se propõe a envolver 
o espectador numa atmosfera 
lúdica, onde o real e o imaginá-
rio ocupam o mesmo espaço.

A peça pessoense Bulir 
ou Não Bulir?, montagem da 
Cia. de Teatro Encena, traz ao 
palco principal do Santa Roza 
um tema atual, que gera dis-

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra 
(Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] 
 Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

Exposição de xilogravuras reúne obras 
de sete artistas paraibanos

A xilogravura paraibana é o tema da exposição 7 Talhos, 
que reúne obras dos artistas Unhadeijara Lisboa, Xico Carval-
ho, José Altino, Zenilda, José Costa Leite, Martinho Campos e 
Vladimir Carvalho e pode ser vista até o dia 30 deste mês das 
8 às 18h, na Galeria Archidy Picado, no Espaço Cultural (Rua 
Abdias Gomes de Almeida, 800, Tambauzinho). Organizada 
por integrantes do Clube da Gravura da Paraíba, a mostra, 
dedicada à memória de Archidy Picado (1937-1985), incenti-
vador do Clube, tem como objetivo preservar e divulgar para 
as novas gerações essa forma de expressão artística. Os tra-
balhos possuem tamanhos variados, sendo dez obras de cada 
artista. A entrada é gratuita.

Festival Mundo

Nos últimos vinte anos os festivais independentes no Brasil têm se 
tornado a melhor vitrine para uma banda mostrar a sua música, formar 
um público e tornar-se mais conhecida. O circuito tem crescido e se forta-
lecido cada vez mais, primeiro com a criação da Associação Brasileira de 
Festivais Independentes – que começou com cerca de trinta festivais – e 
ganhando mais força agora com a chegada da Rede Brasil de Festivais 
Independentes.

Nesse cenário a Paraíba está muito bem representada com o Festi-
val Mundo, que chega maduro a sua oitava edição com uma programação 
que vai além da música, incluindo exposições, palestras, oficinas, debates, 
entre outras ações. Com as suas atividades concentradas na Usina Cul-
tural Energisa, o festival oferece uma grade de atrações diversificadas e 
para todos os gostos, que vai desde uma mostra de cinema, passando por 
espetáculos cênicos, até encontro de esportes radicais, meio ambiente e 
cultura digital.

Mas continua sendo a música o carro-chefe do evento, concentran-
do seus shows amanhã e domingo com cerca de dez apresentações por 
noite. No sábado, as atrações principais são o paraibano radicado no Rio 
de Janeiro Totonho & Os Cabras e ainda o pernambucano Siba. Totonho 
apresentará músicas dos seus dois álbuns e algumas canções inéditas 
que estarão no seu próximo trabalho. Já o guitarrista Siba apresenta 
músicas do seu mais recente disco intitulado “Avante”, onde deixa um 
pouco de lado a vertente regional que vinha desenvolvendo desde sua 
passagem pelas bandas Mestre Ambrósio e Fuloresta do Samba. Ama-
nhã sobem ainda no palco da Usina Cultural Energisa os paulistas do Veja 
Luz e as “pratas da casa” Chico Correa e Electronic Band, Sandra Belê, 
Musa Junkie, Hazamat e Soulscream, representando a música paraibana. 
Fecham a escalação do primeiro dia de shows os pernambucanos do trio 
Pouca Chinfra e a banda Kalouv.

 No domingo, derradeiro dia do festival, os shows principais ficam 
por conta dos capixabas do Dead Fish, com seu hard-core aprumado, 
da veterana banda recifense Eddie e seu repertório dançante e ainda da 
atração internacional do festival, a banda Silverados do Uruguai. Do inte-
rior paulista vem o punk rock da Leptospirose e o som pesado da banda 
Questions. A Bahia estará representada pela música da Maglore, enquan-
to a Paraíba apresenta o samba rock da Sonora que se junta às bandas 
Sodoma, Comedores de Lixo e Retroline, fechando a escalação do evento.

O Festival Mundo investe também na parte de formação, com uma 
programação de debates e mesas redondas, capitaneada pela Universi-
dade Livre Fora do Eixo, abordando temas como: Cultura Digital e Mídias 
Livres, Universidade das Culturas, Economia Criativa, Circuito da Música, 
Movimento Social das Culturas e Cultura de Rede. O festival é produzido 
pelo Coletivo Mundo, integra a Rede Brasil de Festivais Independentes 
e foi contemplado no Prêmio Procultura de Apoio a Festivais e Mostras 
de Música através da Funarte. Outros apoios são da Funjope, através do 
Fundo Municipal de Cultura – FMC –, do Sebrae Paraíba e da Natura.

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

Foto: Divulgação

Hércules 3D’  começa 
a ser filmado no início de 
2013. A Paramount vai 
financiar o projeto em par-
ceria com a MGM, e Avi Ler-
ner (Os Mercenários) pro-
duz. Brett Ratner (X-Men: 
O Confronto Final) dirige, e 
Dwayne “The Rock” John-
son (Rápida Vingança) será 
o protagonista. Foi Hércules 
o mais célebre dos heróis 
da mitologia, símbolo do 
homem em luta contra as 
forças da natureza. Desde 
que nasceu teve de vencer 
as perseguições de Hera. 
Tanto é que, com oito meses 
de vida estrangulou com as 
mãos duas serpentes que a 
deusa mandou ao seu berço 
para o matarem. Peter Berg 
seria o diretor, mas deixou o 
projeto. A estreia será ape-
nas em 2014.

Hércules 3D começa 
a ser rodado no 
início de 2013

O mais novo filme de 
James Bond, 007 - Operação 
Skyfall, superou a marca de 
1 milhão de espectadores 
no Brasil. O longa-metragem 
dirigido por Sam Mendes 
está em cartaz há duas 
semanas no país. O filme 
estreou em primeiro lugar 
nas bilheterias brasileiras, 
e já arrecadou o total de 
R$15,7 milhões em terras 
tupiniquins. A produção 
está sendo considerada 
por público e crítica como 
uma das melhores - se não 
a melhor - aventuras do 
agente secreto. Na trama do 
filme, a lealdade de Bond 
(Daniel Craig) à M (Judi 
Dench) é testada depois que 
uma grande conspiração 
volta a aparecer no Reino 
Unido. 

Novo 007 supera 
no Brasil um milhão 
de espectadores

Mídias em destaque

Drops & notas

cussão e polêmicas, o bullying. O 
espetáculo faz um convite às pes-
soas refletirem sobre  questões 
que sempre existiram e que 
levaram ao termo ‘bullying’. 
A montagem é conduzida por 
quatro personagens que abor-
dam as várias formas de prá-
tica dessa agressão na adoles-
cência, a exemplo da questão 
racial,  obesidade, estatura, e 
outras características, inclu-
sive casos vividos pelos pró-
prios atores. As marcas e in-
terferências que  essa prática 
causa na formação da pessoa 
também são abordadas pela 
obra. Elementos como música 
e coreografias agregam leveza 
ao enredo que pode ser as-
sistido por crianças, jovens e 
adultos.

A dança entra em cena 
às 20h30, com bailarinos do 
município de Lucena, do gru-

O Menino Catador de Histórias, montagem do Grupo Sala Verde, é baseado em um conto de Rubem Alves

Em cartaz

Marcados para 
Morrer

Jake Gyllenhall e Michael Peña em cena em Marcados para Morrer

Dois jovens policiais de 
Los Angeles, Taylor e Zavala, ar-
riscam suas vidas todos os dias 
patrulhando as áreas mais pe-
rigosas da região centro-sul da 
cidade. Após uma operação roti-
neira, os oficiais confiscam uma 
pequena quantia em dinheiro 
que pertencia a um traficante 
local. A apreensão faz com que 
a dupla se torne alvo da máfia. 

Foto: Divulgação

VIRANDO BICHO (BRA, 2012).Gênero: Documentário. Duração: 
75 min. Classificação: Livre. Direção: Alexandre Carvalho e 
Silvia Fraiha, com Ana Deise de Souza, Carolina Fairbanks, 
Erick Rocha. Seis jovens de diferentes realidades e com 
diferentes trajetórias de vida são acompanhados durante 
a preparação para o vestibular. Todos eles têm o mesmo 
desafio: Passar no rígido processo de seleção e ingressar 
em uma universidade. A partir das histórias desse grupo 
de alunos, a realidade brasileira do sistema de faculdades 
é apresentada com bom humor. CinEspaço 1: 14h, 18h e 22h. 

MARCADOS PARA MORRER (End of Watch, EUA, 20120). 
Gênero: Drama. Duração: 109 min. Classificação: 16 anos. 
Legendado. Direção: David Ayer, com Anna Kendrick, Jake 
Gyllenhaal, Michael Peña. Taylor e Zavala são dois jovens 
policiais de Los Angeles. Eles arriscam suas vidas todos os 
dias patrulhando a região centro-sul da cidade. Após uma 
operação rotineira, os oficiais confiscam uma pequena 
quantia em dinheiro que pertencia a um traficante local. 
A apreensão faz com que os tiras se tornem alvo da máfia. 
Manaíra 4: 13h45, 16h10, 18h30 e 21h15.

FRANKENWEENIE 3D (Frankenweenie, EUA, 2012). Gênero: 
Animação. Duração: 87 min. Classificação: 10 anos. Du-
blado 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: Censura: 
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: 13h e 15h30. Tambiá 1: 
14h, 15h40 e 17h20.

MAGIC MIKE (Magic Mike, EUA, 2012). Gênero: Comédia. Du-
ração: 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, 17h, 
19h30 e 21h50.

POSSESSÃO (The Possession, EUA, 2012). Gênero: Terror. 
Duração: 92 min. Classificação: 14 anos. Legendado. Direção: 
Ole Bornedal, com Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedgwick, Jay 
Brazeau. Um pai de duas filhas recém-separado, faz de tudo 
para deixá-las felizes, então não dá muita importância quan-
do sua filha mais nova fica obcecada por uma velha caixa de 
madeira encontrada em um brechó. Entretanto, aos poucos a 
menina se torna agressiva e quieta e seus pais a desconfiam 
que seu comportamento tenha alguma relação com o objeto. 
Manaíra 3: 12h50, 15h, 17h30, 19h40 e 21h40.

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 Gonzaguinha, 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 2: 14h, 16h30, 19h e 
21h30. Manaíra 2: 13h, 15h45, 18h45 e 21h30. Manaíra 
8: 15h15 e 20h40. Tambiá 4: 13h50, 16h10, 18h30 e 
20h50. Tambiá 6: 17h30 e 20h.

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: 15h, 18h e 21h. Manaíra 1: 17h50 e 21h. Manaíra 5: 
13h10, 16h, 198h e 22h. 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. Tambiá 3: 
14h45, 16h45, 18h45 e 20h45.

ATÉ QUE A SORTE NOS SEPARE (BRA, 2012). Gênero: Comédia. 
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 1 15h50 
e 19h50. Manaíra 8: 12h40 e 18h. 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, Ma-
ggie 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. 
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 Transilvânia 
é o resort 5 estrelas do Drácula, onde monstros e suas 
famílias podem viver livremente sem humanos para inco-
modá-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.

po Tap Arretado em Nau Q 
Cirandô, que está competindo 
premiação na mostra paralela 
que é encenada no palco do 
Bar dos Artistas. A coreogra-
fia conta a história de quando 
a Nau avista a terra firme, um 
cenário marcado pelos can-
tos e encantos nordestinos. A 
apresentação mostra verda-
deira festa com dança de coco 
de roda, ciranda e maracatu, 
revelando a força da voz e do 
ritmo no cântico popular do 
povo pescador, tudo compas-
sado ao som marcante dos 
pés do grupo de sapateado 
Tap Arretado. A direção e co-
reografia são de Alessandra 
Mello.

 A 17ª Mostra Estadual de 
Teatro, Dança e Circo é realiza-
da pelo Governo do Estado da 
Paraíba por meio da Secretaria 
de Estado da Cultura (Secult) e 

Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc).

Homenagens
Este ano, o evento presta 

homenagens a quatro nomes 
da cultura paraibana. Na dan-
ça, a homenagem é para Mau-
rício Germano, da Produção 
Cia de Dança e coreógrafo do 
Balé Popular da UFPB. Como 
representante da arte circen-
se, o homenageado é o Major 
Palito, popular na cidade de 
Campina Grande. No teatro a 
homenagem é póstuma, ao tea-
trólogo Elpídio Navarro, fale-
cido no dia 17 de julho deste 
ano. Além desses três nomes, 
mais um artista recebe as hon-
rarias do festival. Trata-se do 
bailarino e professor José Enoch, 
que é o homenageado especial 
da Mostra Estadual de Teatro, 
Dança e Circo.
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Música

Sala de Concertos com o nome do paraibano 
Radegundis Feitosa será inaugurada hoje 
à tarde, na UFPB, em João Pessoa

Considerado um dos maiores 
músicos paraibanos, que faleceu 
de forma trágica em acidente 
automobilístico no dia 1º de 
julho de 2010, o trombonista 
Radegundis Feitosa será home-
nageado de maneira póstuma 
com a inauguração de Sala de 

Concertos que leva o seu nome, é a primeira 
do gênero na Paraíba, tem capacidade para 
300 espectadores e se localiza na entrada 
principal da Cidade Universitária, ao lado do 
Departamento de Música, em João Pessoa. 
O evento acontece a partir das 17 horas de 
hoje, com a presença do reitor da UFPB, 
Rômulo Polari e, na ocasião, ainda haverá a 
posse dos diretores de Centro recentemente 
eleitos na instituição.

A programação de inauguração da Sala 
de Concertos “Radegundis Feitosa” - que 
integra o complexo de edifícios do Centro 
de Comunicação, Turismo e Artes (CCTA) 
e é uma das obras que marcam a expansão 
física da UFPB conduzida pelo Reitorado 
do professor Rômulo Polari - será aberta 
com a apresentação de um grande grupo de 
metais, formado pelo Brassil, Paraibones, PB 
Brass e Quarteto de Trombones. 

Em seguida, se apresentará uma or-
questra - constituída especialmente para 
a ocasião - integrada por professores, 
ex-professores, alunos e ex-alunos do De-
partamento de Música e do Departamento 

FOTOS: Divulgação

 

hoje é o último dia de inscrição 
dos projetos no 1º Edital Walfredo 
Rodrigues de Longa e Curta-Metra-
gem 2012/2013, que vai disponibilizar 
R$ 1 milhão, destinado a 14 produções 
audiovisuais inéditas. A iniciativa é da 
Fundação Cultural de João Pessoa 
(Funjope)

As categorias contempladas pelo 
projeto são as seguintes: um longa-
metragem de ficção (R$ 440 mil); 

um longa-metragem de documentário 
(R$ 200 mil); quatro curtas-metragens 
de médio orçamento (R$ 200 mil, sen-
do R$ 50 mil para cada projeto); e oito 
curtas-metragens de baixo orçamento 
(R$ 160 mil, sendo R$ 20 mil por filme). 
Entre os projetos de baixo orçamento, 
está prevista uma cota de, pelo menos, 
três filmes para estreante.

Todos os concorrentes devem ser 
maiores de 18 anos de idade. Serão 

aceitas inscrições de pessoenses, re-
sidentes na capital e na região metro-
politana, ou de realizadores que moram 
em João Pessoa, há pelo menos, dois 
anos.

Como fazer a inscrição
A inscrição deve ser enviada pelos 

Correios, para a Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope), Rua Duque de Caxias nº 
352 – centro/João Pessoa – Paraíba/ CEP: 

58010821, ou ainda presencialmente, 
na sede do órgão.

O formulário padrão e os ane-
xos do edital estão disponíveis no 
link “editais da Funjope”, dentro da 
página da Funjope, que fica no portal 
da Prefeitura de João Pessoa (www.
joaopessoa.pb.gov.br). Os projetos 
serão analisados por uma comissão 
formada por três integrantes da área 
de audiovisual. 

Homenagem 
ao virtuose 
do trombone 

de Educação Musical da UFPB. Cantores dos 
coros Villa-Lobos, Sonantis e Gazzi de Sá for-
marão o coral que acompanhará a orquestra. 

Na sequência, após breve cerimônia que 
inclui a fala do reitor, o concerto prosseguirá 
com a apresentação de solistas e grupos 
musicais da UFPB, a exemplo do Quinteto da 
Paraíba, JP-Sax, Iamaká, Coral Universitário 
Gazzi de Sá e Banda Sinfônica José Siqueira. 

A Sala de Concertos “Radegundis Feitosa” 
será a sede da nova Orquestra Sinfônica da 
Universidade Federal da Paraíba (OSUFPB), 
que está em processo de formação no Centro 
de Comunicação, Turismo e Artes. Projetada 
pelo arquiteto Andrey Câmara e o engenhei-
ro Francisco Pereira Júnior especificamente 
para a realização de apresentações musicais, 
o recinto possui palco com capacidade para 
orquestra e coro, além de dispor de fosso 
orquestral para realização de óperas, balés 
e de cabines de gravação. 

Um dos envolvidos na frente do proces-
so de idealização e construção da Sala de 
Concertos, Radegundis Feitosa - Doutor em 
Trombone Performance pela The Catholic 
University of America, de Washington D.C. 
(1991), e Mestre pela The Juilliard School 
de New York (1987) - era professor do De-
partamento de Música da UFPB e faleceu 
aos 44 anos de idade, quando o automóvel 
capotou durante viagem que realizava para 
sua cidade natal, Itaporanga, onde se apre-
sentaria numa festa tradicional.  

Radegundis Feitosa, 
que era professor 
do Departamento 

de Música da UFPB, 
será homegeado 
com uma sala de 

concertos (abaixo).
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Prêmio Denatran
Paraibana conquista o primeiro lugar no Brasil  

Com uma paródia adap-
tada à letra “É”, de Gonzagui-
nha, a pedagoga Edjane Luna 
da Silva, lotada na Divisão de 
Educação do Departamento 
Estadual de Trânsito (De-
tran), conquistou o primeiro 
lugar nacional na categoria 
Cidadania do prêmio Dena-
tran de Educação no Trânsi-
to 2012.  Abordando o tema 
“Bons exemplos no trânsito”, 
a composição foi gravada 
pelo grupo paraibano Nossa 
Voz.

“Foi uma conquista fruto 
da minha persistência, obsti-
nação e confiança”, afirma Ed-
jane da Silva. De acordo com 
ela, o Prêmio, que já está em 
sua 12ª edição, em princípio, 
não despertava muito o inte-
resse dos paraibanos. A par-
tir do ano de 2006, porém, 
decidiu que iria fazer com 
que a Paraíba se destacasse e 
passou a fazer um “trabalho 
de formiguinha”, ou seja, co-
meçou a visitar escolas com o 
intuito de incentivar pessoas 
a participarem do prêmio.

Desde então, a Paraíba 
tem conquistado o prêmio 
em quase todas suas edições 
e, nesse ano, foram três pre-
miações: além de Edjane, 
Gilmara Pereira Buraquinho 
conquistou o 3º lugar na 
mesma categoria, e Ednaldo 
Araújo da Silva, da cidade de 
Picuí, conquistou o 2º lugar 
nacional na categoria Edu-
cação de Jovens e Adultos. E 
mais: essa não é a primeira 
vez em que a pedagoga con-
quista o prêmio. Em 2009, ela 
ficou em 2º lugar na categoria 
Cidadania.

Para o superintendente 
do Detran, Rodrigo Carvalho, 
é muito gratificante ver três 
paraibanos entre os vence-
dores de um dos prêmios 
mais importantes da área 
de educação para o trânsito 
e, mais ainda, saber que, en-
tre os vencedores, está uma 
servidora do Detran que tem 
uma vida inteira dedicada 

à missão de salvar vidas no 
trânsito.

Paródia
Embora poucos acredi-

tassem na música da pedago-
ga, ela mesma tinha certeza 
que tinha realizado um tra-
balho excelente. “Na verdade, 
eu sou ‘bambambam’ em pa-
ródia. Adoro fazer paródias 
com melodias de músicas 
que todo mundo conhece”, 
diz, convicta. Esse ano, empe-
nhada em vencer mais uma 
edição do prêmio, pediu à 
sua amiga Thaíse Gadelha, 
uma das integrantes do gru-
po Nossa Voz, uma ideia de 
melodia. 

Parodiando a música “É”, 
de Gonzaguinha, Edjane tro-
cou os versos ““É! / A gente 
quer valer o nosso amor / A 
gente quer valer nosso suor 
/ A gente quer valer o nosso 
humor / A gente quer do bom 
e do melhor...” ““É! / A gente 
quer lançar um novo olhar / 
A gente deve dar o que é me-
lhor / No trânsito você seja 
quem for / Deve valorizar o 
bem maior”. 

“Meu maior mérito, com 
toda sinceridade não é o prê-
mio. É a contribuição que eu 
tenho dado para salvar vidas 
através do trabalho de edu-
cação no trânsito que tenho 
feito”, afirma. Trabalhando 
há 28 anos no Detran, Edjane 
continua, até hoje, apaixona-
da pelo seu trabalho e acre-
dita que disseminando boas 
ideias é capaz de fazer mu-
danças e salvar vidas.

Este ano o prêmio foi 
dividido em 13 edições. Con-
correram alunos de institui-
ções de ensino de nível básico 
(públicas ou privadas); edu-
cadores que atuam na edu-
cação básica; órgãos e enti-
dades do Sistema Nacional de 
Trânsito (SNT); organizações, 
instituições ou empresas 
(com ou sem fins lucrativos) 
e pessoas físicas. Os vencedo-
res da XII edição receberão 
o prêmio durante uma sole-
nidade que será realizada no 
dia 5 de dezembro, no Hotel 
Nacional, em Brasília.

FOTO: Secom-PB

Microsoft vai instalar no 
Brasil o 1º laboratório de 
pesquisas avançadas

Rafaela Gambarra 
Especial para A União

Saiba mais

Paródia 
Adaptação de “É” – Gonzaguinha
Autora: Edjane Luna da Silva
Arranjos: Thaíse Gadelha
Intérpretes: Grupo Nossa Voz

É!
A gente quer lançar um novo olhar
A gente deve dar o que é melhor
No trânsito você seja quem for
Deve valorizar o bem maior

A gente quer viver e ter noção
Do quanto tem valor a precaução
A gente vai pensar e só fazer
Ser um bom exemplo repercute
Preservar a vida de verdade
A gente para ter felicidade

É!
A gente não quer viver de fusaca
A gente não é o mesmo, um babaca
A gente não está
Cabeça e braços na janela
Pra não dar bobeira

É!
A gente quer é ter pleno direito
Pra tanto há que se ter o respeito
Sendo bom exemplo e ter noção
Nunca ande pela contramão
É! É...é...é...é...é...é

É!
A gente quer lançar um novo olhar
A gente deve dar o que é melhor
Ao transitar você seja quem for
Deve valorizar o bem maior

A gente quer viver e ter noção
Do quanto tem valor a precaução
A gente vai pensar e só fazer
Ser um bom exemplo repercute
Preservar a vida de verdade
A gente para ter felicidade

É!
A gente não quer viver de fusaca
A gente não é mesmo um babaca
A gente não está
Cabeça e braços na janela
Pra não dar bobeira

É!
A gente quer ter pleno direito
Pra tanto há que se ter respeito
Sendo bom exemplo e ter noção
Ver no outro sempre um irmão

O trânsito não é mole não
Obedeça a sinalização
Nunca ande pela contramão
A gente quer é ser um cidadão
Melhorar esta grande nação...
A gente quer viver! 

Edjane Luna da Silva diz que é “bambambam” em paródia e sua vitória foi fruto de persistência, obstinação e confiança

Brasília – Motoristas de cami-
nhões e ônibus, responsáveis pela 
circulação de cerca de 75 milhões 
de veículos no país, vão dirigir 
com mais segurança. É o que ga-
rantiu a Associação Nacional das 
Empresas de Transportes Urbanos 
(NTU), o Serviço Social do Trans-
porte (Sest) e o Serviço Nacional 
de Aprendizagem e Transporte 
(Senat) durante manifestação de 
apoio à campanha permanen-
te para redução de acidentes no 
trânsito, lançada em setembro 
pelo Governo Federal.

A campanha, que visa a redu-
ção de mortes nas rodovias, inspi-
rou as duas entidades a promover 
ações como workshops, palestras, 
distribuição de cartilhas, folders, 
folhetos explicativos e a exibição 
de curta-metragens mostrando si-
tuações de motoristas envolvidos 
em acidentes e as consequências 
para as famílias. Entre as primei-
ras ações, está a colocação de 
cartazes informativos em mais de 
820 mil ônibus em todo o país.

Além disso, de acordo com a 
superintendente técnica do Sest/
Senat, Nalva Vieira, as 146 uni-
dades operacionais dos dois ser-
viços estarão apoiando a campa-
nha. “Vamos trabalhar de forma 
transversal. Ao longo do próximo 
ano, diversos temas, por exemplo, 
a redução da velocidade e como 
a saúde pode prevenir aciden-
tes, estarão sendo tratados”, dis-
se Vieira. Motoristas cadastrados 
nessas unidades poderão fazer 
consultas gratuitas com profissio-
nais de oftalmologia, psicologia, 
fisioterapia e odontologia.

Para conscientizar os moto-
ristas, a NTU oferecerá a 250 mil 
profissionais programas de trei-
namento, capacitação, direção 
defensiva, relação interpessoal 
e primeiros socorros. “Queremos 
humanizar a figura do motoris-
ta de ônibus, que é muito estig-
matizada pela nossa sociedade”, 

disse o presidente da NTU, Otá-
vio Cunha.

Redução de acidentes
O número de acidentes nas 

estradas brasileiras durante o 
feriado do Dia de Finados (2 de 
novembro) caiu em relação aos 
feriados anteriores. A Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) registrou 
2.071 acidentes, com 1.243 feri-
dos e 95 mortes, durante a opera-
ção Finados. Foram 473 acidentes 
a menos em relação ao feriado de 
12 de outubro, que contabilizou 
2.544 colisões, com 1.396 feridos e 
94 mortos. O feriado da Proclama-
ção da Independência, em setem-
bro, que também durou quatro 
dias, resultou em 2.442 acidentes, 
com 1.568 feridos e 117 mortos.

Mesmo com índice de queda 
nos números de acidentes, o ex-
cesso de velocidade e as ultrapas-
sagens em locais proibidos conti-
nuam sendo as principais causas 
para acidentes com mortes nas es-
tradas brasileiras. Mais uma vez, 
as colisões frontais, quando os 
veículos batem de frente, foram 
os acidentes fatais mais atendidos 
pela PRF.

Ao avaliar os números de aci-
dentes que ocorreram nas estradas 
no último feriado, o ministro das 
Cidades, Aguinaldo Ribeiro, de-
fendeu uma mudança urgente de 
postura dos motoristas brasileiros. 
Segundo ele, não é mais possível 

conviver com índices elevados de 
mortes no trânsito. “Houve re-
dução, o que é bom, mas muitos 
acidentes de trânsito poderiam ser 
evitados se nosso país tivesse outra 
postura, afirmou.

