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Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,068 (compra) R$ 2,069 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,030 (compra) R$ 2,150 (venda)
EURO   R$ 2,614 (compra) R$ 2,616  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil
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l Banda francesa “Água na Boca” faz show amanhã no Centro Histórico de JP

l Piancó faz show hoje à noite no Cine Teatro Sesc Centro, em Campina

l Inscrições para o vestibular do Unipê terminam à meia-noite de hoje 

l XXI Festival de Teatro do Estudante acontece até domingo no Lima Penante

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ano CXIX
Número 248

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Altura

Aldo Lopes lança 
hoje a 2a edição 
do livro O Dia 
dos Cachorros

Caso Shaolin: 
motorista é 
condenado a 
2 anos de prisão

PB acumula no 
ano mais de 11 mil 
casos de dengue 
em 182 cidades

FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação

Estado vai parcelar ICMS de 
dezembro para o comércio

O setor varejista parai-
bano poderá parcelar em 
duas vezes o pagamento do 
ICMS das vendas realizadas 
no mês de dezembro. A me-
dida atende uma reivindica-
ção dos lojistas. PágInA 18

Apenas 32% dos municípios 
fiscalizam a qualidade da água

PESqUISA do IBgE

PágInA 13

PágInA 5

PágInA 25 PágInA 4

Incêndio destrói ônibus velhos na cidade de Sousa PágInA 4

Efemérico estreia hoje no 
Teatro Santa Roza PágInA 8

O IFPB publicou novo 
edital relativo ao processo 
de seleção para cursos téc-
nicos se adequando a nova 
legislação sobre cotas. As 
inscrições foram reabertas 
e prosseguem até o próximo 
dia 30. PágInA 4

Uma programação es-
pecial em JP e em Campina 
marca hoje o Dia Mundial 
de Combate ao Diabetes. 
Dados do Ministério da 
Saúde apontam que a Pa-
raiba possui quase 200 mil 
diabéticos. PágInA 9

IFPB divulga novo 
edital e reabre 
inscrições para 
cursos técnicos

Paraíba tem 
quase 200 mil 
diabéticos, 
revela MS

SeleçãO SaúDe

Mais de 17 mil pessoas 
se inscreveram para dis-
putar as duas mil vagas do 
concurso para professor de 
Educação Básica 3 do Go-
verno do Estado. PágInA 14

Concurso para 
professor da rede 
pública recebe
17 mil inscrições

eDucaçãO

o governador Ricardo Coutinho solicitou ao ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, a liberação de 
recursos para a segunda etapa da adutora Translitorânea, orçada em R$ 125 milhões. PágInA 17

Ricardo Coutinho e o secretário Ricardo Barbosa se reuniram ontem em Brasília com o ministro Aguinaldo Veloso

Mais recursos para a Translitorânea
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Foi acordando aos poucos, como 
uma peregrina, uma vendedora de 
mercado, uma menina rebelde, a subir 
pelas árvores,  a correr atrás dos preás, 
na mata cerrada.

Mas sobretudo gostava de se mirar, 
no espelho das águas, olho grande fito 
no sonho de crescer,  aprender sobre 
abrigos de ternura, acolhida, revoltar-
-se por ver como se gesta a violência, 
numa esquina qualquer de tempo e 
espaço, aprender da justiça e da sua ba-
lança, aprender sobre a festa, a pesca, o 
plantio, a colheita, os dedos sujos com 
todos os tons de verde.

E somente acordou daquela mira-
gem quando escutou o primeiro grito 
do seu batismo. Filipéia! Filipéia! O 
nome mergulhando no rio, subindo nas 
árvores, correndo pela mata atrás dos 
preás.

Filipéia correu para a igreja deser-
ta, os olhos pesados de pranto, e rezou, 
rezou à virgem daquela igreja. “Quero 
ser livre. Quero poder falar do meu 
próprio jeito. Quero ser conhecida pe-
los nomes dos meus rios,das madeiras 
de lei da minha mata. Quero um nome 
nascido do coração de uma criança, ou 
um outro que surja da força do rio,  ou 
da ternura da índia, a amamentar seu 
filho no peito. 

E, no dia seguinte, enquanto se 
mirava nas águas do rio, Filipéia de 
Nossa Senhora das Neves escutou, da 

boca da virgem, o segundo chamado. 
Cidade das acácias! Cidade das Acá-
cias! O nome mergulhou, no fofo da 
terra ávida por receber semente, e 
cidade se floriu, e cidade se perfumou, 
e foi cumprir o destino brejeiro de 
dançar ciranda, olho fito na lua cheia, 
pés a bailar na areia tépida das noi-
tes de festa. E das águas de março, da 
palha verde do milho de junho, das 
saias arregaçadas pelo vento de agos-
to, cidade teceu a guerra, e, no dia dos 
seus anos, diante da virgem, escutou a 
batida do carimbo, e tornou-se pessoa. 
Pessoa? João Pessoa recebeu o seu 
último nome da ordem da lei, e ajoe-
lhada sob a umidade do rio, prometeu 
ser grande.

Terceira filha do seu pai Brasil, 
roupa verde para todas as horas, curvas 
insinuantes do mar, abraçado à linha 
do equador, a desatar o sol, nos seus 
primeiros raios, João Pessoa retesou-se 
no vigor dos seus coqueiros, das suas 
palmeiras imperiais, e inventou todos 
os nomes da arte e do trabalho para ser 
cidade grande, moderna, acolhedora, 
na companhia do mar e da mata.

Amanhecida, lavada de orvalho, 
João Pessoa,  a terceira filha, dos seus 
427 anos,   pede à virgem que a deixe 
assim, mata e cidade, mar e cidade,  
canto e cidade, jardim das acácias e dos 
ipês, braço de terra a sustentar a dança 
do mar, cidade da praça, da paz...

Esta foi a manchete do jornal de 
domingo, quatro de novembro.

Meu filho Rodrigo, que era um afi-
cionado deste esporte, desde menino, 
deve estar bem feliz lá pelas praias do 
céu com esta notícia ao saber que a 
Federação Paraibana de Surf estima 
que há cerca de 500 surfistas apenas 
na Grande João Pessoa, atualmente. 

No seu caso, mais do que um 
esporte, uma indicação médica, pois 
Rodrigo era diabético e precisava 
se exercitar regularmente. Eu fica-
va apreensiva que ele tivesse uma 
hipoglicemia na água e botava uns 
tubinhos de mel na sua mochila, just 
in case... Sei que ele teve hipoglicemia 
no mar algumas vezes e foi socorrido 
por amigos, mas não tenho a menor 
notícia de ter feito uso dos meus tubi-
nhos de mel.

O surf era a sua paixão e me 
acostumei com adesivos pelos can-
tos da casa com mensagens alusivas 
ao esporte como, por exemplo, esta: 
“Destrua as ondas, salve as praias”. Es-
pero que os surfistas de hoje estejam 
ligados neste mote de preservação 

das nossas praias, pois estamos muito 
precisados de pessoas com envolvi-
mento ecológico.