Para alertar à população con-
tra as imprudências no trânsito, o 
excesso de velocidade e o desres-
peito às leis e a outros conduto-
res, o Ministério das Cidades, por 
meio do Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran), criou o 
Pacto Nacional pela Redução de 
Acidentes - Parada.  “O símbolo 
do Pacto é para dizer Pare. Pare de 
imprudências, pare de excesso de 
velocidade, pare de desrespeitar o 
trânsito, a si mesmo, ao próximo e 
a sua família”, disse o ministro.

Campanha
A Campanha Permanente 

pela Redução de Acidentes no 
Trânsito faz parte do acordo as-
sinado pelo Brasil com a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), 
de reduzir em 50% o número de 
mortos nas estradas nos próximos 
dez anos. Os filmes, as peças pu-
blicitárias e as ações promocionais 
em eventos, como a que ocorreu 
no 27º Salão do Automóvel de 
São Paulo, chamam a atenção do 
motorista para temas como a im-
prudência, desrespeito às regras e 
as consequências desses atos.

A próxima ação prevista no 
cronograma do Parada será no 
dia 18 de novembro, quando será 
comemorado o Dia Mundial pe-
las vítimas de acidentes de trân-
sito. O Ministério das Cidades 
fará ações em parceria com os 
Detrans de todo o país, com blit-
ze educativas, cultos ecumênicos, 
utilização de espaços públicos 
para homenagens em memória 
das vítimas e em promoção de 
um trânsito mais seguro.

Em dezembro será lançada a 
campanha de utilidade pública 
alusiva às festividades de Natal e 
Fim de Ano, e a distribuição de 
1 milhão de bafômetros para os 
Detrans.

Ação terá motorista e caminhoneiro
Gabriel Palma
Da Agência Brasil

Campanha vai 
promover palestras, 
workshops, distribuição 
de cartilhas, folders 
e colocação de 
cartazes informativos 
em 820 mil ônibus 
em todo o país
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Inibir pensamento é racismo 
população pobre

Escritor moçambicano 
afirma que a prática “é uma 
maneira de excluir o outro”

São Paulo – O escritor 
moçambicano Mia Couto dis-
se, em São Paulo, que impedir 
a população mais pobre de 
pensar por si mesma é uma 
prática racista. “Acredita-se 
que a periferia pode dar fu-
tebolista, cantor, dançarino. 
Mas, poeta? No sentido que 
o poeta não produz só uma 
arte, mas pensamento. Isso 
acho que é o grande racismo, 
a grande maneira de excluir o 
outro. É dizer: o outro pode 
produzir o que quiser, até 
o bonito. Mas, pensamento 
próprio, isso não”.

O escritor, que já rece-
beu diversos prêmios, como 
o da União Latina de Litera-
turas Românicas, visitou o 
sarau da Cooperifa na últi-
ma quarta-feira. O evento é 
realizado toda quarta-feira 
no Bar do Zé Batidão, na re-
gião do Jardim Ângela, zona 
sul paulistana. Nessas reu-
niões, que ocorrem há 11 
anos, crianças, adolescentes 
e adultos se revezam ao mi-
crofone para recitar poesia.

“É uma coisa nova que 
me acontece no Brasil, estar 
em um lugar como este”, dis-
se ao começar o bate-papo 
com a plateia que lotou a laje 
do bar para ouví-lo. Couto 
já esteve no país em várias 
ocasiões, mas só na noite de 
ontem satisfez a vontade de 
conhecer a periferia de uma 
grande cidade.

“Faltava-me essa ex-
periência”, ressaltou. “Eu 
queria visitar a periferia de 
uma cidade brasileira pela 
mão de amigos, pela mão 
de gente da periferia”, acres-
centou o autor que também 
se sente procedente de um 

Daniel Mello
Repórter da Agência Brasil
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Firjan rejeita decisão 
sobre os royalties

Fundo vai combater 
a corrupção no país

Rio de Janeiro - Na avaliação 
da Federação das Indústrias do Rio 
de Janeiro (Firjan), a decisão toma-
da na última terça-feira pela Câmara 
dos Deputados a respeito da dis-
tribuição dos royalties do petróleo 
fere a Constituição e o princípio federa-
tivo e inviabiliza o cumprimento de 
acordos internacionais firmados 
pelo governo do Rio de Janeiro para 
a realização, no Estado, de partidas 
da Copa do Mundo de 2014 e dos 
Jogos Olímpicos de 2016.

Em entrevista à Agência Bra-
sil, o vice-presidente da entidade, 
Carlos Fernando Gross, foi enfático 
ao dizer que caberá à presidenta 
Dilma Rousseff vetar a lei aprovada 
na Câmara e, caso isto não ocorra, 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
pronunciar-se sobre a inconstitu-
cionalidade da decisão.

“A decisão é inconstitucional. 
Ela fere diretamente a Constituição e 
a presidente Dilma Rousseff deverá 
vetar a lei. Caso isto não ocorra, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) terá 
que se pronunciar a respeito. Mas 
nós esperamos que a presidente 
faça cumprir a Constituição vetando 
a lei”, disse.

O vice-presidente da Fir-
jan disse, ainda, que o Artigo 20, 
Parágrafo 1º, da Constituição é 
bastante claro quando diz que está 
assegurado, nos termos da lei, a 
participação de estados e municí-
pios nos resultados da exploração 
de petróleo em sua área.

“A decisão fere cabalmente o 
preceito constitucional. Se a presi-
dente não vetar, o STF vai ter que se 
manifestar a respeito. A preocupação não 
é somente pela inconstitucionalidade da 
decisão, mas também pelo fato de 
que ela (a lei) fere o pacto federativo”, 
disse. Gross alertou, para o fato de 
que a decisão da Câmara também in-
viabilizará que o Estado do Rio de Ja-
neiro honre compromissos assumidos 
com a União.

Brasília – Onze países da 
América Latina e do Caribe vão poder 
usar recursos de um fundo criado 
para ações de combate à corrupção, 
que foi reativado ontem pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). O montante inicial, que chega 
a US$ 2,4 milhões, foi disponibi-
lizado pelo governo da Noruega. 
Segundo Ana Maria Rodriguez, 
gerente do Departamento de Insti-
tuições para Desenvolvimento do 
BID, existe uma crescente demanda 
na região por maior transparência 
tanto no setor público quanto no 
setor privado.

“A informação é um instru-
mento de democracia e desenvolvi-
mento dos países. É uma ferramen-
ta poderosa para garantir renda e 
equidade nesses países”, avaliou.

Parte do dinheiro já será uti-
lizada, por exemplo, para implantar 
medidas de prevenção de lavagem 
de dinheiro na Guatemala. 

O governo brasileiro também 
sinalizou interesse em assessoria 
que será financiada pelo fundo, 
para melhorar o sistema de moni-
toramento dos gastos públicos no 
país.  Ana Rodriguez explicou que 
o fundo pode contribuir para forta-
lecer a capacidade institucional dos 
países, impactando em várias áre-
as, como as de educação e justiça, a 
partir do controle da corrupção e do 
fomento à transparência financeira. 
O Fundo da Transparência é impor-
tante para aprimorar as instâncias 
de controle do Estado”, avaliou.

lugar periférico.“Sou filho de 
portugueses que migraram 
nos anos 1950 para uma pe-
quena cidade. Moçambique 
já é uma periferia. Eu sou da 
periferia da periferia, porque 
é uma cidade pequena”.

Resistência
A identificação com a 

periferia da zona sul de São 
Paulo também está, segundo 
Couto, na resistência à con-
dição de invisibilidade. Para 
ele, os moçambicanos têm 
buscado força para dizer: 
“queremos permanecer, que-
remos ser parte do mundo, 
queremos ser parte de um 
universo que não é sempre 
periferia”.

Na visão do autor, o 
processo é semelhante ao 
que ocorre com o projeto 
da Cooperifa que, além de 
fomentar a criação literária, 
busca formar público para a 

cultura produzida na região. 
“Eu vi aqui um pensamen-
to que está muito vivo e que 
está contaminando, fazendo 
acontecer coisas”, destacou o 
escritor que admite ser forte-
mente influenciado pela cul-
tura brasileira.

“Vocês não podem ima-
ginar a importância de pes-
soas como Jorge Amado, por 
exemplo, nessa vontade de 
dizer: afinal, podemos falar 
dos nossos próprios assun-
tos. Afinal, o negro e o mulato 
podem ser personagens. Afi-
nal, as nossas coisas têm va-
lor”, disse, ao comentar como 
a literatura brasileira ajudou 
na formação das gerações 
das décadas de 1950 e 1960 
em seu país.

Não só os autores brasilei-
ros ajudaram na formação de 
Mia Couto, mas músicos como 
Chico Buarque e Caetano Velo-
so. “Sempre se pensa que um 

autor literário é influenciado 
por outros. E, às vezes, não é 
só. Eu fui muito tocado pela 
música brasileira”. Ele lem-
brou que tem um leque muito 
amplo de influências musicais, 
incluindo o sambista paulista 
Adoniran Barbosa.

Saudosa maloca
Como morava em uma 

antiga casa colonial, contou 
que na juventude havia pres-
são para a demolição desse 
tipo de imóvel e a construção 
de edifícios mais modernos. 
“Lá em casa havia esse medo, 
que não era pronunciado, de 
que viesse qualquer coisa 
que nos levasse a isso. E essa 
canção do Adoniran Bar-
bosa (Saudosa Maloca) era 
uma espécie de hino. Porque 
aquela demolição não era só 
de um edifício, era a demo-
lição de um passado, de um 
lugar onde fomos felizes”.

Couto destacou que tam-
bém encontra a África forte-
mente enraizada na alma 
dos brasileiros. “O brasilei-
ro tem uma alma mestiça e 
conseguiu essa mestiçagem 
naquilo que era mais difícil, 
no componente religioso. As 
religiões africanas consegui-
ram se infiltrar nesse meio 
mais íntimo, naquilo que é 
mais fundo da nossa alma.

Mia Couto estudou medi-
cina, formou-se em biologia, 
mas adotou o jornalismo de-
pois da queda da ditadura em 
Portugal, em 1975, e engajou-
-se na guerra de libertação 
de Moçambique. É um dos 
autores do Hino Nacional mo-
çambicano, adotado em 2002. 
Terra Sonâmbula, seu primei-
ro romance, de 1992, foi con-
siderado um dos 12 melhores 
livros africanos do século 20 
por um júri criado pela Feira 
do Livro do Zimbábue.

São Paulo - A insistência, 
sustenta o poeta Sérgio Vaz, é a 
principal razão do sucesso da Co-
operifa, movimento cultural que 
há 11 anos difunde poesia, litera-
tura, música e cinema na periferia 
paulistana. “O sarau é feito toda 
quarta-feira, há 11 anos, ininter-
ruptamente”, conta Vaz, que ide-
alizou o projeto.

“Hoje vai chover, mas, qual-
quer pessoa, de qualquer lugar, 
sabe que vai ter o sarau da Coo-
perifa”, garante, poucos minutos 
antes do início do evento no Bar 
do Zé Batidão. O estabelecimen-
to no Jardim Guarujá, zona sul da 
capital paulista, abriga o sarau em 
que poetas locais e convidados se 
revezam ao microfone.

Crianças, adolescentes e adul-
tos de todas as idades recitam 
versos próprios, de poetas conhe-
cidos ou cantores famosos. Cada 
um com seu estilo. Alguns inter-
pretam, outros fazem graça. Vá-
rios passam pela estética do rap, 
que tradicionalmente denuncia 
as condições da população negra 
e pobre. “Esse novo artista da pe-
riferia é um artista cidadão. Ele 
não faz a arte só pela arte, ele re-
presenta as pessoas que não têm 
voz, não têm teatro, não têm ci-
nema. É um movimento político 

apartidário”, explica Vaz.

efervescência
Com a criação de outros sa-

raus no mesmo modelo por toda 
a cidade de São Paulo, ele acredi-
ta que há na periferia uma efer-
vescência semelhante à experi-
mentada pela classe média nas 
décadas de 1960 e 1970. “Talvez 
com menos dinheiro, menos con-
dições, menos espaço. Mas, ainda 
assim, é uma efervescência cultu-
ral. As pessoas se apropriaram dos 
bares, tem cinema na laje, bote-
cos, becos e vielas”, acrescenta.

A partir dessas iniciativas foi 
criada a Mostra Cultural da Coo-
perifa. O evento está na quinta 
edição e, a partir de agora, ofe-
rece diversas manifestações artís-
ticas para escolas e outros espaços 
da região. A programação inclui 
atrações musicais, saraus de poe-
sia, espetáculos de teatro e dança, 
exposições e a exibição de filmes.

O crescimento do trabalho 
se reflete no reconhecimento de 
personalidades como o escritor 
moçambicano Mia Couto, que 
participará do próximo sarau no 
Zé Batidão e é um dos destaques 
da mostra deste ano. Para Vaz, o 
escritor  deverá se identificar com 
a realidade da periferia. “Porque 

só ele para entender o que a gen-
te passa aqui. Porque ele fala de 
uma terra devastada, de um povo 
que sofre também”, diz sobre o 
escritor que tratou, no romance 
Terra Sonâmbula, da guerra civil 
em Moçambique pelo olhar das 
tradições africanas.

A presença do autor, reco-
nhecido mundialmente, também 
ajuda, na avaliação de Vaz, a 
afastar preconceitos sobre a cul-
tura que está sendo construída 
na periferia. “Aqui no Brasil você 
convida vários caras conhecidos e 
eles não vêm porque têm medo”, 
reclama. Para o poeta, os bairros 
mais pobres ainda são vistos de 
forma estereotipada, principal-
mente nos meios de comunica-
ção. “Parece que eles querem ver 
a gente sempre algemado, com 
a cabeça baixa e alguém sempre 
esculachando, como se a periferia 
fosse aquilo o tempo inteiro”, cri-
tica ao falar sobre a imagem pas-
sada pelos programas de jornalis-
mo policial.

“A gente não vive só de dor. A 
gente é o espinho que vigia a flor. 
A gente também gosta de flores. 
A gente só não tem muitas”, filo-
sofa sobre a importância de tra-
zer artistas renomados como Mia 
Couto e obras famosas para essas 

áreas da cidade, região que tem 
demanda crescente por cultura. 
“As pessoas se apropriaram da 
literatura”, diz Vaz ao abordar a 
formação de público, o que con-
sidera grande ganho da Cooperi-
fa. “O que a gente conseguiu foi 
produzir e consumir a arte que a 
gente faz, porque o maior ganho 
da Cooperifa não é criar novos 
escritores, é criar novos leitores”, 
completa.

espetáculo
Nessa linha, a mostra deste 

ano terá atenção especial às crian-
ças. O espetáculo infantil O Boneco 
do Marcinho, que será apresenta-
do em escolas, abordará a infância 
na periferia. O ator Emerson Alcal-
de, responsável pela peça, explica 
que existem diferenças culturais e 
sociais marcantes para quem cresce 
em um bairro pobre de uma gran-
de cidade. “Os brinquedos que elas 
ganham são muitas vezes do cri-
me”, exemplifica ao lembrar a pró-
pria infância e de parentes. A ideia 
de apresentar a peça infantil sur-
giu, segundo Alcalde, da percepção 
do grande interesse das crianças 
pelo teatro que o ator leva às ruas 
da cidade. “Eu faço teatro na rua e 
só criança para para ver. O adulto, 
o adolescente não liga”, conta.

Cooperifa leva poesia à periferia de São Paulo

“O brasileiro tem uma alma mestiça e conseguiu essa mestiçagem naquilo que era mais difícil, no componente religioso”,  diz Mia Couto
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Tecnologia da Informação
Microsoft anuncia 1º laboratório no Brasil

O Brasil vai contar com o pri-
meiro centro global de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) na área 
de software da Microsoft Resear-
ch Internacional: o Laboratório de 
Tecnologia Avançada (ATL, sigla em 
inglês). Ele se insere no conjunto de 
iniciativas divulgadas pela empresa 
para o período 2012-2015, com in-
vestimento total de R$ 200 milhões. 

A atração de centros de P&D é 
uma das medidas do Programa Es-
tratégico de  Software e Serviços de 
TI (TI Maior), lançado pelo Gover-
no Federal em agosto. O ATL Brasil, 
a ser construído no Rio de Janeiro, 
tem como objetivo estabelecer uma 
interface entre a capacidade local 
de inovação tecnológica e engenha-
ria avançada com a expertise em 
pesquisa aplicada da empresa e de 
seus parceiros acadêmicos, para ex-
pandir a produção do conhecimen-
to de origem nacional e aumentar 
a competitividade dos produtos 
brasileiros no exterior. Será a quar-
ta unidade no mundo – as outras 
estão localizadas na Alemanha, em 
Israel e no Egito.

Segundo a empresa, o labo-
ratório visa a criação de soluções 
inovadoras com impacto para o 
usuário final. O foco será buscar a 
recuperação de informação consi-
derando a estrutura das páginas 
locais, as formas de produção de 
conteúdos e os hábitos de navega-
ção dos usuários. A previsão é que 
a estrutura inicie suas atividades 
em dezembro de 2013.

R$ 15 milhões
O investimento previsto no TI 

Maior para o estímulo à instalação 
de centros como esse, entre 2012 
e 2015, é de R$ 15 milhões e inclui 
o lançamento de editais para con-
tratação de pesquisadores brasi-
leiros neles. A meta do programa 
é estimular a instalação de mais 
três centros no país, reforçando a 
participação nacional no desenvol-
vimento dessas tecnologias e am-
pliando a capacitação tecnológica 
em território nacional.

O anúncio foi feito pelo minis-
tro Marco Antonio Raupp (Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI) na 
última quarta-feira. “O TI Maior cria 
um ambiente favorável para o inves-
timento do setor privado no Brasil”, 
disse o ministro Raupp. “Esse re-
curso ressalta o esforço do MCTI na 
implementação do programa. Nos-
so objetivo é que esta parceria gere 
produtos para o mercado interno e 
externo. A Microsoft irá colaborar 
imensamente nesse processo.” Tam-
bém estavam presentes o vice-pre-
sidente da Microsoft na América 

Latina, Hernán Rincón; o presidente 
do grupo no Brasil, Michel Levy; o 
cientista-chefe da Microsoft Resear-
ch, Henrique Malvar; o ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante; e o 
secretário de Política de Informática 
do MCTI, Virgilio Almeida.

Raupp avaliou que o incentivo 
às atividades de pesquisa e desen-
volvimento na área de tecnologia 
da informação (TI) deve resultar 
em aproximação entre o setor pri-
vado e a área acadêmica: “Não só 
as empresas da área serão estimu-
ladas internamente, mas também 
sua relação com universidades e 
centros de pesquisa, que devem 
aproveitar o momento favorável 
para estabelecer parcerias produ-
tivas e permanentes”.

A experiência da Microsoft em 
“transformar conhecimento em 
produto” e a perspectiva de apro-
veitamento de mão de obra quali-
ficada no país foram mencionadas 
pelo titular do MCTI.

ATL na América Latina
O vice-presidente do grupo na 

América Latina, Hernán Rincón, de-
clarou: “Hoje fazemos história com 
o primeiro ATL da América Latina. 
Ele será um dos pilares da Micro-
soft a partir deste momento.” Ele 

acrescentou: “Acreditamos no Brasil. 
Lembro que este é nosso segundo 
grande investimento no país em cer-
ca de um ano. O primeiro foi o início 
da produção do game X-Box, o único 
no mundo além da China”.

O cientista-chefe Henrique Mal-
var identificou a construção do la-
boratório como um investimento 
estratégico de negócios. “O Brasil 
é um lugar onde a Microsoft Re-
search acredita que pode expan-
dir sua colaboração acadêmica e 
científica para o avanço do estado 
da arte da ciência da computação 
e pesquisas, criando tecnologias 
impactantes”, afirmou.

Na avaliação de Virgilio 
Almeida,secretário de Política de 
Informática (Sepin/MCTI),  o proje-
to é fundamental pelo seu impacto 
econômico. “Será uma grande ofer-
ta de talentos, que deixará o Brasil 
na rota internacional na criação de 
novas tecnologias”, comentou. 

Multinacional faz mais inves-
timentos no país

As outras iniciativas anuncia-
das pela multinacional compre-
endem a criação de uma empresa 
de investimentos, em operação 
desde setembro, e a fundação de 
uma aceleradora de negócios, fo-

O incentivo ao desenvolvimen-
to da cadeia produtiva e à exploração 
agroindustrial da moringa na região 
Semiárida brasileira foi debatido no 4º 
Encontro Nacional de Moringa (Enam), 
que ocorreu na segunda e terça-feira 
passada, na sede do Instituto Nacional 
do Semiárido (Insa/MCTI), em Campina 
Grande (PB).

Originária do Nordeste da Índia, a 
moringa (nome científico moringa olei-
fera lam.)  possui alto valor nutricional, 
medicinal, industrial, assim como pode 
ser utilizada no tratamento de água 
para consumo humano. É uma plan-
ta perene, de tronco delgado e folhas 
compostas, que pode chegar a  me-
dir 5 metros de altura. Seus frutos são 

longos, parecidos com uma vagem e 
contêm muitas sementes. A madeira é 
mole, porosa e amarelada.

Segundo a coordenadora do even-
to e pesquisadora do Insa, Maristela 
Santana, o evento reuniu instituições 
acadêmicas, empresas, organizações 
governamentais e não governamentais 
com a finalidade de discutir o aprovei-
tamento agroindustrial da moringa. “A 
moringa é uma das espécies de grande 
potencial,  pois pode ser aproveitada 
para a produção de cosméticos, lubri-
ficantes e biocombustíveis”, revelou 
Maristela.

Trabalhos científicos
Após a cerimônia de abertura, foi 

realizada uma mesa-redonda sobre o 
tema “Moringa: produção e sustenta-
bilidade”, com a participação do chefe 
geral da Embrapa Algodão, Napoleão 
Esberard Beltrão; do pesquisador na 
área de biocombustíveis do Centro de 
Tecnologias Estratégicas do Nordeste 
(Cetene/MCTI), Wolfgang Haranda, e 
do professor da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG), Jacob Silva 
Souto. Na última terça-feira ocorreram  
apresentação oral de trabalhos científi-
cos de pós-graduação e sessão de pôs-
teres. A edição deste ano contou com a 
participação de 130 pessoas, que apre-
sentaram 60 trabalhos.

Durante o encontro, profissionais, 
pesquisadores, gestores de programas 

e políticas públicas, educadores, estu-
dantes e o público discutiram ações 
voltadas ao desenvolvimento susten-
tável da agroindústria da moringa na 
região. Uma delas seria agregar valor 
aos produtos derivados da planta, den-
tro do conceito de desenvolvimento 
sustentável.

Unidade de pesquisa do Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), o Insa promoveu o evento, jun-
tamente com a Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), Instituto Nacional do 
Semiárido (Insa/MCTI), Universidade Fe-
deral de Campina Grande (UFCG), Uni-
versidade Estadual de Maringá (UEM) e 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa) Algodão.  

Insa discute o potencial da cadeia produtiva em CG
poTencIal da morInga

Saiba mais

l O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) lançou em agosto pas-
sado, em São Paulo, o Programa Estratégico de Software e Serviços de TI, 
o TI Maior, com a finalidade de fomentar a indústria de software e serviços 
na área de tecnologia da informação (TI).

l Com investimentos de aproximadamente R$ 500 milhões para o período de 
2012-2015, o TI Maior está estruturado em cinco pilares: desenvolvimento 
econômico e social, posicionamento internacional, inovação e empreende-
dorismo, produção científica, tecnológica e inovação, e competitividade. Os 
recursos serão subvencionados por meio da Financiadora de Estudos e Pro-
jetos (Finep/MCTI) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq/MCTI).

l O TI Maior prevê ações, como: aceleração de empresas com base tecnoló-
gica, a consolidação de ecossistemas digitais; a preferência nas compras 
governamentais para softwares com tecnologia nacional; capacitação de 
jovens para atuar na área de TI e atração de centros de pesquisas globais.

cada em empresas emergentes de 
base tecnológica (start-ups), que 
deve iniciar suas atividades no pri-
meiro semestre de 2013. Incluem 
ainda a abertura de um centro de 
desenvolvimento da plataforma de 
busca Bing, previsto para novem-
bro deste ano, e a revitalização do 
edifício Barão de Mauá, patrimô-
nio histórico da capital fluminen-
se, que abrigará os projetos.

“Por meio da união de esfor-

ços da iniciativa pública e priva-
da e de profissionais autônomos 
é possível promover um impacto 
real na comunidade em que atua-
mos”, afirmou Michel Levy. “As ini-
ciativas anunciadas vão gerar mais 
de 100 empregos diretos, que con-
templam pesquisadores, desenvol-
vedores e empreendedores. Além 
disso, cerca de 15 novas empresas 
devem ser criadas através das ace-
leradoras, a cada dois anos.”

Unidade de produção de software da Microsoft no país será a quarta no mundo; outros laboratórios estão localizados na Alemanha, Israel e no Egito
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Selo de qualidade
A AGEVISA/PB, a Sudema e o Procon/PB, em parceria 

com a Curadoria do Consumidor, concedeu o Selo Verde 
de Qualidade 2012 a 33 empresas paraibanas por realizar 
serviços que atendem às normas legais e reguladoras da 
vigilância sanitária estadual.

A solenidade de entrega foi realizada ontem, no Palace 
Recepções, localizada no Bairro dos Estados.

Stella Barros e Maria José Barbosa na homenagem a esta colunista

Suzane Guedes, esta colunista, Nídia Azevedo, Lídia Assis e Conceição Imperiano na Ouro e Hora
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Metas e ações

Procurador Marcílio 
Toscano da Franca Filho, 
publicitário Syllas Mariz, 
Sras. Moema Figueiredo 
e Nelci Azevedo Agra, 
executiva Tereza Cristina 
Neiva Coelho, empresário 
Paulinho Cunha, veteriná-
ria Francisca Almeida.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA,  9 de novembro de 2012

Social
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Parabéns

Dois Pontos

   O empresário paraibano 
Leo Coutinho, radicado há anos 
em Recife, vai receber o título de 
cidadão pernambucano concedido 
pela Assembleia Legislativa de 
Pernambuco, no próximo dia 28.

   Leo Coutinho conquistou o 
mercado recifense de recepções 
com sua casa Armazém Blu´nelle, 
considerada uma das melhores 
em termos de buffet e ambiente 
para festas.

Zum Zum Zum
   A atração de hoje no Dancing Bar Zodíaco, em Tambaú, será a dupla de 
cantores Paulo Sérgio e Daniel. 

   Termina hoje, na Fiep em Campina Grande, o quarto Congresso 
Brasileiro de Rochas Ornamentais. A região do Seridó paraibano é pródiga 
em pequenas indústrias de pedras semipreciosas.