A Paraíba tem uma tradição forte 
no surf e me ocorrem vários nomes de 
campeões saídos daqui: o primeiro, 
e sem dúvida o maior exemplo para 
todos, é o Fábio Gouveia, que pegou 
muita onda com Rodrigo na Praia do 
Bessa e no Mar dos Macacos. E tem 
o Jano Belo, cuja primeira prancha 
foi adquirida, através de Rodrigo, de 
Bolinho, um rapaz que fabricava os 
shapes no Recife. Agora tem a Tininha, 
além da meninada que frequenta a Es-
colinha do Surfista. É natural que seja 
assim: com tanta praia bonita e cheia 
de ondas como as nossas, não podia 
ser diferente.

Um dos locais preferidos do Ro-
drigo e sua galera era a Praia de Baía 
Formosa, no Rio Grande do Norte e 
a Praia da Pipa, também no RN. Para 
eles, um dia, fiz um poeminha, “Pasto-
res do mar”: Os surfistas são pastores 
/as ondas/ - ovelhinhas –/voltando à 
terra/ deixam no mar/ t r e s m a l h a 
d a s/ as ovelhinhas.

Editorial

Um
A terceira filha

O Brasil mudou

“Surf vira a grande mania”

Quem escuta o deputado As-
sis Quintans sai com a certeza 
de que a transposição do São 
Francisco não será concluída em 
2015, como  preconiza o Governo 
Federal. E o vaticínio do parla-
mentar não tem apenas base  
empírica. Infelizmente, ele sabe 
o que diz. 
Ele aponta estágios importantes 
da obra que estão parados, como 
por exemplo, um túnel no eixo 
que beneficia a Paraíba, de 6,9 
quilômetros, 200 metros dele 
de perfuração em serra. Uma 
obra que deve durar mais de 3 
anos, não foi sequer, licitada. 
Outras  não tem ainda o projeto 
executivo pronto, o que revela o 
tamanho da encrenca em termos 
de cumprimento do prazo. 

Major Fábio, que pela pró-
pria formação militar tem 
a sistemática hierárquica 
no sangue, devia enten-
der que esse  princÍpio 
também rege as relações 
partidárias e políticas. Ele 
bem não conseguiu a titu-
laridade na Câmara Federal 
e já declarou oposição a um 
governo que tem seu parti-
do na base.

Através do Decreto 542 do Congres-
so Nacional, assinado pelo presi-
dente José Sarney, a Rádio FM Serra 
Branca Ltda. teve sua permissão 
renovada por mais dez anos para 
explorar serviço de radiodifusão 
sonora em  frequência modulada na 
Paraíba. Ou seja, mais uma década 
para fazer política....

Aos poucos, os dissidentes 
do PMDB avançam e vão 
encontrando o cargo certo 
para o ex-governador José 
Maranhão: presidente de 
honra do partido. É a melhor 
saída. Se esticar o “cabo de 
guerra” o PMDB se esfarela 
de vez no Estado.

Foi transferida de dezembro para fevereiro a reunião final da série de en-
contros que o Ministério da Integração Nacional promoveu, nos últimos 45 
dias, em várias capitais do Nordeste, para a coleta de subsídios para o novo 
PNDR - Plano Nacional de Desenvolvimento Regional - espécie de bússola 
do Governo da União para as suas ações nas várias regiões do país no ano.

O paraibano Ariano Suassuna re-
cebe hoje, às 10h,  em cerimônia 
no TCU, a comenda o Grande-Colar 
do Mérito de 2012.  A condeco-
ração ocorre anualmente com o 
intuito de homenagear perso-
nalidades que tenham prestado 
contribuição relevante para o país 
ou para o controle externo. 
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Quero poder falar do meu próprio jeito. Quero ser conhecida pelos 
nomes dos meus rios, das madeiras de lei da minha mata.”

Federação Paraibana de Surf estima que há cerca de 500 
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O ministro da Agricultura, 
Mendes Ribeiro, confirmou 
ao senador Vital Filho, que 
atenderá seu pedido e irá am-
pliar a cota de milho para os 
agricultores da Paraíba.  Vital 
do Rêgo vinha debatendo com 
o ministro os entraves que 
estavam dificultando o cum-
primento do fluxo de remoção 
de milho. 

MAIS MILHO

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo, Marcos Lima e Marcos Pereira
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Aos poucos o cidadão brasileiro vai 
se dando conta de que o julgamento da 
Ação Penal 470, popularmente conhe-
cida como “processo do Mensalão”, terá 
um desfecho inédito na história repu-
blicana brasileira, com os principais 
condenados indo para a cadeia, ainda 
que por tempo indefinido.

Muita gente pelo país afora man-
tém as barbas de molho. Afinal, logo 
após a decretação da pena pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF), surge sem-
pre a notícia de que o réu vai recorrer 
da sentença ou, então, que não ficará 
atrás das grades durante o tempo inte-
gral estipulado pela maioria dos minis-
tros.

Coisas da justiça brasileira. Mas 
não há como negar que, às vésperas de 
um novo aniversário da Proclamação 
da República, o Brasil dá mostras de 
que avançou muito no campo político. 
Há trinta, quarenta anos quem imagi-
naria que um ex-ministro de Estado pe-
garia mais de dez anos de prisão?

Pois José Dirceu, o todo-poderoso 
ministro-chefe da Casa Civil do então 
presidente Luís Inácio Lula da Silva pe-
gou. E a não ser que o mundo dê muitas 
voltas, para o mal-estar e a infelicidade 
geral da nação, vai passar muito tempo 
vendo o sol nascer quadrado, como se 
diz em linguagem popular.

Quem também imaginaria assistir, 
há três ou quatro décadas, uma sessão 
do Supremo transmitida ao vivo pela 
televisão. Pois o cidadão interessado na 

vida política de seu país tem agora essa 
oportunidade. E uma oportunidade his-
tórica, diga-se de passagem, dada a im-
portância do julgamento do Mensalão. 

Não fossem tantos os problemas 
sociais brasileiros, o país inteiro esta-
ria acompanhando, estarrecido, o jul-
gamento da Ação Penal 470. Até prova 
em contrário, o que, pelo menos no 
âmbito da mais alta corte de justiça 
do país, não apareceu, o Mensalão é 
o maior escândalo político da história 
republicana.

Há inclusive quem sustente a tese de 
que Lula só não foi defenestrado do po-
der, varrido do Palácio do Planalto pelo 
tsunami do Mensalão, porque a idolatria 
popular ao líder petista atingiu as raias 
do misticismo religioso, além do eficien-
tíssimo processo de blindagem política, 
no Congresso Nacional.

Está chegando a hora da onça beber 
água. As sentenças estão sendo proferi-
das, os passaportes já foram recolhidos 
e ninguém mais pode sair do país. Falta 
agora a corte bater o martelo e a polícia 
sair de casa em casa prendendo quem 
se negar a se apresentar, espontanea-
mente, nos presídios indicados.