FOTO: Dalva Rocha

Carmen Leda Nóbrega e a aniversariante de hoje, Tereza Cristina Cavalcanti Neiva Coelho

Happy hour
UM FINAL DE 

TARDE  simpático e 
com bons bate-pa-
pos foi promovido 
por Ediliane Marinho 
em sua loja Ouro 
e Hora, no Manaíra 
Shopping, para ho-
menagear os nossos 
16 anos de colunis-
mo social.

O evento, con-
duzido pela geren-
te, Suzane Guedes, 
constou de coquetel 
com champagne e 
salgadinhos, seguido 
de deliciosas trufas.

O PRESIDENTE DO TRT/PB, desembargador Paulo 
Américo Maia Filho, o juiz Marcello Maia e o assessor de 
Gestão Estratégica, Samuel Norat, participaram do VI 
Encontro Nacional do Judiciário, realizado em Aracaju-SE.

O evento reuniu os presidentes de todos os 91 tribu-
nais brasileiros para definir metas e ações prioritárias para 
o Judiciário nos próximos anos.

Teatro
“O MENINO 

CATADOR DE 
HISTÓRIAS”,   inspira-
do no conto “A Menina 
e o Pássaro Encanta-
do”, de Rubem Alves, 
será encenado hoje, 
na Mostra Estadual de 
Teatro, Dança e Circo.

O evento termi-
na amanhã, quando 
serão conhecidos os 
grupos vencedores 
do festival.

Complexo Jurídico

O UNIPÊ E O TJPB firmaram convênio para insta-
lação do maior Complexo Jurídico do Norte/Nordeste, 
em um casarão defronte ao Fórum Cível da capital que 
abrigará mais dois juizados especiais.

A solenidade de assinatura foi realizada, ontem, 
no Salão Nobre do TJ, com presenças do presidente, 
desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos, da 
reitora Ana Flávia Pereira e do coordenador do Curso 
de Direito, Oswaldo Trigueiro do Valle.

Paródia
A PEDAGOGA Ed-

jane Luna da Silva, da 
Divisão de Educação 
do Detran Paraíba, 
conquistou o primeiro 
lugar nacional, na ca-
tegoria Cidadania, do 
Prêmio Denatran de 
Educação no Trânsito 
2012. O trabalho ven-
cedor é uma paródia 
adaptada à letra da 
música “É”, composta 
por Gonzaguinha.

A paródia abor-
dou o tema “Bons 
exemplos no trân-
sito” e foi gravada 
pelo grupo paraibano 
Nossa Voz, composto 
por Thayse Gadelha, 
Gracinha Carvalho, 
Ariadne Lima e Ger-
mana Sales.

“Falsidade é igual a calça 
saruel, parece que está na 
moda, afinal todo mundo faz 
uso. Mas, no fundo, todos 
sabem o quanto é feio”
CAROLINA BENSINO

“Entristeço-me em saber 
que a filosofia está na 
moda, porém alegro-me 
ao saber que os modistas 
não a entendem”
MARCOS RIBEIRO ECCE ARS

   Reaparecendo nos eventos sociais Nalyje Franca que retornou de 
longa temporada em Aracaju-SE, hóspede da filha Robeje Calasans, que 
reside por lá.

Palestra
O DIPLOMATA Ger-

mano Corrêa vai proferir 
palestra, amanhã, no Zari-
nha Centro de Cultura, em 
Tambaú, a partir das 10h.

O tema da palestra 
será “Métodos e estra-
tégias de estudo para o 
Concurso de Admissão à 
Carreira Diplomata”. 

   Para os cinéfilos, o Projeto Estacine Mu ndi, da Estação Cabo Branco, 
exibe neste sábado o filme “A Lenda do Pianista do Mar”, de Giuseppe Torna-
tore. E, no domingo, o sucesso nacional “Bye, Bye Brasil”, premiado filme de 
Cacá Diegues, lançado em 1979.

Olimpíada de História
OS ALUNOS do Ensino Fundamental do Colégio da 

Polícia Militar da Paraíba, Sérgio Everton, de 15 anos, e Gio-
vanny Santos, de 14, foram destaques na quarta Olimpíada 
Nacional em História do Brasil.

O evento foi realizado em Campinas-SP, onde eles 
concorreram com mais de 10 mil equipes de todo o país, 
ficando entre as 300 melhores.

FestVerão

A OITAVA EDIÇÃO 
do FestVerão começa no 
dia 6 de janeiro e já estão 
à venda os ingressos nas 
lojas Esposende e na sede 
do evento, em Manaíra. 

A festa terá entre as 
atrações as bandas Chicle-
te com Banana, Aviões do 
Forró, Sorriso Maroto, Ala 
Ursa, Ivete Sangalo, Biquíni 
Cavadão, Revelação, Garo-
ta Safada e Asa de Águia.

Idosos

SEGUNDO DADOS DA 
ONU, o mundo terá mais 
de 1 bilhão de idosos em 
10 anos e, para discutir 
perspectivas e desafios do 
envelhecimento, criando 
políticas públicas, é que 
está sendo realizado até 
amanhã o 3º Simpósio 
Franco Luso-Brasileiro da 
Pessoa Idosa. O evento 
acontece no auditório do 
Unipê, em Água Fria.
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Movimento no Aeroporto 
Castro Pinto aumenta 
13,16% em outubro
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As prefeituras paraiba-
nas que ainda não assina-
ram convênio com o Banco 
do Brasil para terem acesso 
aos recursos disponibiliza-
dos pelo Governo do Estado 
para pagamento dos car-
ros-pipa têm até o dia 30 de 
dezembro para apresentar 
a documentação necessária 
ao resgate do dinheiro. Fin-
do o prazo, as prefeituras 
devem solicitar um aditivo 
ao contrato, a fim de que 
não sejam prejudicadas. Fo-
ram colocados à disposição 
de 102 municípios recur-
sos da ordem de R$ 3,765 
milhões, mas até agora só 
foi liberado R$ 1,41 milhão 
para 36 municípios. 

Conforme dados dis-
ponibilizados pela Gerên-
cia Executiva da Defesa 
Civil Estadual (Geedec), os 
recursos disponibilizados 
pelo Governo do Estado, via 
Banco do Brasil, são des-
tinados ao pagamento de 
250 carros-pipa que distri-
buem água em 102 municí-
pios mais atingidos pela es-
tiagem. Até o último dia 6, 
desse total, 36 prefeituras 
haviam resgatado o dinhei-
ro, mas a maioria possui 
pendências na documenta-
ção exigida, enquanto ou-
tras ainda não resgataram 

Prefeituras paraibanas 
têm até dezembro para 
apresentar documentação
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Governo disponibiliza recursos
Foto: Francisco França/Secom-PB

o recurso liberado.
Outras seis prefeituras, 

no entanto, sequer compa-
receram à instituição ban-
cária para efetivar o cadas-
tro. São elas: Curral Velho, 
Igaracy, Pedro Régis, Sousa, 
Bom Jesus, para as quais 
estão destinados R$ 225 
mil (R$ 45 mil para cada) 
e São José de Princesa, que 
receberá R$ 15 mil, após 
se cadastrar e apresentar a 
documentação necessária.  

No caso do município de 
Pedro Régis, a secretária do 
gabinete do prefeito, Livânia 
Nunes, informou que a pre-
feitura tem conhecimento 
dos recursos disponibiliza-
dos pelo Governo do Estado, 
mais ainda não conseguiu 
reunir a documentação ne-
cessária para assinatura do 
convênio junto ao Banco do 
Brasil. “O nosso contador já 
está providenciando a docu-
mentação para que a prefei-
tura consiga a liberação do 
dinheiro”, disse.

O superintendente do 
Banco do Brasil na Paraíba, 
Evaldo Emiliano, afirmou 
que todas as prefeituras 
que se encontram em si-
tuação de documentação 
pendente foram contatadas 
pela instituição e orienta-
das sobre estas pendências. 
“Diariamente, verificamos 
as pendências e informa-
mos aos prefeitos. E envia-
mos cópia com a relação 
dos municípios pendentes 
para a Secretaria de Estado 
da Infraestrutura e para a 
Famup, informando sobre o 

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

estágio do pagamento”, en-
fatizou.

Evaldo Emiliano infor-
mou ainda que o Banco do 
Brasil também colocou fun-
cionários à disposição das 
prefeituras para ajudar na 
instalação nos computado-
res do software necessário 
para a transmissão de da-
dos. “Os prefeitos podem 
procurar as agências do 

Banco do Brasil para obter 
todas as informações que 
necessitar”, observou.

orientação
O presidente da Fede-

ração das Associações de 
Municípios da Paraíba (Fa-
mup), Buba Gemano, orienta 
os prefeitos dos municípios 
pendentes para que procu-
rem imediatamente o Ban-

co do Brasil para resolver 
a situação. “O problema da 
seca está se agravando e os 
municípios devem procurar 
os recursos disponíveis para 
abastecimento d’água às co-
munidades rurais”, alertou.

Ele adiantou que no site 
da Famup, no endereço ele-
trônico www.famup.com.br, 
no link “ações de combate à 
estiagem” estão disponíveis 

todas as informações neces-
sárias aos municípios, desde 
o modelo de contrato para 
os carros-pipa, documenta-
ção necessária até a relação 
dos municípios que estão 
pendentes, entre outras. Os 
prefeitos também podem 
procurar a entidade para 
receberem orientação so-
bre como proceder para ter 
acesso aos recursos.

 O Fórum Paraibano de 
Solidariedade aos Povos In-
dígenas Guarani-kaiowá irá 
realizar um ato público, hoje, 
às 15 horas, para marcar o 
Ato Nacional em protesto 
à ameaça de expulsão dos 
índios de seu território no 
Mato Grosso do Sul. A con-
centração terá início às 14h, 
em frente ao Lyceu Paraiba-
no, Av. Getúlio Vargas, 470. 
Em seguida, às 15h30, os ma-
nifestantes  caminharão até a 
Praça João Pessoa (Praça dos 
Três Poderes), onde ocorrerá 
um ato público político e cul-
tural com a participação de 
artistas da cidade.

Esta ação contará com a 
participação dos índios dos 
povos Potiguara e Tabajara, 
do Litoral Norte e Sul da Pa-
raíba, entidades civis, insti-
tuições públicas, estudantes 
secundaristas e universitá-
rios, profissionais liberais e 
a população em geral. Está 
confirmada a participação 
de uma caravana de Campi-
na Grande com professores 
e alunos da Universidade 
Federal de Campina Grande 
-UFCG.

A mobilização nacio-
nal em favor dos Guarani-
-kaiowá teve início após a 
divulgação de uma carta nas 
redes sociais há poucos dias, 
onde eles denunciavam o seu 
firme propósito de resistir 
até a morte à decisão judicial 
que os obriga a deixar uma 
área de 2 hectares. São 170 

índios que vivem na terra, 
localizada numa mata ilhada 
entre um charco e o leito do 
Rio Hovy, na divisa da Reser-
va Sassoró com a Fazenda 
Cambará, propriedade de 
700 hectares, no sul de Mato 
Grosso do Sul.

 “Um misto de indigna-
ção e solidariedade tomou 
conta de mim, fiz a provoca-
ção ao Coletivo Jaraguá e jun-
tos, buscamos os aliados que 
igualmente sentiam o incô-
modo. Movidos por esse sen-
timento, fomos à luta. Soube-
mos que jovens estudantes já 
se organizavam via redes so-
ciais e, a partir disso,  o nos-
so trabalho foi juntar todos 
num grande Fórum e conso-
lidar o ato público do dia 9, 
explicou Stella D´agostini, do 
Coletivo Jaraguá, integrante 
do Fórum.

Segundo ela, essa mo-
bilização nacional já surtiu 
efeito, quando na semana 
passada uma liminar do Go-
verno Federal suspendeu a 
expulsão dos índios até que 
seja concluído o processo de 
demarcação da área. “ A pro-
posta é continuar com a mo-
bilização nacional em defesa 
da permanência dos índios 
nas terras e pelo fim do seu 
genocídio”, explicou.

Em todo o país have-
rá manifestações político-
-culturais hoje. A cidade 
do México, Berlin e Lisboa 
também aderiram ao movi-
mento em defesa dos Gua-

rani-Karowá. 
Na organização do even-

to, o Fórum está contando 
com o apoio da Associação 
dos Servidores e Docentes 
da Universidade Federal 
da Paraíba – UFPB- (Aduf e 
Sintesp), Sindifisco,  Asso-
ciação Paraibana de Impren-
sa – API, Associação dos 
Geógrafos do Brasil- AGB, 
Associação Paraibana dos 
Amigos da Natureza – APAN, 
Associação dos Servidores 
do TRE – ASSTRE-PB, Asso-
ciação Nacional de Professo-
res de História/PB- ANPHU, 
e do Núcleo de Cidadania e 
Direitos Humanos da UFPB. 

Além disso, formou-
-se uma grande rede virtual 
através do evento no face-
book, que uniu  reflexões em 
torno do tema e preparação 
do ato público.

PEQUENo HisTÓriCo
Kaiowá é a denomina-

ção de um subgrupo do povo 
Guarani que vive há mais de 
dois mil anos em terras que 
hoje são Brasil, Paraguai, Bo-
lívia, Uruguai e Argentina. 
Os Guarani-Kaiowá habitam 
principalmente o Paraguai 
e o Mato Grosso do Sul, com 
cerca de 50 mil pessoas, ca-
racterizando um dos maiores 
grupos indígenas existentes 
no Brasil.

Com uma história pro-
blemática de dominação, ini-
cialmente jesuítica, depois es-
panhola, portuguesa e por fim 

brasileira, os Guarani-Kaiowá 
foram sendo expulsos de suas 
terras por fazendeiros e se 
tornaram mão de obra bara-
ta confinada em campos de 
concentração denominados 
de reservas indígenas. Com a 
aceleração do desmatamento, 
nos anos 60, restaram 8 re-
servas demarcadas.

O percurso histórico 
mostra que entre 1915 e 
1930 eles foram sendo em-
purrados para terras pe-
quenas e insuficientes. Na 
década de 1970, os índios 
se rebelaram e passaram a 
reivindicar a recuperação 
de seus territórios tradi-
cionais. No início dos anos 
80, reiniciam as demarca-
ções que permaneceram 
em passo lento até começo 
da década de 1990, porém 
as terras ainda eram pe-
quenas para as necessida-
des dos grupos.

Fórum promove hoje ato público na 
capital em defesa dos povos indígenas

O Estado da Paraíba 
terá o maior aumento 
da produção de grãos 
do Nordeste na safra  
2012/2013, segundo a 
Companhia Nacional de 
Abastecimento, Conab, 
em comparação com a 
safra 2011/2012. Neste 
período a produção de-
verá atingir 42 mil tone-
ladas de grãos, um nú-
mero 443% maior que 
a safra 11/12, que regis-
trou cerca de sete mil 
toneladas. Estes dados 
foram divulgados on-
tem dentro do segundo 
levantamento  da safra 
feito pela Conab.

A produção que se 
destacará neste período 
é a do arroz, que terá 
um aumento de mais de 
1000% em relação a ul-
tima safra. O milho fica 
em segundo lugar, com 
um aumento de mais 
de 500%, o que para 
o secretário da Defesa 
Agropecuária do Esta-
do, Marinilson Batista, 
são reflexos do incentivo 
que vem sendo aplicado 
em todo o Estado.

“Falando do milho, 
em especial podemos 
destacar que abrimos 

duas novas áreas de 
plantio na Paraíba. Em 
Mulungu, no Brejo e em 
Sousa, no Sertão. Uma 
prova de que estes in-
vestimentos estão sendo 
aplicados da forma cor-
reta é que esta pesquisa 
já mostra bons resulta-
dos”, disse.

Ainda dentro do 
ranking entre os estados 
do Nordeste, além da 
produção de arroz, que 
terá o maior crescimen-
to, outros grãos foram 
destacados na pesquisa 
da Conab, e que deixa-
ram a Paraíba em ter-
ceiro lugar na região. 
O feijão, por exemplo, 
terá um acréscimo de 
279%, ficando atrás dos 
estados do Ceará e de 
Pernambuco nessa pro-
dução. O milho, que terá 
um aumento de quase 
600%, também ocupa o 
terceiro lugar.

“Esta notícia vem 
confirmar também os 
resultados dos incenti-
vos em distribuição de 
sementes e compra de 
equipamentos. Mesmo 
com a seca que tivemos 
este ano, nós consegui-
mos manter uma boa 
safra e os números es-
tão confirmando isso”, 
finalizou.

Estado terá maior 
crescimento do NE

CULTiVo DE GrÃos

Diovanne Filho
diovannefilho@yahoo.com.br

O governo repassou recursos destinados ao pagamento dos carros-pipa que distribuem água às cidades atingidas pela estiagem

A mobilização 
é um protesto 
à ameaça 
de expulsão 
dos índios 
Guarani-Kaiowá 
de seu 
território
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Movimento de passageiros no 
Castro Pinto aumenta 13,16%

O setor de Estatísticas 
da Diretoria de Fomen-
to da Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur) di-
vulgou ontem o relatório 
sobre a movimentação de 
passageiros no Aeroporto 
Internacional Castro Pin-
to, na Grande João Pessoa, 
referente a outubro. Foram 
registrados 104.191 em-
barques e desembarques, 
o que representou um au-
mento de 13,16% em re-
lação ao mesmo período 
de 2011. Naquela ocasião 
passaram pelos portões do 
aeroporto 92.075 passa-
geiros.

As informações foram 
repassadas à PBTur pelo 
setor de Tráfego e Segu-
rança da Infraero, com 
dados fornecidos pelas 
companhias aéreas que 
operam no equipamento 
paraibano.

Nos últimos sete me-
ses (abril a outubro), o Cas-
tro Pinto vem registrando 
números positivos de em-
barques e desembarques. 

Números mostram que 
o destino Paraíba vem 
ganhando mais divulgação

Foto: Arquivo

No acumulado do período, 
a movimentação aumentou 
10,55% em comparação ao 
ano passado.

Para a presidente da 
PBTur, Ruth Avelino, essa 
tendência de fluxo contí-
nuo de passageiros no ae-
roporto mostra que o ‘Des-
tino Paraíba’ vem ganhando 
maior divulgação em todo 
o país. A executiva explica, 
porém, que nem todos os 
passageiros que transitam 
pelo equipamento aeropor-
tuário são turistas. “Temos 
consciência dessa variável, 
mas está claro que nosso 
aeroporto vem apresentan-
do números positivos. Isso 
revela que mais pessoas 
estão viajando entre a Pa-
raíba e outras capitais. A 
cadeia produtiva como um 
todo está se movimentan-
do”, avaliou.

Em 2011, o Castro Pin-
to registrou seu passageiro 
número um milhão em no-
vembro. Neste ano, a Infra-
ero divulgou o número em 
outubro, mais precisamen-
te no dia 21. Pelos dados 
do setor de Estatísticas da 
PBTur, passaram pelos 
portões do equipamento 
1.044.383 passageiros.

Dados positivos também em Campina
Os números registrados pela Infraero e PBtur são 

positivos também para o Aeroporto João Suassuna, 
em Campina Grande. Em outubro, foram 10.614 em-
barques e desembarques, um aumento de 60,96% em 
comparação ao mesmo período do ano passado.

Na somatória total embarcaram/desembarcaram 

no Estado um total de 114.805 passageiros. “Acredi-
to que a tendência será sempre crescente, pois esta-
mos com ações de divulgação contínuas, convidando 
jornalistas especializados para conhecer o destino ou 
trabalhando diretamente com os agentes de viagens”, 
informou Ruth Avelino.

campanha dos correios e telégrafos

José Alves
zavieira2@gmail.com

As crianças de cerca de 100 
escolas públicas da Paraíba já co-
meçaram a enviar as cartas para 
a Campanha Papai Noel dos Cor-
reios e Telégrafos 2012, que será 
lançada oficialmente no próximo 
dia 19, na sede da empresa, no 
Bairro do Cristo, em João Pessoa. 
Realizada há mais de 20 anos, a 
campanha, segundo o diretor re-
gional da ECT, José Antônio Vas-
concelos, tem como principal ob-
jetivo desenvolver a habilidade de 
redação e o amor ao próximo entre 
crianças de até 10 anos, bem como 
responder às cartas escritas por 
elas junto com os presentes solici-
tados. As cartas são adotadas por 
pessoas e funcionários de empre-
sas que se comprometem a aten-
der os pedidos realizando o sonho 
das crianças que se encontram em 
situação de vulnerabilidade social.

Para expandir a campanha e 
atender mais crianças no Estado, 
os Correios estabeleceram parce-
rias com escolas públicas, creches 

e abrigos que atendem crianças 
em situação de vulnerabilidade 
social nas cidades de João Pes-
soa, Guarabira, Bayeux, Cabedelo, 
Santa Rita, Campina Grande, Pa-
tos Souza e Cajazeiras. Além de 
desenvolver a habilidade de reda-
ção, a campanha também objeti-
va ensinar as crianças como elas 
poderão endereçar e usar o CEP e 
o selo postal por meio da carta ao 
Papai Noel.

a União
O jornal a União, o Minis-

tério Público, INSS, Tribunal de 
Justiça, Caixa Econômica Federal, 
Colégio Século, PB Toys e Aca-
demia Curves, já são parceiros 
da campanha. Este ano as cartas 
serão recebidas até o dia 5 de de-
zembro e poderão ser adotadas 
pelos padrinhos nas agências dos 
Correios dos bairros de Cruz das 
Armas, Mangabeira, Bancários, 
Bessa Shopping, Mag Shopping, 
Avenida Rui Carneiro e Praça Se-
brae. Ao pegar a carta o padrinho 
tem que deixar nome e endereço 
na agência.

apadrinhamento
O apadrinhamento de cartas 

da campanha é feito da mesma 
maneira em todo o Brasil: as cartas 
enviadas pelas crianças são lidas e 
triadas pelos ajudantes. Em segui-
da, são disponibilizadas para ado-
ção que este ano pode ser feita até 
o dia 12 de dezembro. Já os presen-
tes podem ser entregues até o dia 
19 de dezembro.

Os presentes relativos às car-
tas adotadas são entregues pelos 
padrinhos nos pontos divulga-
dos pelos Correios para que pos-
teriormente a entrega seja feita 
pela ECT. Não é permitida a entre-
ga direta do presente e, para as-
segurar a observância desse cri-
tério, o endereço da criança não 
é informado ao padrinho.  No ano 
de 2010 (em João Pessoa e Cam-
pina Grande), foram recebidas 
27.805 cartas, sendo entregues 
6.910 presentes. No ano passado, 
a Diretoria Regional da Paraíba 
recebeu cerca de 18 mil cartinhas. 
Desse total, cinco mil foram ado-
tadas, o que representou 28% de 
pedidos de crianças atendidos.

Crianças começam a enviar cartas para Papai Noel

Exposição natalina em JP

Durante quatro dias a po-
pulação terá a oportunidade de 
colaborar com as ações da Rede 
Feminina da Combate ao Cân-
cer, através da XVI Exposição 
Natalina. O evento será realiza-
do no Jangada Clube, no bairro 
Cabo Branco, entre os dias 29 
de novembro e 2 de dezembro.

De acordo com Ana Karla 
Bezerra, funcionária da Rede 
Feminina, mais de 3 mil pesso-
as devem participar do primei-
ro dia do evento, que durante 
abertura contará com show, de 
uma banda ainda não definida, 
além de apresentações musi-
cais nos outros dias do evento. 
A abertura está prevista para 
acontecer às 18h, com taxa no 
valor de R$15 reais, nos outros 
dias a entrada será gratuita, po-
dendo o participante contribuir 
de forma espontânea.

Cerca de 45 expositores, en-
tre artesões, comerciantes e ar-
quitetos, vão colocar à disposi-
ção produtos decorativos, para 
o mês natalino, assim como, 
sugestões de presentes e ali-
mentação. A expectativa é que 
ao final do evento mais de 10 
mil pessoas visitem a exposição. 
“Todos os anos a recepção das 
pessoas com relação ao evento 
é muito boa. Quando chega o 
mês de outubro já começam as 
cobranças para que a exposição 
aconteça”, disse Ana Karla Be-
zerra.

O valor arrecadado será 
destinado à instituição que exis-
te há 50 anos, assim como tam-

bém irá colaborar com a Casa 
de Apoio ao Portador de Cân-
cer, que atualmente recebe cer-
ca de 40 pacientes do interior 
do Estado. “São pessoas que 
não têm família na cidade para 
recepcioná-las durante o perí-
odo de tratamento. Aqui elas 
têm apoio como: alimentação, 
dormitório, assistência, terapia 
ocupacional, acompanhamento 
psicológico e passeios turístico”, 
disse Ana Karla.   

A Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer é uma institui-
ção que se mantém com doa-
ções e renda obtida através de 
parceiros e eventos como esse. 
Para colaborar, a população 
pode adquirir os produtos da 
XVI Exposição Natalina, que es-
tará funcionando nesses quatro 
dias das 16h às 22h, ou ainda, 
doar alimentos e produtos de 
higiene na instituição que está 
localizada na Av. 12 de Outubro 
- 858, em Jaguaribe. 

Segundo Ana Karla, cerca 
de 200 voluntários atuam dire-
tamente no acolhimento e assis-
tência desses pacientes, além de 
empresas parceiras que ajudam 
com alimentação e produtos de 
higiene.

Vanessa Braz
Especial para A União

Ligue para a Rede Feminina: 
3241-5373;
Para depósito: Caixa Econômica, 
agência 1010, operação 003 e 
conta 519-5;
Faça uma visita: Av. 12 de Outu-
bro, 858, Jaguaribe.

para colaborar

Durante reunião, ontem, a direção da ECT informou como será feita a Campanha Papai Noel dos Correios 2012

Em outubro passado foram registrados mais de 104 mil embarques e desembarques no Aeroporto Internacional Castro Pinto

Foto: Evandro Pereira



Polícia prende homem acusado 
de estupro e morte de estudante 

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 9 de novembro de 2012

A Polícia Civil da Paraíba 
apresentou, na manhã de on-
tem, o homem que confessou 
o estupro e assassinato da 
estudante Ana Alice de Ma-
cêdo Valentin, 16, desapare-
cida desde o dia 19 de setem-
bro, em Queimadas. Leônio 
Barbosa de Arruda, 22, foi 
preso na noite da última ter-
ça, no município de Caturité, 
região de Campina Grande, e 
em seguida levou a polícia ao 
local onde havia enterrado o 
corpo da jovem. Ele também 
admitiu a autoria de outro 
estupro consumado e uma 
tentativa ocorrida este ano.  

Em depoimento, Leônio 
Barbosa afirmou ter aborda-
do Ana Alice por volta das 
17 horas, no município de 
Queimadas, quando ela vol-
tava da escola para casa. “Ar-
mado de uma pistola calibre 
12, o acusado obrigou a ado-
lescente a seguir com ele de 
carro até as proximidades 
da fazenda onde morava em 
Caturité. Lá, praticou o estu-
pro e o homicídio”, contou o 
delegado regional de Cam-
pina Grande, Marcos Paulo 
Vilela. A pistola e o veículo 
usados para o crime foram 
apreendidos.   

Os passos do acusado 
vinham sendo monitorados 
desde o dia 31 de outubro, 
quando ele tentou estuprar 
outra mulher no município 
de Boqueirão, também na re-
gião de Campina Grande. “A 
vítima contou à polícia que 
foi abordada por um homem 
armado e só não foi violen-

Leônio Barbosa confessou 
os crimes e mostrou onde 
estava o corpo da vítima

FotoS: Secom-PB

tada porque estava no perí-
odo menstrual. Juntamos a 
descrição que ela fez com as 
informações que recolhemos 
em depoimentos e chegamos 
a esse rapaz”, contou o dele-
gado municipal de Queima-
das, Erissandro Pinto, que 
também preside o inquérito.   

Ainda de acordo com ele, 

o acusado foi preso inicialmen-
te por meio de um mandado de 
prisão preventiva pelo estupro 
de outra mulher ocorrido em 
fevereiro deste ano, em Catu-
rité. “Ele chegou a contar que 
assassinou a estudante para 
não ser denunciado novamen-
te como fez a sua primeira víti-
ma”, completa. 

O delegado geral ad-
junto de Polícia Civil, André 
Rebelo, ressaltou que a reso-
lução do caso foi difícil por 
falta de testemunhas. “Nin-
guém tinha visto o momen-
to da abordagem. Usamos 
a inteligência policial e o 
cruzamento de várias infor-
mações para chegar a esse 

rapaz que confessou que sua 
única motivação é sexual”, 
contou.  

Leônio Barbosa vai ser 
indiciado por estupro, ho-
micídio e ocultação de cadá-
ver. A Polícia Civil divulgou 
o rosto do acusado porque 
acredita que outras pesso-
as possam ter sido vítimas 

dele. “Lamentamos muito a 
morte dessa jovem, mas te-
mos que ressaltar a resposta 
rápida que nossos policiais 
têm dado à sociedade na 
solução dos crimes e prisão 
dos acusados”, afirmou o 
secretário de Estado da Se-
gurança e da Defesa Social, 
Cláudio Lima.

Uma fiscalização para combater a ven-
da de GLP (gás liquefeito de petróleo) em 
locais inadequados e sem autorização do 
órgão foi iniciada pelo Corpo de Bombei-
ros da Paraíba. Capim de Mamanguape foi 
a primeira cidade visitada e de sete locais 
visitados, apenas em um deles foi encon-
trada irregularidade.

Em um supermercado no centro da 
cidade foram apreendidos vários botijões 
de GLP que estavam armazenados irregu-
larmente e o proprietário do estabeleci-
mento não possuía o alvará de licença para 
comercialização do produto no estabeleci-
mento.

Inicialmente, os botijões foram guarda-
dos na Delegacia de Polícia e depois trans-
feridos para o quartel do Comando Geral 
do Corpo de Bombeiros, em João Pessoa. 
A apreensão é comunicada ao Ministério 
Público e o produto encaminhado a uma 
distribuidora como medida de segurança.

O capitão Marcone Osório, que co-
ordenou a fiscalização, disse que o tra-
balho foi realizado por causa de denúncia 
de pessoas preocupadas com a segurança, 
pois a armazenagem do produto era fei-
ta de forma indevida e com risco de ex-
plosão.

A fiscalização será levada a outras 
localidades, inclusive em João Pessoa. O 

Corpo de Bombeiros inicia fiscalização para 
combater a venda ilegal de gás de cozinha

A diretora administrati-
va do Hospital Universitário 
Júlio Bandeira (HUJB), Maria 
Mônica Paulino, anunciou in-
vestimentos iniciais de mais 
de R$ 2,5 milhões para obras 
de reforma e ampliação da 
referida unidade de saúde. 
O projeto, segundo ela, será 
executado em duas etapas, 
sendo que a primeira deve-
rá ser iniciada até o próximo 
mês de janeiro, com prazo 
para conclusão em 18 meses.

Mônica Paulino dis-
se que serão construídas, 
inicialmente, as seguintes 
obras: setor de imagens, la-
boratório, farmácia e lavan-
deria, além da ampliação de 
espaços já existentes, tudo 
isso para aumentar a capa-
cidade de atendimento do 
HUJB, que passará também 
a prestar serviços de obste-
trícia e de cirurgia eletiva, 
desafogando o atendimento 
do Hospital Regional de Ca-
jazeiras.

Ela também disse que 
está sendo feito um processo 
de licitação por meio de pre-
gão para implantação de uma 
subestação de energia e um 
gerador com capacidade para 
abastecer toda a estrutura 
física do hospital, que será 
ampliado para 120 leitos, de 
acordo com a previsão final 
do projeto a ser executado.

Cajazeiras: HU 
vai investir  mais 
de 2,5 milhões
em reforma

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

A Polícia Civil apresentou ontem, em Campina Grande, Leônio Barbosa de Arruda, acusado de estuprar e assassinar a estudante Ana Alice de Macêdo Valentin, de 16 anos

capitão Marcone disse que esse trabalho 
faz parte de uma determinação do dire-
tor de Atividades Técnicas do Corpo de 
Bombeiros, tenente-coronel José Jobson 
Ferreira.

Segundo ele, para a venda do conhe-
cido gás de cozinha, é necessário o propri-
etário de um ponto solicitar licença no Cor-

po de Bombeiros. O local será inspecionado 
pelos técnicos do órgão para aprovação. 

O trabalho realizado pelo Corpo de 
Bombeiros está sendo realizado de acordo 
com as normas da Agência Nacional de 
Petróleo. A ANP publicou recentemente a 
Portaria no 15.514, disciplinando a venda 
do Gás Liquefeito de Petróleo).

Foto: Evandro Pereira

Em Capim  de Mamanguape, os bombeiros encontraram irregularidades em ponto de venda do GLP
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Região de ensino reúne gestores
EDUCAÇÃO

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

O nevoeiro de chuva sobre o planalto da Borborema 
na manhã de ontem era o esperado depois do calor 
insuportável que castigou Campina Grande nos últimos dias, 
mesmo à noite quando é comum a amenidade climática na 
cidade.

l SEgUrANÇA
Foi aberto até o dia 15 deste mês o processo de 

habilitação de propostas para que o estado da Paraíba, 
Alagoas, Bahia, Ceará, espírito Santo, Pernambuco, Rondônia 
e Sergipe aprimorarem os sistemas de informações em 
segurança pública. Os valores são entre R$ 600 mil e R$ 2,3 
milhões. Cada estado poderá apresentar uma única proposta 
que contemple as metas previstas de forma articulada e 
integrada entre os órgãos de segurança.

l AUSENtES
Passadas as eleições, a maioria dos vereadores da 

Câmara Municipal de Campina Grande, sobretudo os não 
reeleitos, tem deixado de comparecer às sessões ordinárias, 
que deveriam voltar a acontecer normalmente as terças, 
quartas e quintas-feiras, que não vem ocorrendo. 

Sem andamento 
Sem quórum, o parlamento municipal não tem apreciado 

projetos de lei, o que prejudica, sobretudo a votação do 
Orçamento 2013. Diante do problema, o presidente da Casa, 
Nelson Gomes Filho, convocou uma reunião a portas fechadas 
para a manhã da próxima terça-feira.

Crítica
O vereador Antônio Pereira (PMDB), presidente da 

Comissão de Orçamento e Finanças, lamentou e criticou a 
repetida ausência de seus pares desde o final das eleições. 
Pereira, por sinal, é um dos vereadores que não conseguiram 
garantir a reeleição no pleito do dia 7.

recursos
O senador Vital do Rêgo Filho (PMDB) afirmou que pelo 

projeto apresentado por ele e aprovado no Congresso, e ontem 
sancionado pela presidente Dilma Rousseff, Campina Grande 
receberá, em 2013, cerca de R$ 4 milhões a mais em repasses 
com a nova partilha de royalties.

Valores

Segundo Vital do Rêgo, pelo atual modelo, Campina 
Grande recebe, anualmente, R$ 726 mil de royalties da 
produção de petróleo no país. Com o novo modelo de 
partilha, este montante será acrescido de R$ 4,1milhões – 
chegando a quase R$ 5 milhões de repasses anuais.

Expectativa
A presidente da República, Dilma Rousseff, resolveu 

sancionar a lei que redistribui os royalties do petróleo, mas, 
de acordo com a imprensa que cobre os assuntos da Capital 
Federal, a petista acredita que a matéria será barrada quando 
chegar ao Supremo Tribunal Federal.

Em busca...
Vendido pelo Porto de Portugal ao Zenit da Rússia por 

150 milhões de euros, o paraibano Hulk é protagonista da 
negociação mais cara da temporada no futebol mundial. 
Na esteira do negócio, conforme as leis da FIFA, os clubes 
formadores do atleta têm direito a um percentual das 
negociações. Na Paraíba, o Grêmio Serrano já se manifestou 
e diz que pode receber R$ 7 milhões. Ontem, quem entrou na 
briga foi o Campinense.

… de provas
Através de fotos que teriam sido registradas em 1999, 

e publicadas no site oficial da agremiação, a Raposa pretende 
provar que Hulk passou pelo clube entre 99 e 2000. Para isso, 
procurou a Liga Campinense de Futebol e a Federação Paraibana 
- FPF no sentido de obter documentos comprobatórios. O 
advogado carioca Fernando Lamar Pereira Simão está à frente 
do caso representando o rubro-negro de Campina Grande.

Calor e chuva em Campina

O encontro também 
tratou do planejamento
de ações para 2013

Os gestores das escolas 
estaduais que fazem parte 
da 3ª Região de ensino esti-
veram presentes na manhã 
de ontem no auditório do 2º 
Batalhão de Bombeiro Mili-
tar (BBM) para uma reunião 
para a discussão sobre a con-
clusão do ano letivo, além de 
servir como uma avaliação 
das ações desenvolvidas pe-
las escolas.

De acordo com a profes-
sora e gerente da 3ª Região 
de ensino, Terezinha Figuei-
redo, esta reunião é impor-
tante, pois é fundamental 
que o órgão esteja em conta-
to frequente com as escolas 
para acompanhar o funcio-
namento das instituições. 
“Nós somos uma das maio-
res gerências entre as 14 que 
temos na Secretaria estadual 
de educação, e como se apro-
xima o término do ano letivo, 
precisamos orientar os ges-

Diogo Almeida
Especial para A União

tores sobre as pendências 
que ainda estão para resolve-
rem”, explicou a professora.

Além da discussão, a 
reunião também tratou do 
planejamento de ações para 
2013. “Começamos a mon-
tar as estratégias para a edu-
cação no próximo ano letivo 

e também discutimos datas 
prováveis para a capacitação 
dos professores para 2013”, 
disse Terezinha. A professo-
ra explicou também que na 
reunião também foi avaliado 
o andamento da reforma de 
algumas escolas, para ga-
rantir que as obras ocorram 

dentro do prazo previsto. 
“este é um momento de ava-
liar para concluirmos o ano 
letivo com saldo positivo, 
por isso que é importante 
manter a interação entre os 
gestores e a gerência da 3ª 
Região”, concluiu Terezinha 
Figueiredo.

A Comissão eleitoral 
Central da Secretaria de 
educação de Campina Gran-
de divulgou ontem a data 
das eleições para gestores 
e adjuntos das 145 unida-
des educacionais que fazem 
parte da rede municipal de 
ensino. As eleições acon-
tecerão no próximo dia 27, 
e professores, servidores, 
alunos e pais de alunos po-
derão votar. No dia 29/11 

será a votação para os inte-
grantes dos Conselhos Tu-
telares.

O processo eleitoral 
teve início no mês de setem-
bro, quando também come-
çou o Curso de Formação 
dos Gestores e Adjuntos, em 
que todos os interessados 
na disputa para os cargos 
estão participando. O curso 
termina no próximo sába-
do, e na segunda-feira co-

meça o período de inscrição 
das chapas. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 
14, junto à Comissão eleito-
ral escolar, formada na pró-
pria escola em que desejam 
serem candidatos.

Hoje acontecerá uma 
reunião entre a Comissão 
eleitoral Central e os repre-
sentantes das Comissões 
eleitorais escolares, para 
discutir os últimos detalhes 

do processo de votação. A 
eleição para escolha de di-
retores e adjuntos aconte-
cerá em todas as escolas e 
creches da rede municipal 
de ensino. O processo acon-
tecerá em cada escola, das 
7h às 12h e das 13h às 17h. 
O resultado da eleição será 
divulgado na noite do mes-
mo dia, após a apuração dos 
votos. Os eleitos terão um 
mandato de três anos.

Definida as eleições para os professores e 
gerentes das escolas públicas municipais

FOTO: Gustavo Almeida

Professores e gestores durante reunião sobre a conclusão do ano letivo no auditório do 2º BPM

“Faço feira por se-
mana e confesso que não 
tenho percebido tanta 
diferença de preço. Mas, 
por morar nas proximi-
dades de dois supermer-
cados, sempre pesquiso 
e compro os itens mais 
baratos em cada um. E há 
diferença de preço em al-
guns produtos, sim. Basta 
atravessar a rua”. O relato 
é da dona de casa apo-
sentada Maria Edneide de 
Araújo, que mora no cen-
tro de Campina Grande.

Embora a consumi-
dora não perceba, uma 
pesquisa do Procon Mu-
nicipal revelou aumento 
de 3,88% na cesta básica 
de novembro em relação 
ao mês anterior.

A cesta mais bara-
ta, que antes custava R$ 
159,41, passou  a valer 
R$ 165,61 em novem-
bro. A pesquisa do Pro-
con aponta ainda que a 
variação entre o menor 
preço (R$ 165,61) e o 

mais alto (R$ 183,19) é 
de 10,61%. Em moeda, 
isso representa uma di-
ferença de R$ 17,58. O 
estabelecimento onde a 
cesta foi encontrada com 
melhor preço foi o super-
mercado Rede Compras 
da Rua Floriano Peixoto.

 Dos itens alimentí-
cios que fazem parte da 
cesta básica, o frango 
pode ser adquirido com 
preços que variam entre 
R$ 3,99 e R$ 6,00 o quilo, 
uma variação de 50,38%.

Já o preço do leite 
em pó, pacote com 200g, 
registra a maior variação 
da pesquisa, atingindo 
índice de 100%. O produ-
to está sendo vendido a 
preços que variam entre 
R$ 1,29 a R$ 2,58.

O fubá, pacote com 
500 gramas, apresenta 
uma diferença de 50,85%, 
sendo encontrado por R$ 
0,59 em alguns estabeleci-
mentos e até R$ 0,89 em 
outros. O levantamento 
do órgão constatou tam-
bém uma variação de 
40,16% no quilo do fei-

jão: o menor preço é R$ 
2,49, e o maior R$ 3,49.

Em relação ao café, 
outro item importante 
na feira, o pacote de 250 
gramas está sendo ven-
dido com uma variação 
de 65,09% em Campina 
Grande. Os preços variam 
entre R$ 1,69 a R$ 2,79. 
Por sua vez, o preço do 
arroz (quilo) tem variado 
20,73%. O melhor preço 
é R$ 1,64, enquanto o 
maior é de R$ 1,98. 

Quando o consumi-
dor passa para as seções 
dos produtos de higiene 
pessoal e limpeza, o pa-
pel higiênico continua 
sendo o item de maior 
diferença, variando de 
R$ 0,99 a R$ 2,00. Neste 
caso a variação chega a 
102,02%.

Os 22 produtos que 
compõem a cesta básica 
foram listados, conforme 
o Procon, levando-se em 
consideração os menores 
preços e, tendo por base, 
o consumo médio de 
uma família com quatro 
pessoas.

Preço da cesta básica tem variação 
de até 10,6% entre os supermercados

PESqUISA DO PrOCON

A Universidade estadual 
da Paraíba realiza, nos dias 
19 e 20 de novembro, no Cen-
tro de Integração Acadêmica, 
no Campus I, em Bodocongó, 
o 4º Congresso de Pós-Gra-
duação e o 19º encontro de 
Iniciação Científica da Insti-
tuição que, este ano, abordam 
o tema “Contribuições para 
a educação no Século XXI”. 
Os eventos, simultâneos, de-
vem reunir mais de mil par-
ticipantes, entre professores, 
pesquisadores e estudantes 
envolvidos na pesquisa cien-
tífica, nas mais diversas áreas 
do conhecimento.

Os organizadores divul-
garam as normas para sub-
missão de trabalhos. Os resu-
mos devem ser submetidos no 
sistema e-PIC até o dia 13 de 
novembro, utilizando os mes-
mos dados fornecidos quan-
do da inscrição do projeto no 
Programa de Iniciação Cientí-
fica. O resumo é de responsa-
bilidade do professor orienta-
dor do projeto.

Os pôsteres apresenta-
dos nos eventos, um por pro-
jeto, mesmo que o mesmo 
possua mais de um plano de 
trabalho, será afixado no dia 
20 de novembro.

Eventos debatem 
na PB os rumos 
da pesquisa
científica

Phillipy Costa
Especial para A União



81 municípios com irregularidades
programa de habitação

Prefeituras paraibanas 
com pendências podem 
perder verbas federais
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poucos deputados no 
plenário e marasmo em 
sessão da assembleia
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Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

Oitenta e um municí-
pios paraibanos estão com 
pendências no Sistema 
Nacional de Habitação de 
Interesse Social (SNHIS). 
É o que aponta um levan-
tamento realizado pela 
Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) com 
base em dados do Minis-
tério das Cidades. No país, 
são 1.506 municípios em 
situação irregular, e o Nor-
deste é a região com mais 
problemas. Estes municí-
pios não podem mais so-
licitar recursos ao Fundo 
Nacional de Habitação de 
Interesse Social (FNHIS). 
Além disso, perdem inves-
timentos já previstos nos 
exercícios dos anos ante-
riores, inclusive para obras 
em andamento.

Os municípios em si-
tuação irregular haviam 
feito adesão ao SNHIS na 
categoria modalidade sim-
plificada – que inclui as ci-
dades com até cinquenta 
mil habitantes – e não pro-
videnciaram o Plano Local 
de Habitação de Interesse 
Social (PLHIS) dentro do 
prazo estipulado – 30 de 
junho. Porém, o Ministé-
rio das Cidades informou 
que os gestores ainda po-
dem enviar os respectivos 
planos para regularizar a 
situação. Caso contrário, a 
verba não será liberada. 

Conforme a CNM, o 
Governo Federal pode não 
promover mais contratos 
de repasse ou termos de 
compromisso do Programa 
de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) com recursos 
do FNHIS para aqueles que 
não estejam em situação 
regular. No portal do CNM, 
há uma cartilha com orien-
tações para os gestores 
municipais que encontra-

rem dificuldades na elabo-
ração do documento. 

Entre as cidades pa-
raibanas com problemas 
estão Algodão de Jandaíra, 
Barra de Santana, Boa Vis-
ta, Brejo do Cruz, Cacim-
bas, Coremas, Curral de 
Cima, Jacaraú, Ouro Velho, 
Pitimbu, Pedro Régis, Pra-
ta, Riachão do Bacamarte, 
Riachão do Poço, Santana 
dos Garrotes, São João do 
Cariri, São José de Pira-
nhas, Seridó, Soledade, Ta-
peroá, Teixeira, Umbuzei-
ro, Zabelê. 

Sem estrutura
O presidente da Fede-

ração Paraibana dos Muni-
cípios (Famup) Buba Ger-
mano admitiu que está a 
par do problema, mas jus-
tificou que os municípios 
não têm condições de ela-
borar seus planos. “Temos 
conhecimento da situação, 
orientamos os gestores, 
mas os municípios não têm 
estrutura para cumprir o 
prazo, que encerrou em 
junho. Na verdade, o país 
está vivendo uma crise e o 
Governo Federal fica crian-
do dificuldades para não 
fazer o repasse da verba. 
A mesma coisa aconteceu 
com o plano de resíduos 
sólidos”, argumentou.

Na cidade de Picuí, da 
qual ele é gestor, o plano 
também não foi concluído. 
“Iniciamos há quase qua-
tro anos, mas não consigo 
finalizar por falta de libe-
ração da verba federal”, la-
mentou.

O SNHIS
O Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse So-
cial foi instituído pela Lei 
Federal nº 11.124 de 16 de 
junho de 2005 e tem como 
objetivo principal imple-
mentar políticas e progra-
mas que promovam o aces-
so à moradia digna para a 
população de baixa renda, 
que compõe a quase totali-
dade do déficit habitacional 
do país. 

Um grupo que já con-
taria com pelo menos cin-
co vereadores eleitos e um 
vereador reeleito vem se 
reunindo há cerca de uma 
semana para discutir a possi-
bilidade de formar um bloco 
que se apresente como inde-
pendente na Câmara Munici-
pal de Campina Grande. Por 
independente, implica que 
os membros dessa ala não fi-
gurariam nem na bancada de 
oposição nem na de situação. 
Os parlamentares eleitos que 
têm participado das conver-
sas são Napoleão Maracajá 
(PC do B), Galego do Leite 
e Rodrigo Ramos (ambos 

PMN), Alexandre do Sindi-
cato (PTC) e Hércules Lafite 
(PSC). O vereador reeleito é 
um peemedebista, Metuselá 
Agra, que, fortalecido pelo 
grupo, também estaria pla-
nejando disputar a presidên-
cia da Casa de Félix Araújo.

Na próxima legislatura, a 
Câmara de Campina Grande 
terá 23 vereadores, enquanto 
a atual tem apenas dezesseis. 
Além dos seis eleitos que já 
participam das negociações, o 
bloco independente ainda po-
deria receber outras adesões, 
principalmente de nomes 
que (pelo menos até agora) 
não figuram na base aliada do 
prefeito eleito Romero Rodri-
gues (PSDB), como Sargento 
Régis (PMN) e Orlandino Fa-

rias (PSC). De qualquer for-
ma, com meia dúzia de vere-
adores, a ala já contaria com 
mais de um quarto do total 
de parlamentares, o que, no 
entender dos vereadores que 
participam das conversas, 
fortaleceria o grupo, que, sem 
estar ligado ao governo mu-
nicipal e sem apoio do Palá-
cio da Redenção, teme acabar 
“engolido” em meio ao cabo 
de guerra liderado por tuca-
nos e peemedebistas.

Juntos, eles se apresen-
tariam em plenário como 
uma terceira força, adotando 
posições conjuntas, o que, 
acreditam, daria a todos po-
der de voz e capacidade de 
negociação com as diversas 
correntes políticas. Se a for-

mação desse núcleo se con-
firmar, a bancada de oposição 
ficará diminuta, já que quase 
todos os integrantes da ala 
independente pertencem a 
legendas que, em tese, com-
poriam o bloco oposicionista. 
Nenhum dos seis vereadores 
eleitos confirmou a partici-
pação nas discussões, mas as 
conversas foram reveladas à 
reportagem de A União por 
dirigentes políticos e asses-
sores ligados aos vereadores 
citados. As negociações ain-
da não teriam sido concluí-
das e podem se arrastar até 
dezembro. Um fato curioso 
é que um dirigente do PC do 
B municipal, sem mandato 
eletivo, está coordenando as 
negociações. 

Capacitar famílias a 
conviverem com a escassez 
de água, a fim de amenizar 
os efeitos da seca. Este foi o 
objetivo de ações desenvol-
vidas pelo Governo do Esta-
do no Cariri paraibano, por 
meio da Emater.

Mais de 1.600 agricul-
tores do Cariri paraibano re-
ceberam orientações de prá-
ticas de convivência com as 
estiagens prolongadas, du-
rante 16 dias de campo sobre 
manejo sustentável dos re-
cursos naturais da Caatinga, 
na região administrativa de 
Serra Branca, entre os meses 
de setembro e outubro. 

Durante os dias de cam-
po, os agricultores conhece-
ram, dentre outras práticas 
de convivência com a seca, o 
aproveitamento racional dos 
recursos naturais da Caatinga 
na alimentação animal, melho-
ramento do sistema agroflo-
restal, tratamento fitoterápico 

animal, além da organização 
da produção da caprinovino-
cultura, enfatizando o acesso 
e a ampliação em mercados 
locais e institucionais.

As ações, uma parceria 
do Governo do Estado e Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), beneficiam 
17 municípios do Território 
da Cidadania no Cariri Oci-
dental, integrantes da Cha-
mada Pública.

Os dias de campo ocor-
reram nos municípios de 
Camalaú, Monteiro, São João 
do Tigre, São Sebastião do 
Umbuzeiro, Zabelê, Ampa-
ro, Congo, Ouro Velho, Prata, 
Sumé, Coxixola, Parari, São 
José dos Cordeiros, Serra 
Branca, Livramento e Tape-
roá, todos pertencentes à re-
gião de Serra Branca, onde a 
seca já dizimou totalmente as 
culturas tradicionais de milho 
feijão e algodão, cultivadas 
em regime de sequeiro.

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

Emater realiza ações 
de combate à estiagem

CampiNa graNde

Câmara pode ter bloco independente

A desembargadora 
Fátima Bezerra Caval-
canti, primeira mulher 
a assumir o Tribunal de 
Justiça da Paraíba, e a 
professora Margareth 
Diniz, nomeada reitora 
da Universidade Federal 
da Paraíba, receberam 
homenagens durante a 
sessão de ontem na As-
sembleia Legislativa do 
Estado. 

O deputado Frei 
Anastácio (PT) apre-
sentou requerimento, 
subscrito por vários par-
lamentares, sugerindo 
um voto de aplauso à 
desembargadora Fátima 
Bezerra, por ela ser a pri-
meira mulher a assumir 
a presidência do TJPB. 
Anastácio justificou sua 
proposta destacando 
que Fátima Bezerra é 
uma mulher competen-
te e, com certeza, irá 
marcar uma nova forma 
de administrar, depois 
de 46 homens passarem 
pelo cargo.

“Ela foi a primei-
ra juíza na história da 
Paraíba a mandar coro-
néis e fazendeiros para 
a prisão, por isso tenho 
convicção de que será 
uma ótima presidente 
do Tribunal de Justiça”, 
afirmou.

O deputado Vituria-
no de Abreu (PSC) tam-
bém parabenizou a de-
sembargadora Fátima 
Bezerra pela ascensão 
ao cargo de presiden-
ta. “A desembargadora 
faz as coisas justas, daí 
a certeza que a Paraíba 
terá Justiça com ela co-
mandando o TJPB”, sus-
tentou.