Os bons republicanos, notadamen-
te quando imbuídos de função pública, 
devem agir em benefício da sociedade. 
Suas ações devem favorecer o bem-
-estar geral, e não apenas o do governo 
a que servem. Ao transgredir papel tão 
elementar, os “mensaleiros” apostaram 
no atraso, e perderam.



Ana Paiva
Gerente da LBV na capital

LBV promove Natal 
sem fome e mais feliz

Serão entregues 
cestas de 
alimentos para 
mil famílias em 
João Pessoa 
e 300 em 
Campina Grande.

A
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EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Quando será realizada a 
Campanha Natal Permanente da 
LBV e qual o seu objetivo?

A mobilização da edição 2012 
da Campanha Natal Permanente da 
LBV — “Jesus, o Pão Nosso de cada 
dia!” teve início no dia primeiro 
deste mês e vai até 13 de dezembro 
próximo nas cidades de Campina 
Grande e João Pessoa. O objetivo é 
proporcionar um Natal sem fome, 
digno e mais feliz a milhares de fa-
mílias em situação de vulnerabili-
dade social, atendidas ao longo do 
ano nos programas socioeducacio-
nais da LBV e a famílias amparadas 
por meio de organizações parcei-
ras.

Em que consiste essa cam-
panha?

Em arrecadar alimentos não 
perecíveis que serão acondicio-
nados em cestas e entregues às 
famílias. Os voluntários fazem a 
separação de todos os alimentos 
arrecadados de acordo com os 
itens que vão compor as cestas e a 
montagem das mesmas. Cada cesta 
é composta de arroz, feijão, óleo, 
açúcar, leite em pó, macarrão, fa-
rinha de mandioca e de trigo, fubá, 
biscoito, massa para cuscuz, café, 
extrato de tomate e sal.

Quem são os colaboradores?
Os colaboradores são o públi-

co em geral. A LBV também conta 
com o apoio de colaboradores, vo-
luntários, artistas, personalidades 
da mídia e parceiros. 

Como é feita a triagem e 
quantas pessoas serão benefi-
ciadas? com a campanha deste 
ano? 

Todas as famílias beneficiadas 
com a cesta de alimentos no fim do 
ano são as que participam dos pro-
gramas socioeducacionais da LBV e 
de organizações parceiras da insti-
tuição. São pessoas que participam 
de cursos de capacitação profissio-
nal; oficinas de geração de renda; 
atividades esportivas; palestras 
sobre saúde (doenças sexualmente 
transmissíveis, planejamento fami-
liar, violência doméstica, drogas, 
alcoolismo etc.), recebem assis-

tência jurídica e psicológica entre 
outras ações que contribuem para 
a reinserção delas na sociedade, 
para a busca de empregos e princi-
palmente para a melhoria da quali-
dade de vida dessas famílias e das 
comunidades em que elas vivem.

Quantas serão doadas com a 
campanha deste ano? 

Ressaltamos que a cesta de 
alimentos doada pela LBV é um 
presente de fim do ano para cada 
família, é um momento de confra-
ternização entre elas e o coroa-
mento de todas as ações realizadas 
pela instituição em favor da melho-
ria de vida dessas pessoas. Serão 
entregues cestas de alimentos para 
mil famílias em João Pessoa e 300 
em Campina Grande.

Quando foi realizada a pri-
meira campanha Natal Perma-
nente?

A Legião da Boa Vontade tra-
balha, desde seus primórdios, mo-
vida pelo ideal de Fraternidade que 
a sustenta, sentimento inspirado 
dos ensinamentos das palavras e 
atos de Jesus, para melhorar a qua-
lidade de vida dos menos favoreci-
dos. Já na década de 40, ela iniciou 
uma campanha diária e ininterrup-
ta contra a fome e a pobreza, ins-
tituindo seu Natal Permanente. A 
partir daí, além do amparo imedia-
to e da constante atuação nos cam-
pos da educação e da promoção 
social, que vêm mudando o destino 
de milhares de pessoas em todo o 
país, a LBV tem tradicionalmente 
mobilizado a população a fim de 
proporcionar um Natal melhor às 
famílias em situação de pobreza.

Quais as ações desenvolvi-
das pela Legião da Boa Vontade 
na Paraíba e quais os municípios 
de atuação?

Na Paraíba, a LBV atua em fa-
vor de crianças, adolescentes, jo-
vens, adultos e idosos. Ela possui 
dois Centros Comunitários de As-
sistência Social no Estado: um em 
João Pessoa e outro em Campina 
Grande. Nesses locais, a institui-
ção promove os programas LBV 
— Criança: “Futuro no Presente!”, 

que atende no contraturno esco-
lar meninos e meninas de 6 a 12 
anos; e Espaço de Convivência, 
que colabora para a inserção so-
ciocultural e para o fortalecimento 
da cidadania de adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social. 
Também realiza campanhas de 
mobilização social e emergenciais 
entre elas a do Natal Permanente 
da LBV — “Jesus, o Pão Nosso de 
cada dia!”, que entrega cestas de 
alimentos para famílias e Criança 
Nota 10 — “Sem Educação não há 
Futuro!” que distribui kits de ma-
terial pedagógico para crianças e 
adolescentes.

Explique um pouco sobre a 
“Ronda da Caridade”?

A Ronda da Caridade da LBV 
foi iniciada em 1962, e é uma ati-
vidade originária da Campanha 
Permanente da Instituição contra 
a fome e pela cidadania. Além de 
fornecer refeição, a LBV passou a 
levar outros gêneros alimentícios 
e roupas, fazer pequenos atendi-
mentos de enfermaria, corte de 
cabelo e barba e a indispensável 
palavra de conforto espiritual, 
marca da Legião da Boa Vontade. 
Com o passar do tempo, a Ronda 
da Caridade se multiplicou em di-
versos outros programas socioe-
ducativos, em conformidade com 
os parâmetros da Política Nacional 
de Assistência Social (Pnas). Essas 
ações se tornaram numa impor-
tante ferramenta de inclusão so-
cial e familiar.

Há quanto tempo a LBV foi 
implantada na Paraíba e onde se 
localiza o seu escritório?