Já deputada Daniel-
la Ribeiro (PP) disse que 
a Paraíba vive um mo-
mento especial com a 
escolha de Fátima para 
a presidência do TJ e a 

Mulheres homenageadas na AL
reCoNheCimeNto

A desembargadora Fátimas Bezerra será a primeira mulher a assumir o Tribunal de Justiça da PB

nomeação de Margareth 
para a Reitoria da UFPB. 
“Este momento é especial, 
não só pelas conquistas 
femininas, mas sim por 
mostrar que a mulher tem 
capacidade de exercerem 
qualquer cargo, um exem-
plo disto é a presidente 
Dilma. São conquistas 
que nos orgulham, como 
já chegamos nesta Casa, 
chegamos hoje também 
no Judiciário e a UFPB, 
que Deus dê sabedoria e 
discernimento a elas para 
exercerem bem suas fun-
ções”, afirmou. 

eleição no tJ
Pela primeira vez, o 

Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJ/PB) será presidido 
por uma mulher. A desem-
bargadora Maria de Fáti-
ma Bezerra Cavalcanti foi 
eleita por unanimidade 
numa eleição secreta, em 

sessão ordinária realiza-
da na última quarta-feira 
(7). Ela assume o cargo em 
1º de fevereiro de 2013 e 
ficará à frente do TJ nos 
próximos dois anos. A vice
-presidência será ocupada 
pelo desembargador Ro-
mero Marcelo da Fonseca 
Oliveira; e o corregedor-
geral da Justiça será o de-
sembargador Márcio Mu-
rilo da Cunha Ramos.

Na mesma sessão, o 
desembargador Luiz Síl-
vio Ramalho Junior foi 
escolhido como diretor da 
Escola Superior da Magis-
tratura (Esma), além de 
três membros do Conselho 
da Magistratura e seus su-
plentes – desembargado-
res Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque, José Ricar-
do Porto e Maria das Gra-
ças Morais Guedes; e os su-
plentes João Benedito da 
Silva, Carlos Martins Bel-

trão e Leandro dos Santos.
Em seu discurso, a 

desembargadora Fátima 
Bezerra disse que tentará 
construir um novo cami-
nho por meio da gestão 
participativa. O primei-
ro compromisso da nova 
presidente do TJ é dar 
continuidade à gestão do 
desembargador Abraham 
Lincoln da Cunha Ramos, 
contando com o apoio dos 
demais membros na con-
dução dos trabalhos. 

O atual presidente 
citou os esforços da atual 
gestão e acredita que as 
tarefas realizadas contri-
buirão para que a próxima 
administração do Judiciá-
rio seja bem sucedida. 

O Tribunal de Justiça 
da Paraíba foi instalado 
em outubro de 1891, e a 
desembargadora Fátima 
Bezerra Cavalcanti será a 
47ª presidente. 

Foto: Divulgação
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Pouco mais de meia dúzia 
de deputados “passaram” 
ontem pelo plenário

Depois de uma quarta-
feira de votação que, por falta 
de quórum, só conseguiu vo-
tar uma das 46 matérias que 
tinha em pauta, a Assembleia 
Legislativa terminou ontem 
as sessões ordinárias da se-
mana de forma melancólica, 
com parlamentares somente 
trocando elogios entre si e 
alguns outros praticamente 
dormindo nas poltronas do 
plenário.

Somente seis parlamen-
tares – número mínimo para 
abrir uma sessão ordinária 
– marcaram presença e so-
mente a passagem de mais 
dois ou três em plenário con-
seguiu formar plateia para 
alguns discursos, começando 
com Frei Anastácio (PT), que 
é sempre o primeiro inscrito 
para o primeiro e para o se-
gundo expediente.

Além dele, os presentes 
de primeira hora que con-
seguiram oferecer número 
para abertura da sessão fo-
ram Edmilson Soares (PEN), 
Janduhy Carneiro (PEN), 
Guilherme Almeida (PSC), 
Vituriano de Abreu (PSC) e 
Arnaldo Monteiro (PSC).

Logo depois da abertu-
ra, apareceram também Léa 
Toscano (PSB), Gilma Ger-
mano (PPS) e Eva Gouveia 
(PSD) que, nos momentos 
de descontração, passaram a 
ser chamadas pelo vice-pre-
sidente da Casa, Edmilson 
Soares, de “as três meni-
nas”. Já que a TV Assembleia 
transmite tudo ao vivo, a ati-
tude de Soares tem chamado 
a atenção não somente do 
Comitê de Imprensa, mas 
também arrancado risos das 
galerias igualmente também 
quase vazias.

Além dos citados até 
agora, o marasmo da sessão 
ordinária de ontem contou 
ainda com as presenças de 
André Gadelha (PMDB), Da-
niella Ribeiro (PR), Antônio 
Mineral (PSDB) e Domiciano 
Cabral (DEM). E a predomi-
nância dos discursos este-
ve relacionada ao voto de 
aplauso de Frei Anastácio à 
futura presidente do Tribu-
nal de Justiça, desembarga-
dora Maria de Fátima Bezer-
ra Cavalcanti.

Ontem, o marasmo da 
sessão era tão grande que al-
guns parlamentares, a exem-
plo de Daniella Ribeiro e Léa 
Toscano, estavam discursan-
do sem precisar de inscrição 
prévia, e o momento mais 
solene ficou a cargo do depu-
tado Vituriano de Abreu que, 
com sua voz de locutor da 
Rádio Nacional, fez prolon-
gado discurso sobre a seca, 
misturando reminiscências 
dos seus tempos de infância, 
com muita crítica e alguns 
arroubos de poesia.

E já que não houve vota-
ção e nem discussão, a ses-
são só poderia terminar com 
plateia ainda menor do que 
começou, no caso, apenas 
Domiciano Cabral, Eva Gou-
veia e Frei Anastácio, que já 
articulava com a assessoria 
de plenário a sua inscrição 
para a tribuna na próxima 
terça-feira.

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

O deputado estadual José 
Aldemir (PEN) deverá ser ofi-
cialmente confirmado como 
líder da bancada do seu par-
tido neste final de semana, 
quando da visita do presiden-
te nacional da legenda, Adil-
son Barroso, a João Pessoa.

“Realmente, estão mar-
cadas algumas reuniões 
para tratar dos mais diver-
sos assuntos e, já que as 
presenças de todos os nove 
parlamentares estão confir-
madas, é possível que esse 
assunto seja mesmo sacra-
mentado agora”, comen-
tou Aldemir, ao lembrar 
que convite nesse sentido 
já chegou a ser formulado 
pelo presidente do PEN na 
Paraíba, o também deputa-
do Ricardo Marcelo.

Perguntado se não será 
complicado demais liderar 
uma bancada com parlamen-
tares de situação e oposi-
ção, Aldemir disse que “essa 
questão é do conhecimento 
de todos desde que a legenda 
foi criada e que, sendo todos 
adultos, terão consciência de 
como se comportar”.

Ele disse que, além de 
reunir os parlamentares pa-
raibanos em companhia de 
Ricardo Marcelo, o presiden-
te nacional do Partido Ecoló-
gico Nacional vem a João Pes-
soa também com o propósito 
de conhecer as instalações 
da sede do partido e traçar 
estratégias de filiações com 
vistas as eleições de 2014.

De acordo com o pre-
sidente da Assembleia Le-

gislativa, deputado Ricardo 
Marcelo, “a vinda do presi-
dente nacional do PEN ser-
virá também como demons-
tração de fortalecimento da 
legenda, já que todos os de-
putados da bancada partici-
parão da recepção”.

O PEN foi criado no iní-
cio deste ano e já está or-
ganizando um congresso 
nacional, que será realizado 
no dia 24 de novembro, na 
Assembleia Legislativa, em 
São Paulo.

Na Paraíba, a expecta-
tiva é de que a legenda seja 
uma das mais fortalecidas 
para as eleições de 2014 na 
medida em que, com nove 
parlamentares, conta hoje 
com a maior bancada na As-
sembleia Legislativa. (A.J.)

O deputado estadual 
Guilherme Almeida (PSC) 
ocupou a tribuna da Assem-
bleia Legislativa na manhã 
de ontem para alertar que o 
Orçamento do próximo ano 
pode acabar prejudicando o 
recesso do dia 20 do próximo 
mês e que os poderes Execu-
tivo e Legislativo precisam 
buscar uma solução para o 
veto às emendas parlamen-
tares que já tramitam sem 
apreciação em plenário des-
de julho passado.

“O governador Ricar-
do Coutinho e os deputados 
precisam chegar a um con-
senso sobre o artigo 34 da 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias, caso contrário, os vetos 
continuarão sem apreciação 
e o plenário sem condições 
de debater e de finalizar o 
orçamento”, afirmou o depu-
tado, ao lembrar que o Poder 
Legislativo de todos os níveis 
só entra em recesso quando 
conclui o orçamento do ano 

seguinte e, já que o impasse 
do veto continua, corremos 
o risco de ver isso ocorrer na 
Paraíba”.

Para o deputado de 
Campina Grande, a ocorrên-
cia desse fato não somente 
representará um prejuízo 
para o Estado, como também 
comprometerá os mandatos 
de todos os deputados. “A im-
pressão que fica é de que não 
conseguimos resolver as ta-
refas da nossa função e isso 
é muito negativo para nossa 
condição de parlamentares 
perante a população”.

O alerta do deputado 
está relacionado ao fato de, 
no meio do ano, a Assembleia 
ter apresentado um projeto à 
LDO estabelecendo para cada 
deputado uma emenda no 
valor de R$ 3 milhões. O go-
vernador Ricardo Coutinho 
vetou a matéria em julho e, 
desde lá, seja por falta de quó-
rum, seja por qualquer outro 
motivo, a apreciação vem 

sendo adiada, inviabilizando 
as audiências públicas e todos 
os demais encaminhamentos 
relacionados à preparação e 
finalização do orçamento.

Para Guilherme Almei-
da, “se a política é a arte do 
diálogo e o assunto preci-
sa e deve ser resolvido, não 
adianta ficar protelando e 
empurrando com a barriga. 
Se há dificuldades para se re-
solver agora, muito mais difi-
culdades serão encontradas 
com o passar dos dias e das 
semanas”, disse o deputado.

Guilherme Almeida su-
geriu que os membros da 
Mesa e o Colégio de Líderes 
de Bancadas da Assembleia 
convoquem uma reunião 
para tratar exclusivamente 
desse assunto, caso contrário, 
além de não resolver isso, a 
Assembleia vai ser obrigada a 
ficar protelando a votação de 
outras matérias que normal-
mente são colocadas na pauta 
de votação. (A.J.)

FIM DE SEMANA

PEN deve confirmar nome de 
José Aldemir para liderança

Almeida propõe reunião para 
resolver impasse sobre LDO

O deputado José Aldemir vem sendo cotado e deve ser anunciado como líder da bancada do PEN

Veneziano Vital precisa saber 
‘embalar’ o PT em 2014

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

O prefeito de Campina Grande, Veneziano Vital do 
Rêgo, pensa em ser o candidato do PMDB ao Governo do 
Estado nas eleições de 2014. E quer repetir uma antiga 
aliança com o PT. Por isso, trata a direção do partido com 
toda a gentileza que os bons modos mandam. 

O PT foi aliado do PMDB em várias eleições 
estaduais. Foi aliado em 2002, quando o PMDB lançou 
Roberto Paulino candidato ao governo e Gervásio 
Maia para vice. Em 2006, o PT indicou o então 
vereador Luciano Cartaxo como vice e repetiu a dose 
em 2010, quando fez a indicação do deputado Rodrigo 
Soares como vice. 

E em 2014, como ficará essa eterna aliança entre 
PT e PMDB? Esta semana, o deputado Anísio Maia deu 
a senha e foi buscar dados na relação dos dois partidos 
na eleição municipal em Campina Grande, onde as duas 
siglas travaram uma espécie de guerra na Justiça. 

Vejam o que disse o deputado Anísio: “Em Campina 
Grande, colocaram um ‘laranja’ no nosso partido com 
o apoio de uma banca de advogados caríssima para 
humilhar o PT. Isso deixou a militância revoltada. Acabou 
o tempo em que um candidato era imposto, tirado do 
colete como Veneziano Vital fez”, disse Anísio. 

E disse mais: “Teremos que discutir a oposição 
da Paraíba em outras bases. Acabou o monopólio 
do ex-governador José Maranhão no PMDB. Nosso 
partido deixou de ser coadjuvante. O PT conquistou 
status de partido grande. O candidato ao governo 
pode ser Veneziano ou pode ser um nome do PT, mas 
isso terá que ser amplamente discutido”, avisa om 
deputado.

Vejam que Anísio cita o termo “o PT deixou de ser 
coadjuvante” numa clara referência à fatia de poder que 
o partido ganhou ao eleger o deputado Luciano Cartaxo 
prefeito de João Pessoa no mês passado. Isso não é um 
fato isolado. 

Ter a Prefeitura de João Pessoa nas mãos dá 
ao PT status de partido grande e o faz sentar com 
outras agremiações para negociar as eleições de 2014 
com a possibilidade de também lançar um nome ao 
governo. 

Isso significa dizer que o prefeito Veneziano Vital, 
depois que deixar a Prefeitura de Campina Grande, terá 
que ter muita habilidade na relação com os petistas 
para mantê-los como aliados. Porque na eleição de 
Campina, Veneziano tratou o PT como inimigo e 
provocou divisões internas entre os petistas. 

Essa não é uma tarefa fácil.

É Norte contra o Sul

O Plenário do Senado aprovou, na última quarta-feira, 
requerimento do senador Vital do Rêgo Filho (PMDB-PB) solicitando 
uma correção de redação no Projeto de Lei do Senado (PLS) 
448/2011, que determina a redistribuição dos royalties do petróleo 
para aumentar a fatia destinada aos estados e municípios não 
produtores. A proposta, que recebeu fortes críticas dos estados 
produtores, foi aprovada nesta semana pela Câmara e seguirá para 
sanção da presidente Dilma Rousseff.

Rio de Janeiro e Espírito Santo estão em pé de guerra. 

Uma outra guerra

Uma outra guerra foi iniciada na Paraíba, desta vez entre o deputado 
estadual Tião Gomes (PSL) e a reitora da UEPB, professora Marlene Alves. 
Tião propôs a federalização da UEPB e a professora diz que essa proposta 
“é absurda”. Segundo ela, apenas 14% dos jovens brasileiros estão em 
universidades públicas e a UEPB é 40ª colocada em pesquisas científicas. 

E olhem que a professora Marlene entende do que fala. 

Frase derradeira

“Para a política, o homem é um meio; para a moral, é um fim. A revolução 
do futuro será o triunfo da moral sobre a política”. É de Ernest Renan.

A primeira mulher

A desembargadora Fátima Bezerra tomará posse como presidente do 
Tribunal de Justiça da Paraíba no dia 1º de fevereiro do próximo ano. Esse é um feito 
e tanto. Ela será a primeira mulher a dirigir a corte de Justiça paraibana. Terá pela 
frente uma grande responsabilidade, mas, mulher inteligente e cordata, saberá 
passar pelo cargo com sabedoria, como só os grandes sabem fazer. 

As mulheres conquistam espaços dia após dia.



ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS

Investimento faz parte do 
Pacto pela Alfabetização 
na Idade Certa

Governo vai investir R$ 2,7 bi
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Brasília - O Governo 
Federal vai investir R$ 2,7 
bilhões nos próximos dois 
anos para que as crianças 
brasileiras sejam plenamen-
te alfabetizadas em língua 
portuguesa e matemática 
até os 8 anos de idade, ao 
final do terceiro ano do En-
sino Fundamental. O investi-
mento faz parte do Pacto Na-
cional pela Alfabetização na 
Idade Certa lançado ontem 
pela presidente Dilma Rous-
seff no Palácio do Planalto.

De acordo com o mi-
nistro da Educação, Aloizio 
Mercadante, a média nacio-
nal de crianças não alfabe-
tizadas aos oito anos chega 
a 15,2%. Essa taxa alcança 
índices ainda maiores e, em 
alguns casos chega a dobrar, 
em estados como Maranhão 
(34%) e Alagoas (35%). A 
menor taxa é registrada na 
região Sul, com o índice de 
4,9% de crianças não alfa-
betizadas. “Considero esse 
programa a prioridade das 
prioridades do MEC. É o 
maior desafio histórico e 
que esse país deveria colo-
car no topo de agenda de 
todos os gestores do Brasil”, 
assegurou Mercadante.

O ministro destacou que 
8 milhões de crianças estão 
inseridas nesse primeiro ci-
clo de alfabetização. Ainda 
segundo ele, o prejuízo de 
uma criança que não é alfa-
betizada no período certo 
pode se estender a outras 
etapas do ensino.

Entre os objetivos da 
pasta está o de garantir a al-
fabetização e assim evitar a 
futura reprovação de alunos. 
Segundo o ministro, o impac-
to da reprovação de alunos, 
em toda a educação básica, 
vai de R$ 7 bilhões a R$ 9 bi-
lhões. Ao todo, 5.270 municí-
pios e todas as 27 unidades 
federativas já aderiram ao 

Heloisa Cristaldo
Da Agência Brasil

pacto, que envolve a capaci-
tação de 360 mil professo-
res alfabetizadores. Trinta e 
seis universidades públicas 
vão preparar cursos de 200 
horas para uniformizar pro-
cedimentos educacionais 
em todo o país. Os recursos 
investidos no pacto também 
vão garantir uma bolsa de R$ 
750 mensais aos orientado-
res, que vão capacitar os pro-
fessores alfabetizadores.

Com o pacto, o Ministé-
rio da Educação vai distribuir 
26,5 milhões de livros didáti-
cos nas escolas de ensino re-
gular e do campo, além de 4,6 
milhões de dicionários, 10,7 
milhões de obras de litera-
tura e 17,3 milhões de livros 
paradidáticos.

Para mensurar os re-
sultados do pacto entre as 
crianças brasileiras, o MEC 
vai implementar duas ava-
liações. Ao final do 2º ano, 
será aplicada a nova versão 
da Provinha Brasil, realizada 
pelos próprios professores 
dentro de sala de aula para 
avaliar os conhecimentos 
sobre o sistema alfabético da 
escrita e quais habilidades de 
leitura as crianças dominam.

No final do 3º ano, será 
aplicada uma nova prova, 
ainda sem nome, regras ou 
datas definidas. Essa avalia-
ção ficará a cargo do Insti-
tuto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep). Além das 
medidas anunciadas, a pasta 
vai investir R$ 500 milhões 
em premiação para as me-
lhores experiências de alfa-
betização. Para Mercadante, 
as ações do pacto estimulam 
os professores a voltarem a 
atuar na profissão.

Brasília - O governo 
deve anunciar hoje uma sé-
rie de convênios para obras 
de prevenção à seca durante 
reunião da Superintendência 
do Desenvolvimento do Nor-
deste (Sudene), em Salvador, 
com a presença da presidente 
Dilma Rousseff e de governa-
dores da região. O governa-
dor da Paraíba, Ricardo Cou-
tinho,     estará participando 
do encontro. As medidas se-
rão voltadas para obtenção 
de recursos hídricos, com 
construção de barragens, es-
tações de abastecimento e 
redes de distribuição.

A seca no Nordeste está 
entre os principais proble-
mas previstos pelo governo, 
de acordo com o Ministério 
da Integração. Os recursos 
para os estados afetados so-
mam R$ 15,6 bilhões. Até 

agora, segundo a pasta, fo-
ram investidos R$ 3 bilhões. 
Mais recursos serão libera-
dos para as obras a serem 
anunciadas amanhã, em to-
dos os estados.

As obras fazem parte de 
um conjunto de ações discu-
tido desde abril, quando os 
governadores encaminha-
ram pedidos à presidenta de 
acordo com as necessidades 
dos estados. Em agosto, foi 
anunciado o Plano Nacional 
de Gestão de Riscos e Res-
posta a Desastres Naturais, 
com um investimento de R$ 
18,8 bilhões até 2014, em 
todo o país. 

Para a governadora do 
Rio Grande do Norte, Rosalba 
Ciarlini, os novos convênios 
devem ajudar no abasteci-
mento permanente de cida-
des que contam o ano todo 
apenas com carros-pipa. Ela 
adianta que entre as obras 
estão adutoras (tubulação 

para captação de água) que 
beneficiarão municípios da 
Chapada do Apodi e da região 
do Seridó, localizados no Se-
miárido e no Sertão nordesti-
no, respectivamente.

Dos R$ 250 milhões pe-
didos na reunião de abril, R$ 
150 milhões foram aprova-
dos, segundo a governadora. 
“A presidente garantiu recur-
sos para ações estruturantes, 
de convivência com a seca 
permanentemente, porque 
não adianta pensar que não 
vai ter outra seca, vai ter. É 
nosso clima e temos que nos 
adequar a ele.”

Barragens
O estado do Ceará pediu 

R$ 460 milhões para obras, 
entre elas, construção de 
barragens, redes e estações 
de abastecimento e adutoras. 
De acordo com o governador 
do Estado, Cid Gomes, a meta 
é que o problema da seca 

seja resolvido até 2014. Ele 
espera que a autorização de 
grande parte seja assinada na 
reunião. “Algumas de nossas 
cidades passam três anos se-
guidos de seca. E não temos 
como abastecê-las.”

Já a governadora do Ma-
ranhão, Roseana Sarney, diz 
que para o Estado haverá 
poucas mudanças. “Fizemos 
pedidos e amanhã (hoje) a 
presidente assina os convê-
nios, mas para o Maranhão 
haverá apenas uma obra.”

Além da assinatura dos 
convênios, será anunciada a 
ampliação do valor do finan-
ciamento do Banco do Nor-
deste do Brasil (BNB) para 
obras estruturantes de pe-
queno, médio e grande porte. 
O valor, antes fixado em R$ 1 
bilhão, terá aumento de R$ 
500 milhões. As empresas 
que pedem o financiamento 
têm uma série de benefícios, 
além de juros reduzidos.

Presidente Dilma deve anunciar hoje 
medidas de prevenção à seca no NE

São Paulo – A Comissão Nacional da 
Verdade fez ontem a primeira reunião 
do grupo de trabalho que vai investi-
gar o papel das igrejas na ditadura mi-
litar. Durante o encontro, especialistas e 
membros da comissão analisaram estu-
dos acadêmicos existentes sobre o tema. 
“Estamos fazendo um primeiro balanço 
do Estado da arte com especialistas e te-
remos que definir prioridades, porque 
não podemos tratar de todos os temas 
que envolvem essa questão”, apontou o 
professor Paulo Sérgio Pinheiro, coorde-
nador do grupo.

Entre os casos que devem ser ana-
lisados está o do jornalista e ex-preso 
político Anivaldo Pereira Padilha. Ele 
foi delatado, no início da década de 
1970, pelo pastor e pelo bispo da igre-
ja a qual fazia parte. “Fui denunciado 
por minha atuação dentro da própria 
igreja. Na época, ocupava os cargos de 
diretor do Departamento Nacional de 
Juventude e editor de uma revista da 
igreja dirigida a esse público”, explicou. 

Padilha foi torturado e exilado, tendo 
retornado ao Brasil somente após a Lei 
de Anistia, em 1979.

A criação do grupo foi proposta 
pela sociedade civil em audiências públi-
cas promovidas pela comissão, informou 
a assessoria de imprensa do órgão. “As 
igrejas são instituições da maior rele-
vância na sociedade e é evidente que, 
ao lado das Forças Armadas, do empre-
sariado, dos organismos do Estado, ela 
deve ser investigada”, reforçou Paulo 
Sérgio Pinheiro. Ele ressaltou que se-
rão igualmente analisados fatos ligados 
à colaboração das igrejas ao regime e 
também relacionados à resistência.

“É importante resgatar essa memó-
ria para compreender melhor o presen-
te e o futuro e para que essas institui-
ções deem conta do quão nefasto isso 
foi para a sociedade brasileira em ter-
mos de atraso para a construção de uma 
sociedade democrática. O não esclareci-
mento desses crimes contribui para que 
a tortura continue a existir na sociedade 
brasileira”, avaliou Anivaldo Padilha. A 
comissão ouvirá testemunhas e irá anali-
sar documentos nos próximos meses. 

Comissão da Verdade começa 
a analisar atuação das igrejas
Yara Aquino
Da Agência Brasil  Brasília – Homicí-

dios cometidos por impulso 
ou por motivos fúteis re-
presentaram 100% do total 
de assassinatos com causas 
identificadas registradas no 
Acre em 2011 e 2012. Em ou-
tros estados, o índice supera 
os 80%, como em São Paulo 
(83%, nos últimos dois anos) 
e em Santa Catarina (82,13%, 
em 2012). Os dados foram 
divulgados ontem pelo Con-
selho Nacional do Ministério 
Público durante lançamento 
da campanha Conte até 10. 
Paz. Essa É a Atitude.

De acordo com o levan-
tamento, a taxa de homicídios 
cometidos por impulso ou 
por motivos fúteis chegou a 
63,77%, em Goiás, em 2012; 
a 50,66%, em Pernambuco, 
em 2011; a 43,13%, no Rio 
Grande do Sul, em 2011; e a 
26,85%, no Rio de Janeiro, no 
período de janeiro de 2011 a 
setembro de 2012.

Os estudo foi elaborado 

a partir de dados sobre homi-
cídios remetidos ao Ministé-
rio Público por 15 estados e 
pelo Distrito Federal. Foram 
incluídos na categoria impul-
so e motivo fútil homicídios 
relacionados a casos de briga, 
ciúme, conflito entre vizinhos, 
desavença, discussão, violên-
cia doméstica e desentendi-
mentos no trânsito.

Algumas mortes decor-
rentes de vingança e rixa, por 
exemplo, podem ocorrer tanto 
por impulso quanto ser pre-
meditadas. O estudo incluiu 
esses crimes na categoria im-
pulso por estarem normal-
mente associados à atuação 
impulsiva do autor do crime.

Para o procurador-geral 
da República, Roberto Gurgel, 
os resultados da pesquisa são 
impressionantes. “São crimes 
que decorrem de atitudes im-
pulsivas ou de motivos fúteis 
e que poderiam ser facilmente 
evitados se houvesse mais to-
lerância, calma e uma atitude 

mais pacífica”, avaliou.
Gurgel destacou que o 

estudo engloba os chamados 
crimes do dia a dia, como os 
cometidos dentro de casa, por 
vizinhos, nas escolas, em bares 
e em estádios. “É uma fechada 
no trânsito, uma discussão na 
fila do banco porque alguém 
passou na frente. Homicidas 
todos somos em potencial”, 
disse. “A tentativa da campa-
nha é evitar a banalização da 
vida”, completou.

O ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, ressaltou 
que a cultura da violência é 
difícil de ser combatida e que 
o cenário só pode ser alterado 
por meio da integração entre 
o governo e a sociedade. Uma 
das ações que contribuem 
para a redução de homicídios 
cometidos por impulso ou por 
motivos fúteis, segundo ele, é a 
Campanha do Desarmamento. 
“Ter uma arma ao lado, muitas 
vezes, faz com que as pessoas 
não contem até dez.”