Desde 23 de outubro de 1957, 
a Legião da Boa Vontade (LBV) de-
senvolve em seu Centro Comunitá-

Legião da Boa Vontade (LBV), fundada em João Pessoa em outubro de 
1957, atende atualmente 175 crianças e adolescentes na capital e 120 
crianças e adolescentes em Campina Grande, além de 1.300 famílias 
nas duas cidades. Entre as ações realizadas, a instituição inicia agora 
a mobilização dos preparativos para a edição 2012 da Campanha 
Natal Permanente da LBV, intitulada “Jesus, o Pão Nosso de cada 
dia!” e, até 13 de dezembro próximo, estará arrecadando alimentos 
não perecíveis que serão acondicionados em cestas e entregues às 
famílias. O objetivo da campanha, de acordo com a gerente Municipal 
da LBV em João Pessoa, Ana Paiva, é proporcionar um Natal sem fome, 
digno e mais feliz a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade 
social, atendidas ao longo do ano nos programas socioeducacionais da 
LBV, e as famílias amparadas por meio de organizações parceiras. Na 
entrevista a seguir, ela informa que a Campanha do Natal Permanente 
da LBV foi iniciada na década de 40, ressaltando que a cesta de 
alimentos é um “presente de fim do ano para cada família, é um 
momento de confraternização entre elas e o coroamento de todas 
as ações realizadas pela instituição em favor da melhoria de vida 
dessas pessoas”.  Na campanha deste ano, serão entregues cestas de 
alimentos para mil famílias em João Pessoa e 300 em Campina Grande.

rio de Assistência Social, na capital 
paraibana, programas e projetos 
que contribuem para o incentivo 
diário da fraternidade, da solida-
riedade e da cidadania plena entre 
o povo pessoense. Em João Pessoa 
o Centro Comunitário de Assistên-
cia Social está localizado na Rua 
das Trincheiras, 703, Centro. Já em 
Campina Grande a Legião da Boa 
Vontade atua, desde 1970, em favor 
da população da “Rainha da Borbo-
rema”, oferecendo-lhe programas e 
projetos voltados a amparar famí-
lias de baixa renda e, para assim, 
expandir a Solidariedade. O Centro 
Comunitário de Assistência Social 
fica na Avenida Getúlio Vargas, 
837, Prata. 

Quem pode ser beneficia-
do com as ações desenvolvidas 
pela LBV?

Crianças e adolescentes de 
6 a 15 anos, além de pessoas e 
famílias em situação de vulne-
rabilidade ou risco social e/ou 
pessoal. A LBV também presta 
assistência e atendimento a algu-
mas organizações e associações 
parceiras por meio de doações 
de cestas de alimentos.

Cerca de quantas pessoas 
são beneficiadas hoje pela ins-
tituição?

A LBV atende, atualmente 

em João Pessoa, 175 crianças e ado-
lescentes. Em Campina Grande são 
120 crianças e adolescentes. A LBV 
também atende 1.300 famílias nas 
duas cidades. 

Como fazer para participar 
das ações?

Os interessados em contribuir 
para a LBV podem dirigir-se pes-
soalmente em um dos endereços 
citados acima ou pelo site www.lbv.
org/natal. Informações podem ser 
obtidas pelo tel.: (83) 3198-1500.
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Em cima da hora

IFPB reabre as inscrições
PSCT 2013

Edital divulgado contempla 
candidatos com a lei de 
cotas recém-publicada 

O Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnolo-
gia da Paraíba (IFPB) publicou 
novo edital referente ao Pro-
cesso Seletivo dos Cursos Téc-
nicos (PSCT 2013) reabrindo 
as inscrições para contemplar 
candidatos beneficiados a par-
tir da lei de cotas recém-publi-
cada no país. A mudança im-
plica na inclusão de cotas para 
pretos, pardos e indígenas e 
também segundo critérios de 
renda social. Essas cotas estão 
dentro da reserva para egres-
sos da rede pública que já era 
prevista no edital anterior do 
IFPB, mas que agora está sob 
outra divisão de vagas.

O novo edital já com as 
vagas definidas pela lei para 
os cursos presenciais está 
disponível nesse link http://
www.ifpb.edu.br/ingresso/
processo-seletivo/Cursos-tec-
nicos/psct-2013. Na modali-
dade Subsequente, para quem 
já concluiu o Ensino Médio, 
são 1.528 vagas presenciais. 
Para o técnico integrado, vol-
tado a quem concluiu o 9º ano 
do Ensino Fundamental, estão 
sendo disponibilizadas 1.246 
vagas. Para a modalidade de 
Educação a Distância, que tem 
400 vagas no curso técnico 
de Segurança do Trabalho, 
o edital está acessível nesse 
link http://www.ifpb.edu.br/
ingresso/processo-seletivo/
Cursos-tecnicos/psct-2013-
-seguranca-no-trabalho

As inscrições estão aber-
tas até o dia 30 de novembro. 
Até o dia 19 de novembro, é 
possível pedir isenção da taxa 
de inscrição para quem aten-
der aos critérios definidos no 
edital. Quem já foi beneficiado 
anteriormente, continua ten-
do direito ao benefício. A taxa 
é de R$ 50,00 para o Técnico 
Integrado e R$ 40,00 para o 

Subsequente. No dia 22 de no-
vembro, deve ser publicada a 
listagem dos pedidos de isen-
ção aceitos. No dia 23, é pos-
sível interpor recurso e em 27 
de novembro, sai a lista final 
dos aceitos.

 Até o dia 30 de novem-
bro, os candidatos que já es-
tavam inscritos no PSCT 2013 
podem pedir alteração da ins-
crição para as vagas definidas 
na nova cota de critérios so-
ciais e raciais, se atenderem 
ao que preconiza o edital. 
Quem não se manifestar pela 
mudança, estará inscrito na 
ampla concorrência. Até quem 
já concorria na vaga prevista 
para escola pública, precisa se 
manifestar já que os percentu-
ais foram alterados.

 A partir de 5 de dezem-
bro, será publicada a lista dos 
inscritos no PSCT. A lista dos 
locais de prova deve sair a 
partir de 14 de dezembro. A 
prova será aplicada em 23 de 
dezembro. O gabarito deve 
sair até o dia 10 de janeiro e o 
resultado final no dia 4 de fe-
vereiro.

 O IFPB oferta 3.174 va-
gas distribuídas em 61 cursos, 
em Cajazeiras, Campina Gran-
de, Cabedelo, Guarabira, João 
Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí, 
Sousa e Princesa Isabel. A ins-
tituição reserva 5% das vagas 
para candidatos com deficiên-
cia. Nos cursos de Sousa, 20% 
das vagas são reservadas para 
quem vive em assentamento 
da reforma agrária. A inscri-
ção é feita on-line.

 Os cursos são Secreta-
riado, Contabilidade, Geolo-
gia, Informática, Edificações, 
Manutenção e Suporte em In-
formática, Controle Ambien-
tal, Eletromecânica, Recursos 
Pesqueiros, Meio Ambiente, 
Mineração, Petróleo e Gás, Ele-
trotécnica, Mecânica, Eletrôni-
ca, Equipamentos Biomédicos, 
Instrumento Musical, Agrope-
cuária, Agroindústria e Segu-
rança do Trabalho.

Bombeiros da 1ª Companhia 
da cidade de Sousa conseguiram 
debelar o fogo que destruía car-
caças de ônibus e salvaram cinco 
cachorros que estavam por baixo 
dos veículos incendiados.