Campanha quer reduzir elevado 
número de homicídios no país

A média 
nacional de 
crianças não 
alfabetizadas 
aos oito anos 
chega a 15,2% 

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

O ministro Aloizio Mercadante participou ontem do lançamento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, no Palácio do Planalto

POR MOTIVOS BANAIS
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O presidente da Guate-
mala, Otto Pérez Molina, de-
clarou estado de calamidade 
pública em quatro departa-
mentos do noroeste do país 
devastados na última quar-
ta-feira por um terremoto de 
magnitude 7,2 que causou a 
morte de 52 pessoas e o de-
saparecimento de outras 22 
segundo relatórios prelimi-
nares.

 Pérez Molina explicou 
ontem em entrevista cole-
tiva oferecida na sede da 
Conred (Coordenadora Na-
cional para a Redução de De-
sastres) que a medida terá 
uma vigência de 30 dias nos 
departamentos de San Mar-
cos, Quiché, Quetzaltenango 
e Huehuetenango, os mais 
afetados pelo forte sismo.

O estado de calamida-
de pública, que proíbe as 
concentrações, espetáculos 
públicos, o porte de armas e 
limita a livre circulação, per-
mitirá ao governo atender 
com mais rapidez a emer-
gência, afirmou o presidente.

Pérez Molina detalhou 
que, segundo o último rela-
tório oficial das autoridades 
de Defesa Civil, o terremoto 
deixou até agora 52 mortos 
e 22 desaparecidos, assim 
como 200 feridos dos quais 
80% já recebeu alta.

Segundo estatísticas ofi-
ciais, mais de 1,2 milhão de 
pessoas de oito departamen-
tos do planalto ocidental da 
Guatemala foram afetadas 
por problemas nos serviços 
de energia, água potável, co-
municação e transporte, na 
maioria dos casos já restabe-
lecidos.

Outros 6,6 milhões de 
moradores dessas regiões 
estão em risco devido às 60 
réplicas de magnitudes de 
3,5 a 4,9 na escala Richter 
que foram registradas des-
de a manhã de quarta-feira, 
quando ocorreu o terremoto.

Eddy Sánchez, diretor 
do Instituto Nacional de 
Sismologia, Vulcanologia, 
Meteorologia e Hidrologia, 
disse aos jornalistas que as 
réplicas “são positivas” para 
o processo de “liberação de 
energia” da falha sísmica que 
provocou o tremor.

Está previsto que “du-
rante os próximos dias e se-
manas” se mantenha uma 
atividade sísmica modera-
da, conforme termina de 
liberar a energia, “até que 
a área do epicentro chegue 
a seu estado de repouso”, 
acrescentou.

Até ontem, segundo o 
presidente Pérez Molina, 
5.251 pessoas foram afeta-
das, outras 2.966 foram eva-
cuadas de suas casas, e delas 
apenas 762 se encontram 
em abrigos temporários.

Um porta-voz da Conred 
informou à Agência Efe que 
554 casas foram destruídas, 
991 registram danos mo-
derados e outras 538 leves; 
assim como sete edifícios e 
escolas públicas resultaram 
afetados pelo terremoto.

Antes de visitar de novo 
as áreas devastadas, Pérez 
reconheceu que a fase de re-
construção “não será fácil”, 
mas esclareceu que o país 
conta com os recursos para 
atender os danos causados 
pelo movimento telúrico.

Países como a Venezue-
la, Espanha, Colômbia, Mé-
xico e Costa Rica, segundo 
Pérez Molina, ofereceram 
sua colaboração perante a 
emergência que vive o país 
centro-americano.

As brigadas de socorro 
retomaram na primeira hora 
de hoje os trabalhos de res-
gate nas zonas devastadas 
pelo sismo na busca pelos 22 
desaparecidos que, de acor-
do com o presidente, não po-
dem ser considerados mor-
tos até que não se encontrem 
seus corpos.

O presidente declarou 
que, seguramente, o núme-
ro de vítimas vai crescer nas 
próximas 48 horas nas quais 
espera ter dados mais conso-
lidados dos danos causados 
pelo terremoto.

O ministro de Comuni-
cações guatemalteco, Alejan-
dro Sinibaldi, assegurou que 
os escombros deixados pelo 
sismo serão retirados nas 
próximas horas pelas briga-
das que já deixaram transitá-
veis as estradas onde houve 
deslizamentos.

O epicentro do terremo-
to, que também foi sentido 
com força em El Salvador 
e México, foi situado a 200 
quilômetros ao sudoeste da 
capital guatemalteca.

Guatemala decreta calamidade
devido a terremoto que matou 52

MUNDO

Há também 22 pessoas 
desaparecidas em áreas 
devastadas no país

Dois dias depois de assegurar a 
reeleição, Barack Obama confirmou, 
ontem, que fará uma viagem oficial a 
Mianmar (ex-Birmânia) e ao Cambo-
ja. Será a primeira que um presidente 
americano passa por esses dois países. 
A viagem acontecerá ainda neste mês, 
entre os dias 17 e 20, e envolverá tam-
bém a Tailândia.

Em Mianmar, de acordo com as 
informações da Casa Branca, Obama 
pretende visitar não apenas o presi-
dente Thein Sein como também a líder 
oposicionista e Nobel da Paz Aung San 
Suu Kyi, que esteve em setembro em 
Washington. Na ocasião, ela recebeu 
uma alta honraria do Congresso por 
sua luta pela democracia e teve um 
encontro privado com o presidente 
americano.

Essa visita marca uma dramática 
mudança nas relações entre os dois paí-
ses, e o apoio de Obama às recentes re-

formas realizadas em Mianmar, um país 
antes totalmente isolado.

Em março de 2011, Mianmar dis-
solveu a junta militar que o governava 
desde 1962 e instaurou um governo 
civil, encabeçado por Thein. Em setem-
bro seguinte, depois de uma reunião 
entre o presidente birmanês e a secre-
tária de Estado americana, Hillary Clin-
ton, Washington suspendeu algumas 
sanções econômicas e, em maio passa-
do, suspendeu restrições a investimen-
tos no país.

O diplomata Derek Mitchell tam-
bém foi designado o primeiro embaixa-
dor dos EUA para Mianmar em 22 anos.

No Camboja, o presidente deve-
rá participar de uma cúpula da Asso-
ciação de Nações do Sudeste Asiático 
(Asean, na sigla em inglês).

Na Tailândia, a primeira parada da 
viagem, Obama terá uma reunião com 
a premiê Yingluck Shinawatra.

Barack Obama confirma viagem
inédita a Mianmar e Camboja

 ESTREITANDO RELAÇÕES

Ao lado da mulher e filhas, Obama acena aos americanos após o discurso da vitória, em Chicago

FOTO: Divulgação
Desemprego 
na Grécia 
bate recorde e
chega a 25,4%

A taxa de desemprego 
na Grécia subiu pelo 39º 
mês consecutivo e atingiu a 
marca recorde de 25,4% em 
agosto, mais que o dobro da 
média de 11,5% da zona do 
euro. Os dados foram divul-
gados ontem pelo serviço 
de estatísticas da Grécia, 
Elstat.

Em agosto, 1,27 milhão 
de gregos estavam desem-
pregados, uma alta de 38% 
em relação ao mesmo mês do 
ano passado. Entre os jovens 
de 15 a 24 anos, o desempre-
go chega a 58%.

Esse número mais que 
triplicou desde que a econo-
mia grega entrou em crise, 
em 2008. Estima-se que a 
economia grega tenha en-
colhido 20% desde então. 
A queda deve continuar em 
2013, quando o governo se 
prepara para novos cortes 
orçamentários e aumentos 
de impostos na faixa de € 9,4 
bilhões como condições para 
receber mais fundos de res-
gate internacional.

 
Medidas anticrise
O Parlamento da Grécia 

aprovou, na madrugada de 
ontem, novas medidas anti-
crise que incluem demissões 
de funcionários públicos, 
cortes de aposentadorias e 
planos de saúde, além de au-
mento de impostos.

O pacote é essencial 
para o país receber mais aju-
da internacional da União 
Europeia e do FMI (Fundo 
Monetário Internacional) e 
evitar um calote, mas gerou 
protestos violentos nas ruas 
do país.

A frágil coalizão gover-
nista, formada por três par-
tidos, conseguiu aprovar 
o pacote com uma estreita 
margem de 153 votos a favor, 
128 contra e 18 abstenções, 
em uma votação que reque-
ria maioria absoluta. A maio-
ria dos deputados do partido 
centro-esquerdista Dimar, 
membro da coalizão do go-
verno, se abstiveram como 
haviam anunciado.
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Nacional deve anunciar 
até o dia 20 a sua saída 
do Estadual de 2013

BOLSA-ATLETA

Mais de 100 atletas 
deverão participar do 
Programa de Governo

Inscrições terminam dia 19
Faltam apenas 10 dias para 

o encerramento das inscrições 
do Bolsa-Atleta. Até o momen-
to, o programa do Governo do 
Estado conta com menos de 20 
inscrições efetuadas. Segundo o 
coordenador do programa, Ri-
cardo Ambrósio, a expectativa 
é de que o Bolsa-Atleta atenda 
aproximadamente 150 des-
portistas paraibanos. Ricardo 
afirma que a busca pelo bene-
fício deve aumentar nos próxi-
mos dias. 

Os atletas interessados 
em receberem o benefício têm 
até o próximo dia 19 para se 
inscreverem na sede da Secre-
taria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel), situa-
da na Avenida Epitácio Pessoa, 
número 1457, 3º andar, Bairro 
dos Estados, de segunda à sex-
ta feira, das 14h às 17h.

O secretário titular da Se-
jel, José Marco, aconselha os 
interessados a não deixarem 
para fazer a inscrição nos úl-
timos dias. “Sempre é bom o 
interessado fazer sua inscri-
ção o quanto antes, evitando 
filas. O movimento na secreta-
ria tem sido intenso de atletas, 
para-atletas e dirigentes das 
federações amadoras. Até ago-
ra não houve uma longa espe-
ra por parte dos interessados 
porque a equipe responsável 
pelas inscrições vem dando o 
máximo em organização”, afir-
mou o secretário.

O coordenador do Bol-
sa-Atleta ressaltou a impor-
tância dos interessados le-
rem com atenção a portaria 
do programa, que está dis-
ponível no portal do Gover-
no do Estado. 

“No link da Sejel, no portal 
do Governo, os atletas podem 
ler a portaria e o detalhe de 
cada modalidade de bolsa, que 
são quatro. Caso ele não tenha 
acesso à internet, a portaria e 
o detalhamento do programa 
são entregues junto com o for-
mulário de inscrição”, destacou 
Ricardo Ambrósio.

Atletas como Elivelton 
Santos, Tininha, do Surf; Lua-
na Lira, do saltos ornamentais, 
Delan Monte e Amanda Caval-
cante e ainda Raílsa Kilsa, do 
judô, entre outros devem ser 
beneficiados com o programa.

De acordo com a lei, exis-
tem quatro tipos de bolsas 
para beneficiar os atletas e 
para-atletas: a bolsa de ren-
dimento internacional, des-
tinada aos que tenham inte-
grado a delegação brasileira 
nos últimos jogos olímpicos 
e paralímpicos; bolsa de ren-
dimento nacional, para quem 
conquistou na competição 
máxima da temporada nacio-
nal, no ano anterior ao pleito, 
o primeiro, segundo ou tercei-
ro lugar ou esteja em primeira, 
segunda ou terceira colocação 
no ranking nacional; a bolsa 
institucional categoria talento 
esportivo, para os que tenham 
no máximo 23 anos no mo-
mento da assinatura do con-
trato; e a bolsa estudantil  para 
os estudantes que tenham 
conquistado o primeiro, se-
gundo ou terceiro lugar na 
primeira divisão das Olim-
píadas Escolares Brasileiras 
no ano anterior ao pleito.

FOTOS: Marcos Russo/Divulgação

Herbert Clemente
Especial para A União

A etapa estadual dos Jogos Es-
colares da Paraíba 2012, categoria 
15 a 17 anos, chegou ao fim na sex-
ta-feira da semana passada. Agora, 
os organizadores do evento se mo-
bilizam para programar a viagem 
dos campeões para as Olimpíadas 
Escolares, que ocorrem em Cuia-
bá-MT, entre os dias 25 deste mês 
a 8 de dezembro. O Governo do 
Estado, através da Secretaria de Es-
tado da Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), vai arcar com as despesas da 
passagem aérea dos atletas e técni-
cos que venceram a etapa estadual 
da competição paraibana.

O coordenador geral dos Jogos 
Escolares, José Hugo, informou que 
a apresentação da delegação de 
atletas que vai representar o Estado 
na competição nacional deve ser fei-
ta na próxima semana. 

“Provavelmente no próximo 
dia 13 nós vamos fazer a apresen-
tação da delegação que vai viajar 
para Cuiabá. Está indefinido ainda o 
período, mas possivelmente vai ser 
dia 13, no Colégio Motiva Ambien-
tal”, disse o coordenador dos Jogos 
Escolares da Paraíba. De acordo com 
um dos coordenadores do evento 
estadual, Josimar Batista, para este 
dia está marcada uma reunião com 
atletas e técnicos classificados para 
as Olimpíadas Escolares.

Na reunião, que também con-

tará com a presença dos pais dos 
atletas, serão discutidos os últimos 
detalhes da viagem dos campeões. 
Segundo Josimar, a programação 
deve seguir os moldes da executada 
com os atletas da categoria de 12 a 
14 anos. Primeiro viajam os atletas 
das modalidades individuais e de-
pois os das modalidades coletivas.

Nas modalidades coletivas, os 
classificados para a competição na-
cional foram os colégios: Alfredo 
Dantas no futsal masculino, Augus-
to dos Anjos no futsal feminino, Ins-
tituto Rio Branco no handebol mas-
culino, Papa Paulo VI no handebol 
feminino, Polígono no voleibol mas-
culino, IE no voleibol feminino, Mas-
ter no basquete masculino e Motiva 
no basquete feminino.

Pelas observações de José Hugo 
durante a realização dos Jogos Es-
colares, os atletas paraibanos têm 
potencial para desempenhar uma 
participação de destaque nas Olim-
píadas Escolares. 

“A etapa foi muito boa, em ter-
mo de nível técnico correspondeu às 
nossas expectativas. Tanto é verdade 
que nós esperamos que as equipes 
que foram campeões aqui na Paraí-
ba representem bem o nosso Estado 
lá em Cuiabá”, afirmou José Hugo.

As Olimpíadas Escolares reú-
nem alunos-atletas de instituições 
de ensino públicas e privadas de 

Estado paga passagens para as disputas em Cuiabá
OLIMPÍADAS ESCOLARES

Cref denuncia trabalho irregular de técnicos
No meio esportivo é co-

mum pessoas que gostam 
do esporte ou que já tenham 
alguma história em alguma 
modalidade virarem treina-
dores e professores. Por ser 
um caminho de lazer, muitas 
pessoas enveredam por essa 
área sem terem qualquer for-
mação. Mas o que pouca gente 
sabe é que trabalhar dessa 
forma,  sem o registro no Con-
selho Regional de Educação 
Física (Cref), é ilegal.

Segundo o presidente 
do conselho da seccional da 
Paraíba, Francisco Borges de 
Araújo, ainda é comum mui-
tas pessoas trabalharem na 
área de educação esportiva 
sem terem sequer o registro. 
O conselheiro ainda destaca 

a importância do registro 
no tocante da garantia de 
ser um profissional com 
formação.

“A gente não tem como 
quantificar, mas nós sabe-
mos que ainda existe muita 
gente atuando de forma 
ilegal, exercendo a profissão 
ilegalmente. E o nosso dever 
é esse, orientar às pessoas 
que não se pode atuar dessa 
forma, porque o registro é 
a prova maior que o profis-
sional possui uma formação 
e quem tem condição de 
exercer um bom trabalho”, 
explicou.

Se a pessoa for pega em 
uma fiscalização, exercendo 
a profissão de educador 
físico sem o registro no Cref, 

ela estará infringindo o ar-
tigo 47 da Lei das Contra-
venções Penais, que trata das 
condições necessárias para 
se exercer uma profissão. A 
pena pode ser de reclusão ou 
de multa.

O registro é necessário 
tanto no amadorismo quanto 
no esporte profissional. Para 
comandar uma escolinha de 
futebol ou futsal com jovens, 
por exemplo, é preciso que o 
profissional que vai coordenar 
seja devidamente registrado 
para ter o direito de atuar 
como educador.

No esporte profissional 
não é diferente. Para ser 
um treinador de futebol de 
algum clube que disputa 
competições profissionais 

regularmente, também é 
obrigatório o registro no 
Cref. No entanto, é comum, 
aqui mesmo na Paraíba, 
treinadores não poderem 
atuar em algum jogo, quan-
do a fiscalização acaba indo 
para o estádio de futebol.

Quanto a isso, o presi-
dente do conselho da sec-
cional da Paraíba lembra 
que no próprio regulamento 
do Campeonato Paraibano, 
realizado pela Federação 
Paraibana de Futebol, é 
frisado essa obrigatorie-
dade para que os clubes 
fiquem cientes que para at-
uar como técnico é preciso 
o registro.

“Enviamos nesses dias 
um ofício para Federação 

Paraibana de Futebol para 
ratificar isso, e no próprio 
regulamento do Estadual 
trata disso. Já teve casos de 
fazermos uma fiscalização 
e a pessoa ter que sair do 
banco em cumprimento a 
legislação. Mas ainda tem 
gente que continua de forma 
irregular, infringindo a lei, 
mas estamos em constante 
vigilância para que a so-
ciedade seja atendida por 
pessoas legalmente habili-
tadas”, finalizou.

Ano passado, o ex-jogador 
Maurício Cabedelo teve sérios 
problemas para trabalhar, 
porque não tinha o registro 
profissional e acabou sendo 
beneficiado por uma liminar 
da Justiça.

todo o país e é referência in-
ternacional. A competição é a 
oportunidade de promover o 
esporte no Brasil e descobrir jo-
vens talentos para representar 
o país em competições interna-
cionais.

Cerca de 5.500 pessoas, en-
tre atletas e dirigentes, devem 

desembarcar em Cuiabá para 
participar do evento. De acordo 
com o Comitê Olímpico Brasilei-
ro (COB), consideradas as fases 
seletivas da competição, os nú-
meros chegam a mais de dois 
milhões de atletas e cerca de 
3.900 cidades participantes em 
cada edição das Olimpíadas.

Basquete é uma das modalidades da competição que acontece ainda este mês

Amanda Cavalcante, do judô; Luana Lira, dos saltos ornamentais; e Diana Cristina, do surf, são candidatas a figurar no programa Bolsa-Atleta do Governo do Estado
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Federação Paraibana divulga 
o calendário do vôlei de praia

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 9 de novembro de 2012

AMADOR

Fim de semana terá a 
sexta e última etapa do 
Sub-21 em João Pessoa

Após a divulgação ontem da Fifa, em relação as 
cidades brasileiras que serão sede da Copa das 
Confederações, no próximo ano, já existem pessoas 
se organizando para fazer caravanas ao Estado e 
Pernambuco para acompanhar algumas partidas. É que 
a Fifa confirmou o Estado vizinho como uma das seis 
sedes, além do mais, os preços foram considerados 
satisfatórios. Haverá ingresso sendo comercializan-
do a R$ 49,00 e R$ 55,00. Bom para todos, pois, só 
assim, a Paraíba e outros estados nordestinos terão 
a oportunidade de acompanhar um bom futebol. 

Copa das Confederações

O Verdão tem que 
evitar o rebaixamento

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva não 
aceitou a ação impetrada pelo Palmeiras e manteve o 
resultado de 2 a 1 para o Internacional, no famoso jogo 
do gol de mão do centroavante Barcos. A decisão foi 
tomada por goleada, 9 a 0. Nada mais justo, porque gol 
de mão, segundo a regra, não vale.

Seria injusto o Palmeiras ter direito a disputar 
um novo jogo depois de seu principal atacante fazer 
e declarar que realmente fez um gol de mão. Assim, o 
campeonato segue e se o Palmeiras tem o desejo de 
escapar do rebaixamento, deverá conseguir essa proeza 
dentro de campo, nunca fora dele.

Copiando a opinião do jornalista esportivo Sérgio 
Carvalho (do sul do país), particularmente, nunca tive dú-
vidas quanto a decisão do STJD. A defesa apresentada 
pelo advogado do Palmeiras era muito frágil. Faltavam 
provas reais. Assim, nada mais justo do que manter o 
resultado em favor do Inter e acabar com essa acirrada 
e desnecessária polêmica. Fez-se a justiça!

No próximo domingo, o Palmeiras recebe o Flumi-
nense, uma nova pedreira no caminho de um time que 
procura forças para não ser rebaixado. Uma rodada deci-
siva com um jogo talvez mais importante do campeona-
to. Se vencer, o Flu pode até ganhar o título. Desde que 
o Atlético MG perca ou empate com o Vasco em São 
Januário. Contra o Verdão, o Tricolor carioca é favorito.

Também..., contra o Palmeiras, todo time hoje é 
favorito. Podem colocar até o Cruzeiro de Mulungu, do 
tão falado revisor Antônio Moraes. Caindo pelas tabelas, 
o Palmeiras faz uma das piores competições de sua his-
tória e está repetindo o feito de 2002, quando desceu 
para a segunda divisão, voltando por cima, quando se 
sagrou campeão da Série B.

O Parahyba Esporte Clube 
de João Pessoa poderá ser o 
primeiro time amador a fazer 
uma partida internacional. Sua 
diretoria garante que o clube 
jogará em Portugal, e, portan-
to, fará um peneirão breve-
mente no Almeidão.

Parahyba

Pela primeira vez na história de 13 anos de fundação, o 
Kashima, do bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa, 
fará cobrança de ingressos para assistir a um de seus 
jogos. Isto ocorrerá no próximo domingo, às 15h, no Está-
dio da Graça quando estarão se enfrentando Kashima x 
Botafogo, pela última rodada da primeira fase do Campe-
onato Paraibano Feminino 2013. Serão cobrados R$ 5,00 
por cada torcedor que quiser acompanhar a partida.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Muito pouco para o atletis-
mo paraibano ter somente 
uma equipe no Campeonato 
Sul-Americano que ocorrerá 
no final deste mês, termi-
nando na primeira semana 
de dezembro, em Natal e 
João Pessoa.

Atletismo

Ingressos

Na última quarta-fei-
ra, o calendário de vôlei de 
praia, deste mês e do próxi-
mo foi divulgado pela Fede-
ração Paraibana de Voleibol 
(FPV). Neste final de sema-
na será realizada a sexta e 
última etapa do Campeona-
to Paraibano Sub-21, a ter-
ceira etapa do master 35+ 
e o torneio de dupla mista. 
As competições se iniciam 
neste sábado com a etapa 
que finaliza as disputas no 
Sub-21. Entre os mais ve-
lhos, também no sábado, a 

etapa master finaliza o ca-
lendário da categoria.

Já no domingo será a vez 
de um torneio comemorati-
vo, que é realizado uma vez 
por ano. O Torneio de Dupla 
Mista será a atração do dia. A 
competição junta na mesma 
equipe homens e mulheres, 
que poucas vezes têm a opor-
tunidade de dividirem a qua-
dra juntos. Todas as partidas 
serão realizadas na arena da 
Praia do Cabo Branco.

Até agora, o Departa-
mento de Vôlei de Praia já 
conseguiu finalizar as dis-
putas da competição esta-
dual no Sub-15 e Sub-17. 
O Sub-15, que por sinal foi 
destaque nessa temporada. 
Segundo o dirigente da mo-
dalidade na FPV, Giovanni 

Marques, a categoria re-
cebeu uma quantidade ex-
pressiva de atletas na tem-
porada, o que mostra que o 
projeto de renovação está 
em prática.

“Já encerramos o Sub-15 e 
o Sub-17 e agora vamos termi-
nar o campeonato no Sub-19. 
Ficamos muito felizes com essa 
temporada, vimos que a reno-
vação está sendo feita verda-
deiramente. Uma prova disso 
foi a grande procura pelas eta-
pas do Sub-15. É essa a catego-
ria que vemos que a renovação 
está acontecendo. É esse atleta 
do Sub-15 que em breve vai ser 
um grande atleta no país”, fri-
sou o dirigente.

Ainda segundo o diretor 
de vôlei de praia, a tempora-
da de 2012 foi muito provei-

tosa para os atletas de ponta 
do Estado, que cada vez mais 
se destacam também fora da 
Paraíba. De acordo com Gio-
vanni, muitos garotos parai-
banos estão sempre sendo 
chamados para as seleções 
de base do Brasil.

“Ao longo desse ano ti-
vemos várias convocações. 
Na última, seis atletas foram 
para a seleção, fizeram testes 
lá. Alguns não ficaram, mas 
estes são prioridades para a 
Confederação Brasileira de 
Voleibol ano que vem. 

No Sub-21 tivemos o 
Leonardo Morais. Sem con-
tar o Álvaro Filho que está 
dando show em nível mun-
dial, esses dias vai ser o 
representante do Brasil no 
Sul-Americano”, analisou.

Pedro Alves
Especial para A União
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As disputas deste final de semana do Campeonato Paraibano Sub-21 vão acontecer na arena montada na Praia de Cabo Branco

CBV começa hoje nova edição do 
Brasileiro Master no Rio de Janeiro

A partir de hoje, o Ary-
zão, o Centro de Desen-
volvimento do Voleibol, em 
Saquarema-RJ, será palco 
de um dos maiores even-
tos de confraternização do 
esporte. Trata-se da nona 
edição do Campeonato Bra-
sileiro de Voleibol Master. A 
competição contará com a 
participação de 161 equipes, 
sendo quatro delas de fora 
do país: duas do Peru, uma 

da Argentina e uma da Fin-
lândia. No total, 1.276 atletas 
inscritos.

O torneio começará hoje 
com o Congresso Técnico 
das categorias 35+ e 40+. 
Estas brigarão pelo título 
de amanhã até a próxima 
terça-feira. Neste mesmo dia 
acontecerá o Congresso Téc-
nico das categorias 45+, 50+, 
55+, 59+, 63+, 67+ e 70+, 
que jogarão até o sábado 

seguinte (17.11). Todas as 
categorias serão disputadas 
por times dos naipes mascu-
lino e feminino.

O maior estado com 
número de inscritos é o 
Rio de Janeiro, com 55. Em 
seguida aparecem Minas 
Gerais, com 27, Distrito 
Federal, com 18, e São Pau-
lo, com 15. Participarão 
também equipes do Paraná, 
Espírito Santo, Rio Grande 

do Sul, Bahia, Goiás, Ceará, 
Pernambuco, Santa Cata-
rina e Tocantins, além das 
quatro estrangeiras.