Segundo o major Carlos Jean, 
comandante da Companhia do 
Corpo de Bombeiros em Sousa, o 
incêndio foi verificado por volta 
de 12h30 de ontem. Para o local 

foram viaturas de combate a in-
cêndio, resgate (ambulância). 

O incêndio aconteceu em um 
local onde estavam carcaças de 
ônibus depositadas em um esta-
cionamento nos fundos das futu-
ras instalações da UPA, no bairro 
da Estação, ao lado da 104 FM de 
Sousa. Os bombeiros chegaram ao 
local em menos de três minutos.

Dando início ao combate as 
chamas, os bombeiros escutaram 
latidos de cães por baixo das car-
caças aumentando a preocupação 

dos bombeiros. Foi feita o resfria-
mento das estruturas dos ônibus 
que permitiu a retirada dos ani-
mais que estavam encurralados 
pelas chamas.  Em poucos minutos 
cinco cachorrinhos foram resga-
tados. Cansados, desidratados e 
com pequenas queimaduras, os 
animais foram encaminhados ao 
Mister Bichos Pet Shop onde fica-
ram em tratamento. O Corpo de 
Bombeiros de Sousa e o Mister Bi-
chos Pet Shop fará uma campanha 
para a doação dos animais.

Bombeiros apagam fogo em ônibus
Salvando animaiS

FOTO: Divulgação

O incêndio aconteceu em um local onde estavam carcaças de ônibus nos fundos das futuras instalações da UPA, em Sousa

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
infra estrutura está reali-
zando a recuperação de 486 
poços artesianos em vários 
municípios, após levanta-
mento realizado pela Com-
panhia de Desenvolvimento 
de Recursos Minerais. 

Esta é uma das ações 
que está sendo realizada 
para amenizar o problema 
da estiagem no Estado. En-
quanto isso, a Defesa Civil 
estadual está concluindo a 
distribuição de ração ani-
mal. 

De acordo com o ge-
rente de apoio operacional 
do órgão, George Saboia, 
aproximadamente 18 mil 
toneladas já foram distri-
buídas, mas já está sendo 
providenciada a renovação 
do convênio com o Governo 
Federal para a aquisição de 
mais ração.

A contratação de car-
ros-pipa é outra ação do Go-
verno do Estado para ameni-
zar a falta dágua nas várias 
regiões do Estado, tendo 

o semiárido sendo a mais 
afetada.  De acordo com a 
Aesa- Agência Executiva de 
Gestão das Águas os açu-
des que estão praticamente 
secos estão localizados nos 
municípios de Teixeira, São 
João do Rio do Peixe, Ouro 
Velho, Prata, Monteiro e São 
José do Sabugi. 

Na semana passada o 
governador Ricardo Couti-
nho determinou a liberação 
de recursos na ordem de R$ 
3.765.000,00 destinados ao 
pagamento dos carros-pipa 
que distribuem água para as ci-
dades atingidas pela estiagem.

O dinheiro, à disposi-
ção nas agências do Banco 
do Brasil, representa o pa-
gamento a 250 carros-pipa 
contratados para abastecer 
comunidades de 102 muni-
cípios paraibanos.

Situação de emergência
Na semana passada Ri-

cardo Coutinho determinou 
também a prorrogação da 
situação de emergência por 
mais 180 dias de 170 mu-

nicípios. A decisão do go-
vernador foi anunciada ofi-
cialmente durante reunião 
com o Comitê Integrado de 
Enfrentamento a Estiagem 
quando foi informado sobre 
o andamento das diversas 
ações visando amenizar os 
efeitos da seca.

No Estado existem atu-
almente 684 carros pipas 
sendo 239 administrados 
pelo Estado e 445 coordena-
dos pelo Exército. Eles são 
responsáveis pelo abaste-
cimento de áreas urbanas e 
rurais das regiões afetadas 
pela estiagem. Diariamente 
a Aesa acompanha o volu-
me de água nos 112 reser-
vatórios monitorados pelo 
órgão. Um controle rigoroso 
está sendo feito em relação 
a fechamento e abertura de 
comportas. Atualmente os 
açudes e barragens estão 
com aproximadamente 2,1 
bilhões de metros cúbicos a 
menos do volume total, pois 
o máximo que eles chegam a 
acumular de volume d’água 
é 3,9 bilhões.

Governo continua com as 
ações no combate a estiagem

no ESTado

A Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) divul-
gou, ontem, os números 
de notificações dos casos 
de dengue no Estado, 
referentes à Semana 
Epidemiológica 45, que 
equivale ao período de 
1° de janeiro a 10 de no-
vembro. Neste intervalo 
foram notificados 11.208 
casos da doença em 182 
municípios. Deste to-
tal, 6.026 casos já foram 
confirmados como den-
gue clássica, 2.393 foram 
descartados e os demais 
casos continuam aguar-
dando encerramento.

Ainda segundo o 
boletim epidemiológico, 
foram registrados 155 
casos graves da doença, 
sendo 39 casos de febre 
hemorrágica da dengue 
e 116 de dengue com 
complicação. Dos casos 
graves, nove evoluíram 
a óbito (2 casos de febre 
hemorrágica da den-
gue e 7 de dengue com 
complicação). O municí-

pio com maior número 
de óbitos é João Pessoa, 
respondendo hoje por 
66,6% destes. A inves-
tigação dos óbitos é de 
responsabilidade dos 
municípios e segue as 
orientações do proto-
colo de investigação de 
óbitos de dengue do MS. 
Cabe ao Estado acom-
panhar a discussão de 
encerramento tanto dos 
óbitos como dos casos 
grave da doença.

De acordo com a ge-
rente executiva de Vigi-
lância em Saúde, Talita 
Tavares, a incidência da 
dengue vem diminuindo 
no Estado. “Nós registra-
mos que desde a semana 
epidemiológica 33, a in-
cidência da doença vem 
em constante declínio 
na Paraíba e diminuindo 
o quantitativo de casos 
com relação ao ano de 
2011, desde a semana 
epidemiológica 36”, dis-
se. 

De acordo com o Pro-

grama Nacional de Con-
trole da Dengue, os mu-
nicípios de Zabelê, São 
Sebastião do Umbuzeiro, 
Cabaceiras, Salgado de 
São Félix, Alhandra, Ria-
chão, Sertãozinho, Prata, 
Salgadinho, São Mame-
de, Várzea, São José do 
Sabugi, Quixaba, Vista 
Serrana, Teixeira, Matu-
réia, Mãe D’água, Manaí-
ra, São José de Princesa, 
Junco do Seridó, Pedra 
Lavrada, Pedra Branca, 
Nova Olinda, Coremas, 
Aparecida, Marizópolis, 
Uiraúna, Santarém, Ca-
tolé do Rocha e Jericó, 
junto com Cabedelo e 
João Pessoa representam 
os 32 municípios com a 
maior incidência de den-
gue. 

Como orientação 
aos municípios, a SES 
coloca a necessida-
de de ampliação das 
ações de mobilização, 
divulgação e preven-
ção contra o mosquito 
da dengue.

Casos notificados de 
dengue diminuem na PB
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Segunda edição do romance O Dia dos Cachorros, do 
paraibano Aldo Lopes, será lançada hoje, na capital

Efemérico, montagem 
da Cia Sirius, estreia no 
Santa Roza

O norte-americano 
Atiba Taylor faz show 
hoje na capital
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Horácio Roque
hroque.repórter@gmail.com

Existem artistas que nunca 
ousam reler suas obras 
para não correr o risco 
de se inquietarem com 
uma coisa ou outra que 
poderiam ter feito de uma 
forma melhor. Mas este 
não é o caso do escritor 

e jornalista paraibano Aldo Lopes, que 
incorpora bem o sentido de que uma 
obra de arte nunca está acabada.

Tanto que ele vai lançar hoje, no Ter-
raço Brasil, na Praia do Cabo Branco, às 
19h, a segunda edição de sua maior publi-
cação, O Dia dos Cachorros, com alterações 
que o inquietaram durante algum tempo e 
que teve a oportunidade fazê-las para esta 
nova tiragem da Editora Bagaço, que tem 
ilustrações de Alberto Lacet.

O Dia do Cachorros não é um roman-
ce histórico e muito menos tem preocu-
pação com os detalhes da Revolução de 

30 e da Guerra de Princesa, que deram 
ambiente ao livro. Mas tem esse capítulo 
da história paraibana, em que o coronel 
José Pereira decretou a independência 
do município de Princesa Isabel dos 
mandos e desmandos da província da 
Paraíba, como contexto.

Aldo, inclusive, detesta quando o 
comparam a um romancistas histórico. 
Ele refuta qualquer menção a isso. No 
livro, ele propôs transfigurar a realidade 
e atingir até o ponto do fantástico. Teve 
maior preocupação com a beleza esté-
tica do que com o retrato da história.

E é nessa perspectiva que se desen-
volve a trama, ao surgirem personagens 
como o da jovem Caluzinha, uma filha 
de coronel que tinha dons mágicos, e 
do Quebra-Ossos, que descobriu ter 
valiosos ossos de marfim que ajudaram 
no financiamento da guerra.

Para escrever o livro, Aldo recordou 
as histórias que contavam sobre seu avô, 
o Manoel Lopes ‘Ronco Grosso’, que era 
um dos principais capitães do coronel 

José Pereira. “A gente nasceu ali na-
quela região. Meu avô era comandante 
de tropa de José Pereira, era dos mais 
importantes. Eles foram duramente 
perseguidos com a repressão, tanto que 
meu avô foi parar no Maranhão”, disse.

“A gente, que foi criado com quem 
esteve envolvido com aqueles fatos, cres-
ceu escutando as histórias. Isso ficou na 
minha cabeça a vida inteira, da mãe, do 
avô, da avó. Escutei que meu avô fez isso, 
fez aquilo, desapareceu, enfrentou tropa 
de 200 homens. Quando vim para João 
Pessoa e comecei a escrever, essas temá-
ticas da adolescência floresceram”, disse.

Aldo se mudou para João Pessoa 
aos 18 anos para estudar. Na capital, foi 
jornalista e, inclusive, chegou a editar o 
Correio das Artes, suplemento do jornal 
A União. Escrevia contos e, durante al-
gum tempo, foi pensando no tema que 
deu origem ao livro O Dia dos Cachorros.

“Tinha o tema, mas que não cabia 
na estética do conto”, disse.

Assim, foi produzindo e lapidando 

até que em 2005 venceu o prêmio Câma-
ra Cascudo em Natal e pôde publicá-lo. 
De lá para cá, se inquietou com alguns 
elementos de sua narrativa e, quando 
teve a oportunidade de reeditá-lo de-
vido às boas críticas que recebeu, não 
se conteve e reentregou um material 
que considera de melhor leitura e mais 
fluidez.

“Quando a editora quis fazer uma 
segunda edição, eu disse que entregaria, 
mas que queria fazer uma ‘faxinada’, 
fazer umas arrumadas, deixar ele mais 
leve e mais enxuto. Mais fácil de ler. Tive 
essa preocupação, apesar de ter recebi-
do boas críticas”, disse Aldo Lopes.

“Tirei alguns excessos, algumas ex-
pressões, procurei amenizar um pouco. 
Alguns palavrões eram repetidos mais 
de 30 vezes e, se esse livro fosse utili-
zado em sala de aula, como os alunos 
iriam reagir?”, continuou.

“Foi um trabalho de carpintaria, 
mas o livro continua o mesmo”, com-
pletou Aldo.

A realidade transfigurada

Jussara Kouryh lança 
coleção de livros em 
João Pessoa

Aldo Lopes fez algumas 
alterações no texto de O Dia 
dos Cachorros, que ganhou 
ilustrações do artista plástico 
Alberto Lacet
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Vivências

Na recente campanha eleitoral, da qual saíram os 
novos prefeitos brasileiros para mandato que começa 
em 1º de janeiro vindouro, o tema mobilidade urba-
na, ao lado do da saúde, da educação e da segurança 
pública, foi muito focado. E esse assunto mobilida-
de urbana sempre terminava, com maior ênfase, no 
campo mais específico do transporte coletivo urbano, 
falando-se de expansão de linhas, aumento da frota 
e criação de benefícios tarifários como “passe livre” 
para algum segmento social.

Na cidade de São Paulo, por exemplo, o tema 
específico do “bilhete único”, com propostas para am-
pliação dos benefícios já existentes, fez com que cada 
um dos dois candidatos oponentes do 2º turno desfi-
lassem, dia a dia, em seus guias eleitorais, inovações 
cada vez mais vantajosas para os usuários – claro!

Agora, porém, passada a eleição, saído seu resul-
tado, o vencedor do pleito, Fernando Hadad, declara 
que aguardará para começo de 2013 o aprofundamen-
to da  análise referente às propostas que fizera sobre 
a ampliação do benefício do bilhete único. É que ele, 
o novo prefeito, só agora se debruçou sobre os custos 
que a Prefeitura de São Paulo já suporta, orçamenta-
riamente, para manter a tarifa do ônibus paulistano 
em R$ 3,00.

Isto mesmo, leitor! Para que a tarifa de ônibus da 
cidade de São Paulo mantenha-se nos atuais R$ 3,00, 
a prefeitura paulistana paga um subsídio às empresas 
operadoras do transporte coletivo da capital paulista, 
cujo valor, ao início do ano, fora fixado em R$ 660 mi-
lhões, obviamente incluído no orçamento do municí-
pio. Mas, esse valor não deu... não foi suficiente. E por 
isso o ainda prefeito Gilberto Kassab, via projeto de lei 
aprovado na Câmara Municipal e já transformado em 
lei, suplementou aqueles recursos em 17%, passando 
para R$ 772,5 milhões. 