A competição vai ser 
disputada tanto pelo vôlei 
de quadra quanto o de 
praia, que conta com 82 
duplas inscritas. A novi-
dade deste ano, nas areias, 
fica por conta das disputas 
em quarteto. Treze equi-
pes, entre masculinas e 
femininas, participarão do 
torneio.

O superintendente téc-
nico da Confederação Bra-
sileira de Voleibol (CBV), 
Renato D'avila, está ansioso 
para o início da competição. 
De acordo com ele, além da 
disputa, o Vôlei Master vale 
como confraternização.

"O Vôlei Master é uma 
competição que temos um 
gosto especial em fazer. Já 
vamos para a nona edição 
e tem sempre um charme a 
mais. O amor que as pessoas 
demonstram em participar, 
de querer estar ali, é algo 
sensacional. A cada ano fi-
camos mais felizes de manter 
vivo este grande evento do 
voleibol. Tem disputa em 
jogo, é claro, mas, acima de 
tudo, uma enorme confrater-
nização", disse Renato.Competição também terá disputas de vôlei de quadra e prossegue até o próximo dia 17 no Rio de Janeiro

FOTO: CBV/Divulgação



Patos pode não ter futebol em 2013
campeonato paraibano

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 9 de novembro de 2012

Nacional deve anunciar 
até o dia 20 a sua 
exclusão da disputa

A diretoria do Auto Es-
porte Clube se reúne hoje 
com o possível treinador da 
equipe para as disputas do 
Campeonato Paraibano da 
Primeira Divisão de 2013. 
Ontem, uma reunião entre 
dirigentes e alguns conse-
lheiros, aprovaram a indi-
cação do técnico, cujo nome 
será revelado logo após a 
confirmação do contrato. 
“Tudo que se tem divulgado 
até agora é mera especula-
ção. O oficial deverá sair hoje 

após este encontro que con-
sideramos amigável”, disse 
Paulo Ranieri, diretor de fu-
tebol.

O Auto Esporte Clube 
estreia no dia 6 de janeiro no 
Estadual 2013 contra o Nacio-
nal de Patos (este ameaça não 
participar da competição). 
Alheio aos acontecimentos do 
seu adversário, Paulo Ranie-
ri informou que o alvirrubro 
pessoense já está muito atra-
sado, pois não tem nada defi-
nido ainda.

“Tudo se inicia com a 
contratação do treinador. Pri-
meiro queremos confirmar 
este profissional para, em se-
guida, começar a montagem 
do elenco”, afirmou o diretor 
de futebol. Para a próxima 
temporada, a meta é que o 
Auto Esporte Clube tenha a 
base do time formada por 
jogadores que atuam na Pa-
raíba. “Estamos garimpando 
jogadores. Não adianta trazer 
atletas de fora e ficar dando 
despesa e sem ser aproveita-

do. Vamos tentar a partir de 
agora uma nova realidade”, 
garantiu.

O time automobilista 
estuda a possibilidade de se-
diar seus jogos em seu está-
dio, ou seja, o Mangabeirão. 
Para a diretoria alvirrubra, 
a redução de gastos é indis-
pensável, até mesmo porque 
a competição requer muitos 
recursos financeiros. O time 
faz sua estreia em casa no dia 
10 de janeiro contra o Atléti-
co de Cajazeiras.

A Federação Paraibana de 
Futebol poderá ser obrigada a 
modificar a tabela do Campe-
onato da Primeira Divisão de 
2013, a partir do próximo dia 
20. É que o Nacional de Patos, 
que tem data programada para 
estrear no dia 6 de janeiro con-
tra o Auto Esporte Clube, ame-
aça não disputar o Estadual, 
devido a problemas financei-
ros e estruturais. O “canário do 
sertão” garante que vai proto-
colar nos próximos dias ofício 
no Departamento Técnico da 
FPF pedindo um afastamen-
to de dois anos, tempo limite 
para uma reflexão, visando um 
retorno estruturado e mais or-
ganizado em 2015.

“Não temos a menor con-
dição de participar do campe-

onato. Não temos time, nem 
treinador e nem dinheiro. Fiz 
uma convocação para eleição 
do clube e não apareceram 
chapas. A classe empresarial 
não ajuda, os poderes públicos 
não se interessam e estamos 
sós. A saída será uma reestru-
turação do time e, um afasta-
mento das disputas neste mo-
mento é a única solução”, disse 
ontem João Grilo que ainda 
responde pelo time.

João Grilo garante tam-
bém que deverá “abandonar o 
barco”. “É muito triste a situa-
ção que estou vivendo hoje na 
condição de responsável pelo 
Nacional de Patos. Tenho bati-
do na porta de muitas pessoas, 
mas ninguém que se envolver 
com o time. Eu mesmo já estou 
entregando os pontos”, desa-
bafou ele.

Se a ameaça do Nacional 
de se afastar das competições 
oficiais da FPF for concretiza-
da, a cidade de Patos não terá 

representação em 2013 na 
elite do futebol paraibano. O 
Esporte de Patos, time tam-
bém tradicional do município, 
vai disputar no próximo ano a 
Segunda Divisão. Esporte e Na-
cional são as únicas equipes da 
“Cidade do Sol” que disputam 
incansavelmente os jogos pro-
movidos pela Federação Parai-
bana de Futebol.

Na manhã de ontem, João 
Grilo, que está respondendo 
pelo Nacional de Patos esteve 
em vários setores públicos da 
cidade tentando um agenda-
mento de uma reunião para 
se discutir o problema da 
equipe. Segundo ele, este en-
contro seria uma “luz no fim 
do túnel” para uma decisão 
concretizada. 

“Está faltando decisão po-
lítica para soerguer o Nacional 
de Patos. Se os poderes públi-
cos nos ajudassem, com cer-
teza não estaríamos passando 
por esse problema. Venho en-

contrando dificuldades para 
uma reunião com a sociedade 
civil organizada, mas, mesmo 
assim, ainda continuo acredi-
tando e esta será a última ten-
tativa”, finalizou João Grilo.

A situação está mesmo 
crítica porque o Esporte caiu 
para a Segunda Divisão e tam-
bém enfrenta problemas para 
se soerguer.

crise financeira 
inviabiliza o clube 
nas disputas da 
competição do 
próximo ano, 
segundo o 
dirigente 
João Grilo

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

João Grilo dirigiu uma Junta Governativa na temporada de 2012
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Diretoria do Auto Esporte se reúne hoje
para acertar o nome do novo treinador

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O técnico Ramiro do CSP 
resolveu antecipar a prepara-
ção da equipe para o primeiro 
jogo da decisão da Copinha, 
contra o Botafogo, programa-
da para amanhã, às 17h na 
Graça. Ontem, ele comandou 
um coletivo no próprio local 
da partida, às 9h da manhã.  

Hoje será realizado ape-
nas um treino reacreativo 
no Estádio do Miramar, em 
Cabedelo. A equipe precisa 
vencer o adversário para re-
verter a vantagem do Belo e 
jogar com mais tranquilida-
de na segunda e decisiva par-
tida desta decisão que vale 
uma vaga para a Copa Brasil 
de 2013.

Ramiro Sousa não quis 
revelar o time titular para 
enfrentar o Botafogo. "Vamos 
aguardar o momento da par-
tida. Ainda tenho algumas 
dúvidas", comentou Ramiro, 

que poderá ter um sério pro-
blema. O atacante Helinho 
sofreu uma entrada desleal 
do zagueiro Suellington, no 
treino da última quarta-feira 
no Estádio do Miramar, em 
Cabedelo. Ele saiu de campo 
amparado pelo preparador 
físico, João Batista,  e  criti-
cando  bastante a atitude do 
companheiro.

O técnico do Tigre não 
quis comentar o incidente, 
mas disse que Helinho pode 
fazer muita falta, porque é 
um jogador muito impor-
tante no seu esquema tático 
para esta decisão. "Vamos 
aguardar a posição do Depar-
tamento Médico. Eu espero 
contar com todos os jogado-
res para esta decisão", disse 
Ramiro que garante um time 
ofensivo, tentando reverter, 
logo no primeiro jogo, a van-
tagem do Botafogo e decidir 
o título com tranquilidade na 
segunda partida.

Ramiro realiza coletivo 
para definir time titular

CENTRO SPORTIVO

Jogadores do CSP treinaram ontem pela manhã no Estádio da Graça

FOTO: Evandro Pereira

Um treino coletivo, 
hoje pela manhã, no Es-
tádio da Graça, encerra 
os preparativos do Bo-
tafogo para o primeiro 
jogo das finais da Copa 
Paraíba Sub-21, amanhã 
às 17h, contra o CSP no 
Leonardo da Silveira. A 
equipe realizou ontem 
um treino tático no Es-
tádio Almeidão e o téc-
nico Totonho só deverá 
promover uma alteração 
na equipe, em relação ao 
time que empatou com o 
Treze no último jogo.

O zagueiro Mailson, 
que cumpriu suspensão 
automática deve voltar ao 
time titular, em substitui-
ção a Geneilton que vol-

tará a reserva. Valdo, que 
também deveria retornar 
à zaga só foi liberado on-
tem pelo Departamen-
to Médico e não deverá 
reunir condições de jogar. 
Saddam, que o substituiu 
no jogo passado, deve fa-
zer dupla  com Mailson e 
Sinho será o volante.

No treino de ontem 
no Almeidão, o técnico 
Totonho parou várias 
vezes para corrigir de-
terminadas falhas apre-
sentadas durante o cam-
peonato. Ele quer o time 
pronto para conseguir 
mais uma vitória e só 
após isto pensar em ad-
ministrar o resultado no 
segundo jogo da decisão.

“Estamos traba-
lhando situações reais 
de jogo nos nossos trei-
nos, inclusive com re-
lação as dimensões do 
campo do Estádio da 
Graça. Vamos para este 
primeiro jogo decisivo 
procurando sempre a 
vitória, porque sabemos 
do potencial do nosso 
adversário, que merece 
todo o nosso respeito, 
contudo, temos de fazer 
a nossa parte, e para isso 
estamos nos preparando 
bem”, disse o treinador 
Totonho.

Reunião
O presidente do 

Conselho Deliberativo 

do Belo, Assis Camêlo, 
convocou ontem os inte-
grantes do CD para uma 
reunião extraordinária, 
que será no próximo dia 
13, na Maravilha do Con-
torno. 

Os objetivos deste 
encontro é empossar os 
mebros do Conselho Fis-
cal do Clube, récem-elei-
tos, assim como momo-
logar o nome dos sócios 
indicados à compor as 
vice-presidências de pa-
trimônio, administrativo, 
médico, social, finanças, 
futebol profissional, es-
portes amadores e olím-
picos, além de marketing 
e relações públicas e ju-
rídicos.

botafogo faz coletivo para definir o time
que joga contra o cSp amanhã na Graça

Jogadores participaram de um treinamento ontem pela manhã no Estádio Almeidão e hoje a prática vai acontecer na Graça
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NACIONAL
& Mundo

Polêmica do gol de “mão” tem 
capítulo final e Verdão fica 
mais perto do rebaixamento

STJD dá pontos ao Inter-RS
CONTRA O PALMEIRAS

Depois de uma sessão 
cansativa e que durou mais 
de duas horas, o STJD deci-
diu manter a vitória do In-
ternacional por 2 a 1 sobre 
o Palmeiras, dia 27 de outu-
bro, pelo Campeonato Brasi-
leiro. O Verdão entrou com 
pedido de impugnação da 
partida com a alegação de 
que um gol de mão de Bar-
cos teria sido anulado com 
ajuda de recursos externos 
– algo proibido pela Fifa. Por 
nove votos a zero, os audi-
tores e o presidente Flávio 
Zveiter negaram o pedido 
dos palmeirenses.

A decisão tomada não 
é passível de recurso, e por 
isso o clube paulista terá de 
acatar a definição dos tri-
bunais. Dessa forma, a CBF 
vai retirar o asterisco que 
consta na tabela do Brasi-
leirão. O Inter continua com 
51 pontos, na sexta posição, 
enquanto o Palmeiras fica 
com 33, a sete de sair da 
zona de rebaixamento, fal-
tando quatro rodadas para 
o término da disputa por 
pontos corridos. 

Apesar de todos os es-
forços do Palmeiras, os au-
ditores do STJD considera-
ram que não houve provas 
suficientes que mostrassem 
a interferência do delegado 
Gerson Baluta na anulação 
do gol. O clube paulista se 
baseava no depoimento de 
uma repórter, que teria sido 

FOTOS: Divulgação

Perto de conquistar o acesso 
para a Série A do Campeonato Brasileiro 
de 2013, o Vitória está concentrado 
em São Paulo desde ontem, na cidade 
de Pindamonhangaba, região do 
Vale do Paraíba, para o duelo contra 
o Guaratinguetá, que será realizado 
amanhã, pela 36ª rodada da segunda 
divisão. O grupo de jogadores viaja para 
a cidade de Guaratinguetá no dia do 
jogo e na sequência parte para Atibaia, 
reduto escolhido pelo técnico Paulo 
César Gusmão para conhecer melhor os 
comandados. Em 2011, o Sport realizou 
procedimento semelhante e garantiu o 
acesso. 

O técnico Cuca, do Atlético 
Mineiro, comandou o primeiro 
coletivo da semana ontem, e mostrou 
novidades no time que enfrentará 
o Vasco, no domingo. Sem Leandro 
Donizete e Jô, suspensos, ele optou 
por Serginho e Leonardo. Outra 
mudança foi a entrada de Escudero 
no meio-campo. O argentino cumpriu 
o papel que era de Guilherme em 
outras partidas.  Atlético-MG e Vasco 
jogam no próximo domingo, às 17h 
(de Brasília), em São Januário, no Rio 
de Janeiro.

Vitória perto de 
subir à Série A

Cuca muda time 
contra o Vasco

Após demitir Márcio Goiano na 
última rodada do Campeonato Brasileiro, 
o Figueirense anunciou Adilson Batista 
como seu novo treinador. Ele assinou 
contrato para comandar a partir de 
janeiro da próxima temporada. O time 
será comandado por Fernando Gil nos 
últimos quatro jogos da Série A. Essa 
será a segunda passagem de Batista 
pelo time de Florianópolis. O técnico 
conquistou o Campeonato Catarinense 
de 2006. Na mesma temporada, 
o Figueirense realizou uma das 
melhores campanhas da sua história 
no Campeonato Brasileiro da Série A 
quando a equipe terminou o torneio na 
sétima posição. O contrato de Adílson 
Batista com o Figueirense será até 
dezembro de 2013.

Adilson Batista 
no Figueirense

Gol de “mão” do argentino Barcos em favor do Palmeiras não foi considerado pelo STJD que manteve o resultado da partida

interpelada por Baluta para 
falar se o gol tinha ou não 
sido irregular. Além disso, o 
Tribunal rejeitou todo o ma-
terial reunido pelos advoga-
dos alviverdes - recortes de 
jornais e um vídeo com lei-
tura labial do árbitro após 
o lance - alegando que tais 
provas foram apresentadas 
apenas ontem, o que pode-
ria significar uma vantagem 
ao Verdão.

“Se essa partida for re-

marcada, quem vai apitar? 
Vai ser portão fechado? 
Porque vai dar morte. Anu-
lar a partida é um absurdo”, 
afirmou o procurador Paulo 
Schmitt.

O árbitro Francisco Car-
los Nascimento comemorou 
o desfecho da história. “Feliz 
com o resultado. Agradeço a 
quem me deu apoio, como a 
Comissão de Arbitragem e 
meus familiares. Agradecer 
aos que não duvidaram da 

minha palavra. 
O Verdão enviou uma 

comitiva ao Rio de Janeiro 
para acompanhar o julga-
mento. Além de Barcos, que 
deu seu depoimento sobre o 
lance, estavam presentes o 
presidente Arnaldo Tirone 
e o gerente de futebol César 
Sampaio. O Inter foi repre-
sentado pelo advogado Da-
niel Cravo, que estava satis-
feito com a manutenção do 
placar do jogo.

“É um resultado que já 
esperávamos, não trabalhá-
vamos com outra hipótese. 
Acho que a presença dos 
árbitros foi determinante 
também. Não houve diver-
gências. Não havia nenhuma 
prova para o que o Palmei-
ras alegava. Diziam que uma 
repórter havia falado com o 
delegado, e que isto, em efei-
to cascata, teria influenciado 
na decisão de anular o gol. 
Isso não foi provado.  

A primeira audiência 
do litígio entre Ronaldi-
nho Gaúcho e Flamengo 
chegou ao fim, na ma-
nhã de ontem, na sede 
do Tribunal Regional do 
Trabalho do Rio (TRT-RJ) 
sem uma solução. A juíza 
da 9ª Vara do Trabalho, 
Adriana Leandro de Sou-
za Freitas, suspendeu o 
processo e estipulou um 
prazo de 15 dias para 
que as partes cheguem a 
um acordo. 

Se não houver con-
senso, será marcada 
nova audiência. Não foi 
apresentada qualquer 
prova pelos advogados 
do clube e do jogador, 
o que só será permitido 
depois desse prazo. Os 
defensores do jogador 
reclamaram de xinga-
mentos a Ronaldinho 
por parte de advogados 
impedidos de assistir à 
audiência.

Ronaldinho Gaúcho 
foi representado pela 
advogada Gislaine Nu-
nes, que cuida da ação de 
R$ 40 milhões por rom-
pimento dos contratos 
de trabalho e de cessão 
de imagem, e pelo ad-
vogado Sérgio Queiroz, 
responsável pela ação 

por danos morais com 
pedido de indenização 
de R$ 15 milhões. O clu-
be foi representado por 
Marcos Motta e Bichara 
Neto. Indagado sobre o 
motivo da contratação 
de advogados de fora da 
Gávea, o diretor jurídico 
do Flamengo, Rafael De 
Piro, não respondeu se 
teve relação com o fato 
de ser especialista na 
área criminal. 

Através da assesso-
ria do clube, informou 
somente que está fora 
do Rio a trabalho e que 
o Flamengo está bem 
representado pelos es-
critórios contratados. 
Ele disse ainda que está 
acompanhando todo o 
processo e a estratégia 
montada pelos advoga-
dos. Sobre a audiência, 
que durou 40 minutos, 
Motta esclareceu.

O processo está sus-
penso por 15 dias para 
que as partes entrem em 
acordo. Dentro desses 
15 dias as partes têm de 
informar à juíza (Adria-
na Leandro de Souza 
Freitas) se houve ou não 
acordo. Não havendo 
acordo, a juíza vai mar-
car outra audiência.

Juíza suspende a ação 
para tentar um acordo

RONALDINHO X FLA

O mistério acabou. A 
Fifa anunciou ontem, duran-
te coletiva no Museu do Fu-
tebol, em São Paulo, que as 
seis cidades brasileiras pre-
vistas para receber os jogos 
da Copa das Confederações 
de 2013 estão confirmadas. 
Recife (Arena Pernambuco), 
que vinha sendo bastante cri-
ticada pelo secretário-geral 
da entidade, Jérôme Valcke, 
está garantida ao lado de Rio 
de Janeiro, Brasília, Belo Ho-
rizonte, Fortaleza e Salvador, 
que também chegou a ficar 
ameaçada. A competição será 
realizada entre os dias 15 e 
30 de junho.

“Pela primeira vez essa 
competição será realizada em 
seis cidades de um mesmo 
país. E também pela primei-
ra vez metade dos estádios 
da Copa do Mundo será en-
tregue e testada na Copa das 
Confederações um ano antes. 
Convencidos pelas palavras e 
garantias apresentadas pelas 
seis sedes, firmamos um com-
promisso entre governo, Fifa 
e COL de realizar ao menos 
dois eventos-teste, sendo um 
até 15 de abril”, disse José Ma-
ria Marin, presidente da CBF 
e também do Comitê Organi-
zador Local (COL).

Ele acrescentrou que 
“nos darão conhecimento e 
experiência em transporte, 
segurança, acesso, infraes-
trutura para imprensa e tudo 

Fifa confirma Pernambuco 
como uma das seis sedes

COPA DAS CONFEDERAÇÕES

que é necessário para receber 
bem o público. Além disso, 
nosso time de especialistas 
técnicos, engenheiros e arqui-
tetos, irá intensificar o traba-
lho de acompanhamento das 
obras. Tanto no escritório do 
COL, com câmeras ao vivo nas 
seis sedes, como in loco. O re-
latório técnico detalhado que 
era mensal, passará a ser se-
manal com o objetivo de iden-
tificar e resolver os desafios 
que possam surgir”.

Carlos de La Corte, con-
sultor técnico contratado pela 
Fifa, disse que os relatórios 
apresentados mostram que 
os estádios estarão prontos 
para a competição, mas faz 
um alerta quanto a novos 
atrasos.

“Com base nos relatórios 
até agora, na performance 
do ritmo das obras e com a 
experiência da nossa equipe, 
concluímos ser viável tecni-
camente que os estádios es-
tejam prontos para receber 
os eventos testes até 15 de 
abril de 2013. Não existe mais 
espaço para nenhum atraso”, 
afirmou ele.

Mesmo com com todas as 
garantias, Walter De Gregorio, 
diretor de comunicações e as-
suntos públicos da entidade, 
mostrou preocupação. “Hou-
ve um comprometimento das 
autoridades brasileiras, mas a 
Fifa está preocupada porque 
o andamento dos estádios 
não está de acordo com o pla-
nejado anteriormente.

A alta cúpula da Fifa se reuniu no Brasil e deliberou sobre as sedes
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universidade federal da paraíba

A professora Margareth 
Diniz assume na próxima se-
gunda-feira (12) o comando 
da Universidade Federal da 
Paraíba como nova reitora. 
Ela foi nomeada pela pre-
sidente Dilma Rousseff, em 
ato publicado na edição de 
ontem do Diário Oficial da 
União. 

Segundo o professor 
Eduardo Rabenhorst, o man-
dato do atual reitor Rômulo 
Polari termina no domingo, 
11. A escolha de Margare-
th Diniz aconteceu após um 
processo eleitoral longo mar-
cado por protestos, greve de 
professores e judicialização. 
A reitora nomeada se encon-
trava em Brasília quando re-
cebeu a notícia.

O segundo turno do pro-
cesso eleitoral para escolha 
do novo reitor foi tumultua-
do em meio a greve, que le-
vou o Consepe (Conselho Su-
perior da UFPB a questionar 
a legitimidade do pleito, mas 
a Justiça Federal manteve a 
legalidade.

A lista tríplice encami-
nhada à presidente Dilma 
Rosseff, além de Margareth 
Diniz constava ainda os no-
mes dos professores Lúcia 
Guerra e Luiz Renato.

Metas
O professor Eduardo 

Rabenhorst disse que a nova 
reitora vai trabalhar para a 
melhoria da instituição, au-
mento no número de forman-
dos, melhorias na assistência 
ao estudante, qualificação 
dos servidores e revisão do 
estatuto que há oito anos foi 
previsto, mas não foi coloca-
do em prática, dentre outros 
temas.

Ao lançar a campanha 

Nova reitora foi nomeada 
por Dilma Rousseff, em ato 
publicado ontem no DOU

A Conselho Federal 
da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB) 
divulgou ontem  a re-
lação com os nomes 
dos aprovados na pro-
va prático-profissional 
(segunda fase) do VIII 
Exame de Ordem Uni-
ficado. Os candidatos 
que integram a lista 
obtiveram aprovação 
por terem tirado nota 
mínima 6 na prova, 
aplicada no dia 21 de 
outubro deste ano em 
todo o país e compos-
ta de quatro questões 
práticas na forma de 
situações-problema e 
de uma peça profissio-
nal na área jurídica de 
opção do examinando.

A relação traz os 
nomes dos aprovados 
na seguinte ordem: 
Seccional de inscrição, 
cidade de realização 
das provas, número de 
inscrição e nome do 
examinando por ordem 
alfabética.

A partir das 12h 
de ontem iniciou-se o 

prazo para o candidato 
que desejar interpor re-
curso do resultado pre-
liminar. Tal prazo en-
cerra-se às 12h do dia 
11 de novembro deste 
ano, conforme o edital. 
O resultado final desta 
edição do Exame, após 
a análise dos recursos, 
será divulgado no dia 
21 de novembro.

A aprovação no 
Exame de Ordem Uni-
ficado é requisito para 
a inscrição nos quadros 
da OAB como advoga-
do, conforme estabele-
ce o artigo 8º, IV, da Lei 
8.906/1994 (Estatuto da 
Advocacia). Os padrões 
de respostas esperadas 
pela FGV dos candida-
tos que se submeteram 
à prova prático-profis-
sional foram divulga-
dos pela OAB no último 
dia 5 deste mês.

O Exame de Ordem 
pode ser prestado por 
bacharel em Direito, 
ainda que pendente 
apenas a sua colação 
de grau, formado em 
instituição regularmen-
te credenciada. Podem 
realizá-lo os estudantes 

de Direito do último 
ano do curso de gradu-
ação em Direito ou do 
nono e décimo semes-
tres. A aprovação é re-
quisito necessário para 
a inscrição nos quadros 
da OAB como advoga-
do.

A universidade com 
o maior índice de apro-
vação proporcional-
mente ao número de 
inscritos foi a Universi-
dade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF), de Minas 
Gerais. Fizeram a prova 
por essa instituição 102 
alunos e foram apro-
vados 88, perfazendo 
um percentual de apro-
vação de 86,27%. Em 
seguida estão a Uni-
versidade Federal da 
Paraíba (UFPB), com 
84,48% de aprovação, 
e a Fundação Universi-
dade Federal de Viçosa 
(UFV), também de Mi-
nas Gerais, com 80% de 
aprovação.

A única instituição 
de ensino privada en-
tre as 20 melhores é a 
Escola de Direito do Rio 
de Janeiro (FGV), com 
74,36% de aprovação.

OAB divulga aprovados e 
UFPB fica em 2º no país

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA (LOJA B 256), CNPJ/CPF Nº 93.209.765/0331-
20, torna público a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação Nº 4295/2010 em João Pessoa, 6 de novembro de 2012 – Prazo 730 dias. Para 
a atividade de COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS, VESTUÁRIOS E OUTROS NA(O)  AV. MA-
RECHAL FLORIANO PEIXOTO COM RUA TRANQUILINO COELHOS LEMOS, S/N DINAMÉRICA 
Município CAMPINA GRANDE – UF: PB –  CEP  58.432-120, processo 2012-007223/TEC/LO-3878.         

O BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA (LOJA B 020), CNPJ 13.004.510/0026-
37, torna público a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação Nº 4302/2012 em João Pessoa, 6 de novembro de 2012 – prazo 730 dias. 
Para a atividade de  COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E OUTROS Na(o) 
RUA ALMEIDA BARRETO – Nº 85 Município: CAMPINA GRANDE – UF:  PB – CEP  58.107-630, 
processo 2012-007169/TEC/LO-3859.      