Poderia algum de nossos leitores, leitores pes-
soenses,  logo destacar que valores como esses, aqui 

Com um boné do Brasil 
comprado durante a Copa do 
Mundo 2006 na Alemanha, a 
turista alemã Betina Wifrolich 
desembarcou pela primeira vez 
no Brasil na manhã da última 
sexta-feira (2), no Porto do 
Recife. Betina veio no navio 
Aidacara, que abre 
a temporada de 
cruzeiros na capital 
pernambucana. Com 
ela, outros 1,7 mil 
passageiros fugiram 
do frio europeu em 
busca do calor e da 
alegria brasileira. 
No Porto do Recife, 
foram recebidos 
com festa por uma 
orquestra de frevo 
e passistas, além de 
caboclos de lança, 
em uma ação da Se-
cretaria de Turismo 
do Recife.

O Recife foi a primeira 
parada do navio Aidacara, 
após quatro dias de navegação 
desde a última saída do porto 
de Las Palmas, nas Ilhas Caná-
rias. A temporada de cruzeiros 
segue até o começo de abril 
com expectativa de 55 mil 
passageiros e 40 navios,mas 
nenhum deles vem para o 

Porto de Cabedelo. As compa-
nhias alegam falta de calado, 
falta de um terminal turístico 
de passageiros e investimentos 
financeiros.

Em parceria com a Empre-
sa Pernambucana de Turismo, 
Empetur, a Secretaria de Tu-

rismo do Recife 
montou toda uma 
infraestrutura 
para atender bem 
aos cruzeiristas.  
Com o início desta 
temporada de 
Cruzeiros Maríti-
mos 2012/2013, 
serão cinco meses 
de viagens este 
ano mais longas, 
com permanência 
média a bordo de 
sete noites, se-
gundo a Associa-
ção Brasileira de 

Cruzeiros Marítimos (Abremar).  
A temporada trará 40 navios ao 
Litoral brasileiro. A expectati-
va da Abremar é atrair 762 mil 
turistas para os 277 roteiros de 
viagens. Trata-se de uma oferta 
15% menor na comparação com 
a temporada 2011/12, que foi 
recorde em número de passa-
geiros transportados, com 805,1 
mil. O Brasil ocupa hoje a quinta 

colocação no ranking mundial 
do mercado de Cruzeiros Marí-
timos.

Com os navios aumentam 
também as vagas de emprego. 
Esta temporada  deve empregar 
mais de 3.330 trabalhadores 
brasileiros, revela relatório di-
vulgado pela Abremar. De acor-
do com a entidade, ao operar 
por mais de 30 dias em águas 
nacionais, os navios obedecem 
à legislação local de cabotagem, 
que exige que pelo menos 25% 
da tripulação de cada embarca-
ção seja composta por pessoas 
com cidadania brasileira. Mui-
tos paraibanos foram contrata-
dos sendo alguns deles músicos 
e cantores que se apresentarão 
nos cruzeiros pela costa brasi-
leira.

A expectativa é de que 
sejam logo retomadas as obras 
do calado do Porto de Cabedelo, 
que seja construído o Terminal 
de Passageiros Marítimos e que 
nos próximos anos os cruzei-
ros retornem à Paraíba afinal 
somos o destino que recebe 
melhor os cruzeiros, em  ques-
tionários aplicados há alguns 
anos. A Paraíba também é linda 
para receber não só os cruzei-
ristas brasileiros mas do mundo 
inteiro.   

Escritor - diariodebordo@gmail.com

Naquela época 
tínhamos palavras

Natural de Guaíra (SP), um autor como Nelson de 
Oliveira já tem em sua obra uma diversidade palpá-
vel, seja no terreno da narrativa curta, dos contos, 
seja na produção romanesca, crítica, na literatura 
infanto-juvenil ou nas antologias da Geração 90. Na 
ficção, principalmente no território do conto, temos 
uma obra ostensiva, bem-humorada, absorvendo 
técnicas as mais variadas – sem soar caótica. E nem de 
longe se reduz com artificialismos ou modismos. São 
fábulas modernas, relatos engenhosos, cortes, monta-
gens, farsas. Um bom exemplo está no livro de contos 
“Naquela época tínhamos um gato” (Companhia das 
Letras, 1998), onde no conto-título, onde o gato é 
descartado como protagonista, pois “cagava por toda 
parte, fazia ruídos a noite toda, esparramava o lixo na 
calçada e arranhava as almofadas do sofá. Por isso nos 
livramos dele e compramos um cão.” A capacidade de 
fabulação de Nelson é característica verificável (e fábula 
é um termo muito caro no seu universo) sobretudo se 
atentarmos para o caráter atemporal ou mesmo para os 
arredores de suas histórias: o poder de convencimento 
está na linguagem, ditando o engenho narrativo.

O sumiço das palavras (Ed. Saraiva) confirma a 
qualidade através de uma história simples, mas ex-
tremamente rica em ecos metalinguísticos , alegóri-
cos e lúdicos. Conta a história de Marisa, menina dos 
seus 5 anos e 8 meses e Pimenta, seu irmão, filhos de 
Ana Paula e Marcos. O principal fio desta história é 
uma rematada encrenca com a rebelião das palavras 
que começam fugindo de um livro de mágicas e, aos 
poucos, de todos os outros livros. Numa situação 
paralela, enreda a paquera de Pimenta por uma 
menina surda-muda, Renata, e a busca para enten-
der esse outro mundo, uma espécie de “fundo do 
oceano”. A história conta com um terceiro núcleo, fio 
esticado pelas situações engraçadas do personagem 
Muhammad, um iraquiano com maneira própria de 
falar, trocando as letras em frases como “Bor Alá! Gue 
é isso? Tudo bem... Sou fraco em bortuguês” e que 
tem mania por livros.

Aliás, referências não faltam, explícitas e implíci-
tas ao universo livresco, ao citar obras como Reina-
ções de Narizinho e As Mil e Uma Noites. Há mais 
coisas nestas divertidas páginas do que supõe a vã 
leitura. Um dos primeiros indícios está na cara do 
texto: o tratamento da linguagem. O tema poderia 
render uma ode ao lugar comum ante uma visão 
simplista do sumiço das palavras nas mãos de um 
escritor menos ousado. Nelson de Oliveira resolve 
apostar no inusitado, sem parecer pedagógico. E as 
subtramas vão se imbricando: Pimenta desconfia 
da irmã, toda mistérios com o livro; Marisa conta 
para a empregada e a induz a revelar aos pais; e 
Muhammad, que desconfia gradativamente da en-
crenca, tenta por todos os meios chegar e convencer 
a família para ver o livro de mágicas. No meio disso 
tudo, o humor desponta em lances cinematográfi-
cos: “Depois que a notícia apareceu no Jornal Ra-
cional, a multidão voltou a cercar a casa de Marisa. 
Teve gente que sobrevoou o quarteirão de balão e 
helicóptero. Todos os moradores queriam conhecer 
a menina que havia perdido as palavras”. A trama 
vai de uma crônica familiar à catástrofe anuncia-
da. A metalinguagem rende ótimos achados: cada 
palavra rebelada e sumida deixa um espaço branco 
nos livros e ausenta-se da fala. Muitos tentam usar 
sinônimos, depois gestos, até chegar à impossibi-
lidade de comunicação. A sociedade passa por um 
processo de adaptação. E o menino Pimenta pro-
cura entender como é viver num mundo silencioso, 
sem som – nas profundezas do oceano – para apro-
ximar-se da personagem Renata. O final da história, 
mais surreal impossível.