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC CENTRO – CAMPINA GRANDE CNPJ/CPF 
Nº03.602.934/0006-04 torna público que requereu junto A SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE 
ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, a renovação da Licença de Operação Nº 2421/2010. Para 
a atividade de CLÍNICA ODONTOLÓGICA. Na(o) RUA JILÓ GUEDES – Nº 650 CEP 58.400-195:  
Município: CAMPINA GRANDE – UF: PB

EMPRESA EXPRESSO GUANABARA S/A – CNPJ Nº 41.550.112/0019-22, torna público que 
requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da  
Licença de Operação com M.R.S Nº 1854/2010 – Posto de Abastecimento AC-2.484,45 M2, Bayeux-
-PB – Processo Nº 2012-007832/TEC/LO-4058.

JOACIR CAETANO DE ARAÚJO – CNPJ/CPF Nº 160.224.244-53, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4254/2012 
em João Pessoa, 30 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 10(Dez) Unidades 
Multifamiliar em Pavimento Terreo e Superior, com área de 478,64 M2. Na Rua João Castor de Sena, 
335 – Camalaú, Município de Cabedelo-PB. Processo:2012-006219/TEC/LO-3648.

M2 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 11.688.294/0001-02, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 4223/2012 em João Pessoa, 25 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Edificação Multifamiliar com 16(dezesseis) Apartamentos, térreo com mais 03(três) pavimentos, 
com sistema de Tratamento de Fossa Séptica e Sumidouro - Na Rua Adalgisa Carneiro Cavalcanti, 
S/N Qd. 91 Lt. 101 – Cuiá, Município de João Pessoa – PB. Processo Nº 2012-006825/TEC/LO-
3769.  

 
LM ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 15.550.515/0001-

32, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 3771/2012 em João Pessoa, 26 de setembro de 2012 – Prazo: 1460 dias. 
Para a atividade de: Edificação residencial multifamiliar com 02 unidades habitacionais e sistema 
de esgotamento sanitário individual. Na Rua Rosemiro Rodrigues de Lima – Lt.09 Qd. 18 A Lot.
Praia do Poço – Jacaré, Município de Cabedelo-PB. Processo Nº 2012-006704/TEC/LO-3744.

UZZI CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 11.174.484/0001-01, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 4275/2012 em João Pessoa, 5 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Edificação Multifamiliar com 03 unidades, dotado de Sistema de Esgotamento Sanitário (FOSSA 
SÉPTICA E SUMIDOURO). Na Rua Celestina Irineu dos Santos ST. 38 Qd. 100 Lt. 237, Município de João 
Pessoa-PB. Processo Nº 2012-006189/TEC/LO-1090.

REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA – CNPJ 03.092.570/0004-90, tona público que 
requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da 
LOA Nº 2684/2010, referente a Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo, localizada a RUA:  
Antonio Borges da Costa, 129, Centro – Lagoa Seca-PB. Processo Nº 2012-007697/TEC/LO-4010.

VALMIR CARLOS L ALBUQUERQUE – CNPJ Nº 10.894.452/0001-18, tona público que reque-
reu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, 
referente a Comércio Varejista de GLP, localizado no Loteamento Girolândia  III, Quadra IV, S/N, 
Piancozinho, Piancó-PB. Processo Nº 2012-007696/TEC/LO-4009.

MINERAÇÃO COTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ Nº 
00.841.691/0001-56, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4112/2012 em João Pessoa, 18 de outubro de 2012 
– Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Lavra Experimental de Granito Ornamental. Processo 
DNPM Nº 846.257/2002. Na Fazenda Santa Paula, Município de Casserengue – PB.Processo: 
2012-002963/TEC/LOP-0052.

POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA – CNPJ Nº 04.568.254/0001-61, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4015/2012 em João Pessoa, 10 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Transporte de Combustíveis Automotivos, OFA 1699-PB (TANQUE)OEZ  7679-PB (CAMINHÃO), 
em todo Estado da Paraíba.Processo: 2012-006425/TEC/LO-3687.  

LUCIANA NEPOMUCENO CÉSAR DE OLIVEIRA – ME, CNPJ Nº 04.806.077/0001-04, IE: Nº  
16.133.724-4, registra que a partir do mês de janeiro de 2008, foram extraviados do Escritório Sede 
da Empresa todos os Talonários de Notas Fiscais Espécie Modelo 01 com a seguinte numeração de 
000.001 a 000.100, Série D 0001 A 000250. Conforme Certidão datada de 08 de Novembro de 2012.

Margareth Diniz assume Reitoria
Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

em março deste ano a chapa 
encabeçada pela professora 
Margareth Diniz criou o blog 
www.ufpbmais.com.br onde 
a imprensa, servidores, estu-
dantes e o público em geral 
tiveram acesso às propostas.

A nova reitora da UFPB é 
professora do Departamento 
de Ciências Farmacêuticas 
do CCS/UFPB. É graduada 
em Farmácia e Medicina e 
Doutora em Biotecnologia.

A Universidade Federal 
da Paraíba será administra-
da pela primeira vez por uma 
mulher. A nova reitora da 
instituição vai administrar 
verbas de aproximadamente 
R$ 1 bilhão/ano. Na Paraíba, 
o orçamento só é menor que 
o do Governo do Estado e o 
da Prefeitura de João Pessoa.

Eleições
O primeiro turno das 

eleições para a Reitoria da 
UFPB aconteceu no dia 16 
de maio deste ano. A profes-
sora Margareth Diniz obteve 
49,66% dos votos e a profes-
sora Lúcia Guerra, segunda 
colocada, 35,93%.

No segundo turno, o 
Conselho Universitário (Con-
suni) da UFPB, decidiu adiar 
o pleito em decorrência da 
greve dos professores, rejei-
tada pela Quarta Turma do 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, em Pernambuco, 
que determinou a realização 
imediata do segundo turno 
na UFPB.

No dia 6 de junho, em 
meio a protestos, boicotes 
e uma abstenção superior a 
80% a professora Margareth 
Diniz foi eleita com 94,61% 
dos votos contra 5,39% 
dos votos obtidos por Lúcia 
Guerra, mas o resultado não 
foi homologado pelo Consu-
ni, levando à judicialização 
do processo e determinação 
judicial de envio de lista trí-
plice para o Ministério da 
Educação, para escolha do 
novo reitor.

Começaram na última 
quinta-feira (1º) e seguem 
até o dia 15 as inscrições para 
o II Prêmio Criança.PB de Jor-
nalismo, realizado pelo portal 
Criança.PB, da Secretaria Es-
tadual do Desenvolvimento 
Humano (SEDH). Cada pro-
fissional poderá inscrever até 
três trabalhos em cinco dife-
rentes categorias: jornalismo 
impresso, telejornalismo, 
radiojornalismo, jornalismo 
na internet e fotojornalismo. 
O tema deste ano é “Infância 
e adolescência como priori-

dade absoluta”. A premiação 
ocorrerá no dia 5/12.

Os trabalhos jornalísti-
cos devem ter sido veicula-
dos desde o dia 1º de janeiro 
deste ano até o último dia 
de inscrições (15/11), pra-
zo ampliado para atender a 
demanda dos profissionais. 
Para se inscrever, é preciso 
preencher a ficha de inscri-
ção e entregá-la na sede do 
Criança.PB, localizado na 
ONG Amazona – Associação 
de Prevenção à Aids, na Rua 
João Amorim, 342, centro, 

João Pessoa. As regras lista-
das no regulamento (tam-
bém disponível no site) de-
vem ser observadas, para 
que a inscrição seja confir-
mada. 

A coordenadora do por-
tal Criança.PB, Janaína Araú-
jo, explica que o objetivo do 
concurso é incentivar os jor-
nalistas a produzirem maté-
rias de uma maneira proposi-
tiva e ampliada, no sentido de 
promover e divulgar os direi-
tos de crianças e adolescen-
tes. “No primeiro concurso, 

em 2010, tivemos como tema 
os 20 anos do ECA, que foi um 
marco histórico. Agora, traba-
lhar com ‘prioridade absolu-
ta’ é fazer com que os profis-
sionais pensem a infância e a 
juventude como prioridades 
nas diversas áreas, como saú-
de, educação, segurança e até 
mesmo o orçamento público. 
São várias as maneiras pos-
síveis de trabalhar o tema”, 
contou. Para maiores infor-
mações, contacte-nos através 
do nosso e-mail: criancapb@
gmail.com.

Iniciadas as inscrições para o II 
Prêmio Criança.PB de Jornalismo

FOTO: Evandro Pereira

A escolha de Margareth aconteceu após uma eleição marcada por protestos, greve de professores e judicialização

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Nesta segunda-feira 
(12) vai ser realizada uma 
audiência pública para a 
apresentação do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA/
Rima) para a implantação 
de uma usina termelétrica 
em Santa Rita. Na audiência, 
que acontecerá no ginásio 
do Centro Educacional Santa 
Terezinha (CEST), em Santa 
Rita, a partir das 15h, serão 
apresentados os impactos 
positivos e negativos do em-
preendimento na região. Re-
presentantes da população 
terão o direito de questionar, 
opinar e dar sugestões.

 O Governo do Estado 
adotou  as audiências pú-
blicas como procedimento 
obrigatório para os proces-
sos de licenciamentos apoia-
dos em Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) e Relatório 
de Impacto sobre o Meio Am-
biental (Rima), por meio 
de portaria da Superinten-
dência de Administração do 
Meio Ambiente (Sudema), de 
nº 071/2011.  O EIA/Rima 
referente a este empreendi-
mento já está disponível para 
quaisquer consultas na bi-
blioteca da Sudema, em João 
Pessoa, e também no site do 
órgão (www.sudema.pb.gov.
br). 

Audiência irá 
discutir uma
termelétrica para 
Santa Rita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de PIANCÓ, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2012, do tipo menor preço por item, para a contratação de 
empresa para prestação de serviços, objetivando a realização de CONCURSO PÚBLICO 
para provimento dos cargos constantes do ANEXO I. Em atendimento ao contido no Acórdão 
AC1 TC 2210, de 04/10/2012, nos autos do Proc. TC nº 07720/09, do Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba, cuja abertura será no dia 26.11.2012 às 09:00 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado na Praça Salviano Leite, 10A, centro - Piancó -PB. O edital e demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 12:00  horas.

 
Piancó-Pb, 08 de Novembro de 2012 

MARX TÚLIO MARINHEIRO LEITE
Presidente da CPL

Cedente.....: INDUSTRIA DE CALCADOS FREITAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054530
Responsavel.: MARIA DAS NEVES FLOR DE OLIVEIRA-
-ME
CPF/CNPJ....: 004891547/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.350,05
Cedente.....: INDUSTRIA DE CALCADOS FREITAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054531
Responsavel.: MARIA DAS NEVES FLOR DE OLIVEIRA-ME
CPF/CNPJ....: 004891547/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.400,85
Cedente.....: INDUSTRIA DE CALCADOS FREITAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054532
Responsavel.: MARIA SOLANGE ALVES LUZ
CPF/CNPJ....: 000166129/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            374,22
Cedente.....: MALHARIA CRISTINA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056695
Responsavel.: M P A COM DE ALIMENTOS EPP
CPF/CNPJ....: 013539569/0002-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            360,00
Cedente.....: IMAGEM BR IND GRAFICA LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057075
Responsavel.: VERIDIANA TOMAZ
CPF/CNPJ....: 062365114-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            289,44
Cedente.....: CONSTRUTORA AGUA AZUL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054572
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,  09/11/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de PIANCÓ, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 012/2012, do tipo menor preço, para contratação dos serviços de um Aterro Sanitário, 
implantando numa distância máxima de 40 km da zona urbana deste município, objetivando o 
recebimento do lixo urbano, pago por tonelada recebida, cuja abertura será no dia 26/11/2012,  às 
14:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Praça Salviano Leite, 10A, centro - Piancó 
-PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00  horas.

Piancó-Pb, 09 de novembro de 2012 

MARX TÚLIO MARINHEIRO LEITE
Presidente  CPL

MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (PATOENSE PNEUS), CNPJ/CPF 04.442.186/0003-51, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença de Operação Nº 3587/2010 para a atividade de: comércio de pneumáticos, 
câmaras de ar, peças e acessórios, serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, situada 
à Rua Walfredo Macedo Brandão, Nº 1000 -  JD Cidade Universitária - João Pessoa/PB. Processo 
nº 2012-007804/TEC/LO-4050.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA.
AUDIÊNCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 

Dispõe sobre a audiência pública para comprovação da realização e execução física do Con-
vênio MTur nº 0711/2008.

O Prefeito Constitucional do Município de Bernardino Batista, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, CONVOCA as entidades civis organizadas e a 
população em geral para uma AUDIÊNCIA PÚBLICA que se realizará no dia 20/11/2012, às 19:00 
horas, no auditório da Câmara Municipal de Bernardino Batista, com o objetivo de atestar a com-
provação da realização e Execução Física do evento Festejos juninos (FORROPAD), no exercício 
de 2008, objeto do convênio Mtur nº 0711/2008, firmado entre Ministério do Turismo e o Município 
de Bernardino Batista.

Convoca, ainda, a população em geral para trazer para Audiência Pública suas fotografias pes-
soais, que possam comprovar a realização do Evento “Festejos juninos” (FORROPAD), realizado 
neste município, no ano 2008.

Bernardino Batista-PB, em 07 de novembro de 2012.

José Edomarques Gomes
Prefeito do Município

Responsavel.: ANTENOR CAMPOS
CPF/CNPJ....: 004243744-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            177,00
Cedente.....: CONDOMINIO MIRASSOL
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056972
Responsavel.: ARQUITETAR CONST. E SERVICOS L
CPF/CNPJ....: 010529805/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Cedente.....: SOLIVETTI COMERCIO S LTDA EPP
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057061
Responsavel.: CARLA SILVA DOS SANTOS MOVEIS
CPF/CNPJ....: 014346785/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.024,93
Cedente.....: LILLO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCI
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057054
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.521,01
Cedente.....: TIKO & TEKA COMERCIO DE DERIVA-
DOS D
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057567
Responsavel.: JOMARKYS SOARES DO VALE
CPF/CNPJ....: 084673534-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            388,94
Cedente.....: MICRODONT MICRO USIN PREC LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057077
Responsavel.: LJL.CONST.INCORP.LOC.E CONSUL-
TORIA
CPF/CNPJ....: 007698967/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            425,00
Cedente.....: ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057489
Responsavel.: MARIA DAS NEVES FLOR DE OLIVEIRA-ME
CPF/CNPJ....: 004891547/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.350,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO - CNPJ/CPF N° 01.613.283/0001-00 Torna pública que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
n° 4218/2012 em João Pessoa, 25 de Outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Cozinha comunitária, dotado da sistema fossa e sumidouro. Na(o) – RUA DA CEHAP – CENTRO 
Município: JOCA CLAUDINO – UF:PB. Processo: 2012-006443/TEC/LO-3690.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
1º VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0001.000046-4/2012
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

PROCESSO Nº 00027245320114058200 CLASSE 98
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
REU: ELISAMAR GONCALVES PEREIRA
CITAR DE: ELISAMAR GONCALVES PEREIRA, CPF de nº 024.902.074-23
FINALIDADE: Citação do(a)(s) executado(a)(s), para no prazo de 03 (três) dias, efetuar o paga-

mento da dívida, acrescida de honorários advocatícios e das custas processuais, nos termos do 
CPC, arts. 652 e 652-A, com redação dada pela Lei n 11.382/2006, com juros, correção e encargos 
legais, conforme o seguinte demonstrativo, em valores históricos: 
Valor principal (débito) Honorários advocatícios (%)   Custas processuais Total
R$ 7.134,85 R$ 178,37        R$ 35,67  R$ 7.348,89

NAUREZA DA DÍVIDA: 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
SEDE DO JUÍZO: Seção Judiciária da Paraíba, 1ª Vara, situada na Rua João Teixeira de Carvalho, 

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

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

JOÃO BOSCO MEDEIROS DE SOUSA
Juiz Federal da 1ª Vara

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
1º VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0001.000047-9/2012
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

PROCESSO Nº 00030259720114058200  CLASSE 98
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
REU: CARLOS WAGNER SCOLASTICO
CITAR DE: CARLOS WAGNER SCOLASTICO, CPF de nº 940.429.268-00
FINALIDADE: Citação do(a)(s) executado(a)(s), para no prazo de 03 (três) dias, efetuar o paga-

mento da dívida, acrescida de honorários advocatícios e das custas processuais, nos termos do 
CPC, arts. 652 e 652-A, com redação dada pela Lei n 11.382/2006, com juros, correção e encargos 
legais, conforme o seguinte demonstrativo, em valores históricos: 
Valor principal (débito) Honorários advocatícios (%)   Custas processuais Total
R$ 33.774,87 R$ 844,37        R$ 168,87 R$ 34.788,11

NAUREZA DA DÍVIDA: 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
SEDE DO JUÍZO: Seção Judiciária da Paraíba, 1ª Vara, situada na Rua João Teixeira de Carvalho, 

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

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

JOÃO BOSCO MEDEIROS DE SOUSA
Juiz Federal da 1ª Vara

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRA INSTÂNCIA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE
FÓRUM JUIZ FEDERAL NEREU SANTOS - 6º VARA

Rua Edgard Vilarim Meira, s/n, Bairro da Estação Velha
Campina Grande/PB – Fone: 2101-9119 – 2101-9120

EDITAL DE CITAÇÃO EDT.0006.000012-0/2012
PRAZO DE 30 (trinta) DIAS
O(A) MM Juiz Federal da 4ª Vara, no exercício da Titularidade da 6ª Vara, em virtude da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital virem, notícia dele tiverem ou interessar possa, que, pe-

rante este Juízo Federal, se processam os autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  nº 
0003869-78.2010.4.05.8201, Classe 98, movida por CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF contra 
CASA LOTERICA CUITE DA SORTE LTDA e outros, para a cobrança da quantia de R$ 17.208,21 
(dezessete mil, duzentos e oito reais e vinte e um centavos), mais custas e demais cominações 
legais. E por se encontrar(em) o(s) demandado(s) em lugar incerto e não sabido, conforme consta 
dos autos, é expedido o presente edital, sendo o mesmo afixado na sede deste juízo, publicado 
uma vez no Diário da Justiça do Estado e duas vezes em jornal local de grande circulação, me-
diante o qual fica(m) citado(s): 1) CASA LOTÉRICA CUITÉ DA SORTE, inscrita no CNPJ sob o n.º 
03.442.465/0001-90; 2) VICEMAR FIALHO DE ARAÚJO, inscrito no CPF sob o n.º 160224754-49; 
3) MAURICÉIA FRAGOSO DA SILVA, inscrita no CPF sob o n.º 058.651.084-25, para, em 03 
(três) dias, pagar(em) a dívida reclamada, sob pena de penhora de bens ou valores necessários 
a quitação da dívida, acrescido de custas e honorários. Fica o executado ciente de que o prazo 
para embargos é de 15 (quinze) dias (art. 738 do CPC). Dado e passado nesta cidade de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, aos 26 de julho de 2012. Eu,  LUCAS RAFAEL GALDINO DE ARAÚJO 
LUCENA, Estagiário, o digitei. Eu, MARIA ANGELINA T DE LIMA, Diretor de Secretaria da 6ª Vara, 
o conferi e subscrevo de ordem do MM. Juiz Federal.

MARIA ANGELINA T DE LIMA
Diretora de Secretaria da 6ª Vara

ASSOCIAÇÃO DOS DEPORTISTAS  DO PATINHO “ADESPA”
Rua Pedro Firmino nº 144 – Centro – Patos/Pb - CNPJ Nº 11.318.499/0001-04

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação dos Desportistas do  PATINHO “ADESPA” convoca todos os Sócios 

a participar de uma Assembléia  Geral Extraordinária neste dia  17 de novembro de 2012, ás 19:30 
na sede do Sindicato dos Bancários na Rua José Gomes Alves – s/n – Centro – Patos/Pb, para 
escolha da nova diretoria do biênio 2012 a 2015.

Patos/Pb 08 de novembro de 2012
VALDECI LEANDRO  DA CRUZ

PRESIDENTE

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
EDITAL N° 001/2012 - CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – QUARTA 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 09/11/2012 a 23/11/2012, 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: 1016 - ADVOGADO
CLASS  NOME    DOC
0001  ALLISON CASSIMIRO TEIXEIRA DOS SANTOS 3178424

João Pessoa (PB), 08 de novembro de 2012.
DAVID DOS SANTOS MOUTA

Diretor Presidente em exercício da PBGÁS

EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A - PBTUR
CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam os Senhores membros do Conselho de Administração da EMPRESA PARAIBANA DE 
TURISMO S/A - PBTUR, convidados a reunirem-se em sessão extraordinária a ser realizada no dia 
13 de novembro de 2012, às 11:30hs (onze horas e trinta minutos), na sede da PBTUR, localizada 
na Av. Almirante Tamandaré, nº 100, Bairro Tambaú, em João Pessoa, Estado da Paraíba, para 
deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Deliberar sobre a baixa do Píer Tambaú e de dois veículos leiloados através do Leilão 001/2012 
do ativo imobilizado da Empresa Paraibana de Turismo S/A.

João Pessoa/PB, 26 de outubro de 2012.
RENATO COSTA FELICIANO

Presidente do Conselho de Administração

PBTUR HOTÉIS S/A
CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração da PBTUR HOTÉIS S/A, convidados 
a reunirem-se em sessão extraordinária a ser realizada no dia 13 de novembro de 2012, às 11:30h 
(onze horas e trinta minutos), na sede da Empresa, localizada na Av. Almirante Tamandaré, nº 100, 
Bairro Tambaú, em João Pessoa, Estado da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Deliberar sobre a incorporação de valores no ativo imobilizado relativo a avaliações realizadas 
pela SUPLAN sobre bens do ativo permanente da PBTUR HOTÉIS S/A.

João Pessoa/PB, 26 de outubro de 2012
RENATO COSTA FELICIANO

Presidente do Conselho de Administração

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 060612565 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012
DATA DE ABERTURA: 23/11/2012 - ÀS 09:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-01994-9
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 

(BANNERS, CERTIFICADOS E FOLDERS) E FAIXA PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE CAPA-
CITAÇÃO DE OUVIDORES DA SES/PB.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 221/2012 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 060 – Convênio Incentivo à Ouvidoria Nacional em Saúde. Consultas com a 
Pregoeira e a sua equipe de apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h. e de 14:00h às 18:00h, no 
Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 08 de novembro de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL

MEDITERRANNÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº05.473.117/0001-
06 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a licença de Instalação nº4263/2012 em João Pessoa , 5 de Novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de : Edificação residencial multifamiliar com semi-subsolo, térreo, pavimento de 
garagem, mezanino e vinte seis pavimentos tipo. Na(o) – AVENIDA NEGO QD.055, LT. 092 – TAMBAÚ  
Município JOÃO PESSOA – UF: PB  Processo: 2012-007117/TEC/LI-1681.

SETTA COMBUSTIVES S/A – CNPJ Nº55.483.564/0005-48. Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº3611/2012 
em João Pessoa, 20 de setembro de 2012, havendo sido entregue à Licenciada na data de 06 de 
novembro de 2012 – Prazo: 330 dias. Para a atividade de: TRANSPORTE DE CARGA PERIGOSA 
(GASOLINA, ÁLCOOL E BIODIESEL), PLACAS PFO 1210, PFO 1230, KLO 7882, KHO 1831, 
KGR 5028, KKT 3222, KHZ 2458, PFO 1240, KKT 2872, KKT 2772, KHZ 2418, KJC 9944, PFO 
1250, MNZ 3087, KJM 4107, KJM 4207, PEU 6775, KJT 7613, PES 1713, KLO 7942 – EM TODO 
ESTADO DA PARAÍBA. Processo: 2012-006510/TEC/LO-3713.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 08:00 horas do dia 
23 de Novembro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de refeições, para atender as necessidades 
de diversas secretarias do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 132/2008. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 08 de Novembro de 2012
JULIERME LINO DE SOUSA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 09:00 horas do dia 
23 de Novembro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de urnas funerárias, destinados ao município 
de São José da Lagoa Tapada. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 132/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 08 de Novembro de 2012
JULIERME LINO DE SOUSA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 10:00 horas do dia 
23 de Novembro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa para coleta, transporte, tratamento por incineração e destinação final 
às cinzas e resíduos  provenientes dos serviços de saúde do município de São José da Lagoa 
Tapada. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 132/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 08 de Novembro de 2012
JULIERME LINO DE SOUSA 

 Pregoeiro Oficial

Alarme dispara e frustra 
assalto a banco na capital

Assaltantes tentaram 
roubar na madrugada de on-
tem a agência do Banco Itaú, 
localizada na Rua Duque de 
Caxias, no centro de João 
Pessoa. O objetivo era fur-
tar o dinheiro que havia nos 
caixas eletrônicos utilizando 
maçaricos, cilindros de oxi-
gênio, chave de fenda e ali-
cates, mas o alarme disparou 
quando os assaltantes esta-
vam dentro da agência, e eles 
acabaram fugindo sem con-
seguir pegar nenhum centa-
vo. Segundo informações de 
policiais da 1ª Delegacia Dis-
trital do bairro de Cruz das 
Armas, a tentativa de assalto 
foi realizada por pelo menos 
quatro homens.

A polícia continua inves-
tigando a tentativa do rou-
bo a agência do Itaú, mas já 
adiantou que os assaltantes 
não conseguiram levar ne-
nhuma quantia. 

Os objetos que eles 
iriam utilizar para retirada 
do dinheiro nos autoatendi-
mentos foram recolhidos pe-
los peritos. 

Ainda segundo os poli-
ciais da 1ª DD, o alarme foi 

No banco foram encontrados 
maçaricos, cilindros de oxigê-
nio, chave de fenda e alicates

acionado duas vezes, sendo 
uma por volta das 21h e a se-
gunda vez por volta das 2h. 
Na primeira visita à  agência 
os policiais não constataram 
nenhuma irregularidade. 
Mas da segunda investida 
eles perceberam que uma 
das portas do banco não 
estava totalmente fechada. 
Imediatamente a gerência foi 

acionada e a agência foi aber-
ta para que a polícia fizesse 
uma busca. 

Na ocasião, os policiais 
informaram que os assaltan-
tes tiveram acesso a agência 
pela porta do estacionamen-
to situado na Avenida Ge-
neral Osório e arrombaram 
pelo menos mais três portas 
até chegarem aos caixas ele-

trônicos. Quando a polícia 
entrou na agência, o grupo 
já havia fugido deixando 
os objetos que forçariam a 
abertura dos caixas. Este 
ano, segundo levantamen-
to do Sindicato dos Bancá-
rios, ocorreram 46 ataques 
a agências bancárias na Pa-
raíba. No ano passado foram 
computados 72. 

José Alves
zavieira2@gmail.com

FOTO: Evandro Pereira

A polícia investiga a tentativa do roubo ao Itaú, mas já adiantou que os assaltantes não levaram nada
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