O sumiço das palavras é um livro aberto. Como 
uma cartola de mágico, situações despontam, criam 
surpresas, enovelam problemas, causam pasmo e ad-
miração. Ausência de som e fúria. Mistura love story, 
humor pastelão, cinema-catástrofe e delírio kafkiano. 
Com belas ilustrações de Nelson Cruz, ampliando a 
recepção para os múltiplos significados da história, 
o livro tem a melhor direção da moderna literatura 
infantil: conduzir o leitor, de qualquer idade, a uma 
postura crítica perante a linguagem e de como é pos-
sível tornar palavras as alavancas necessárias para 
mudar o mundo, habitá-lo plenamente. 

André 
Ricardo AguiarTransporte público é coisa muito séria

E os cruzeiros marítimos estão chegando...

Com os navios 
aumentam 
também as 
vagas de emprego. 
Esta temporada  
deve empregar 
mais de 3.330 
trabalhadores 
brasileiros
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João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 14 de novembro de 2012

já mencionados, são “um pingo” para o orçamento 
de uma prefeitura como a de São Paulo. Vamos, pois, 
trazê-los proporcionalmente para uma capital como 
João Pessoa:

- Lá em São Paulo a frota dos ônibus urbanos é 
de 15.000 veículos. Praticamente 30 vezes maior que 
a de João Pessoa. Ou, inversamente, a de João Pessoa 
é 30 vezes menor que a de São Paulo. Então, nessa 
proporção, aqueles R$ 772,5 milhões comprometidos 
no orçamento da prefeitura paulistana para subsidiar 
e manter o preço da tarifa nos R$ 3,00 atuais, corres-
ponderia que a prefeitura de João Pessoa, para man-
ter benefício equivalente em seu transporte coletivo 
urbano, teria de comprometer, em seu orçamento, 
cerca de R$ 26 milhões, praticamente R$ 2,2 milhões 
mensais.

Quando chamamos a atenção de que “transpor-
te público é coisa muito séria” é para que se desper-
te especialmente aos políticos a conscientização de 
que nos municípios em que esse assunto é encarado 
sob o prisma da efetiva resolução dos problemas 
atinentes a esse serviço, as primeiras perguntas que 
tem de ser levantadas são: “quanto é e quem vai 
pagar a conta?”.

O transporte público tem de ser levado a sério por 
todos quantos o gerenciam e/ou operam. As empresas 
operadoras precisam empenhar-se cada vez mais para 
dar respostas satisfatórias de cumprimento às viagens 
previstas e à manutenção de seus veículos para evitar 
quebras no percurso. Os órgãos do trânsito precisam 
priorizar faixas ou vias para o transporte público. 
E os dirigentes, quando se reportarem à criação de 
benefícios tarifários, precisam previamente analisar e 
efetivamente incluir em seus orçamentos os recursos 
necessários a suportarem tais benefícios, isto para não 
sacrificar as empresas operadoras com consequentes 
desqualificação dos serviços, nem para aumentar, a 
mais da conta, a tarifa dos que já a pagam inteira!



         

Jussara Kouryh lança hoje, na capital, coleção 
que aborda temas como drogas, bullying e Aids

Literatura

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 14 de novembro de 2012

Roteiro

Contribuir para que 
os leitores fiquem aler-
tos e se conscientizem da 
necessidade de evitar ser 
envolvidos em problemas, 
a exemplo do consumo de 
entorpecentes e a conta-
minação por doenças se-
xualmente transmissíveis. 
Esse é o objetivo da Coleção 
Conceitos sem Preconcei-
tos, que a escritora e jorna-
lista pernambucana Jussara 
Rocha Kouryh lança hoje, a 
partir das 19h30, no audi-
tório do Sindicato dos En-
genheiros da Paraíba, locali-
zado no bairro de Tambiá, em 
João Pessoa. Publicação da 
Bagaço Design, de Recife -PE, 
a obra é composta por cinco 
volumes, cujos títulos são 
os seguintes: Drogas, DST, 
Aids (HIV), Internet [Redes 
Sociais] e Bullying. No en-
tanto, o interessado pode 
adquirir todos ou, então, 
por unidade. 

“Os livros são dirigidos 
aos adolescentes, mas tam-
bém para os adultos. Não 
há contraindicação”, disse a 
autora da coleção, Jussara 
Kouryh, em entrevista para 
o jornal A União. “As obras 
têm uma linguagem leve, 
objetiva, escrita de forma 
didática, além de conter ilus-
trações em policromia e nú-
mero de páginas diferentes, 
com o objetivo de alertar as 
pessoas e conscientizá-las 
para que evitem cair nas si-
tuações que são abordadas, 
pois a intenção é mostrar 
que existem caminhos mais 
coerentes”, disse ela. 

No volume que aborda 
a questão das drogas, por 
exemplo, Jussara relatou que 
parte do conceito do que se-

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente

CO
TA

ÇÃ
O

 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

jam os entorpecentes. Ela 
também enfoca aquelas con-
sideradas ilícitas e as lícitas. 
Neste segundo caso estão 
incluídas aquelas substân-
cias aceitas socialmente, 
lembrando o álcool e o fumo. 
Quanto ao tabagismo, a auto-
ra fez questão de destacar o 
fato do fumante não se aper-
ceber do risco para a saúde 
que corre, ao manter esse 
hábito. 

Na opinião da escritora, 
se a questão do alcoolismo 
já tem sido bem divulgada 

Longa-metragem MacGyver será
dirigido por James Wan

Há anos, Lee David Zlotoff, produtor e criador da 
série ‘MacGyver’, tenta levar as loucas aventuras do 
personagem para as telonas. Finalmente, seu projeto 
está saindo da gaveta. James Wan, diretor de Jogos 
Mortais e Sobrenatural, está em negociações para as-
sumir a adaptação. Segundo a Variety, Wan deve dirigir 
Profissão: Perigo, que tem roteiro de Jason Richman 
(Em Má Companhia, A Hora do Rush 3) e Brian e Mark 
Gunn (Viagem 2: A Ilha Misteriosa). ‘MacGyver’, con-
hecida no Brasil como ‘Profissão: Perigo’, foi uma série de 
televisão exibida entre os anos  80 e 90. O título original 
da série tem o nome do protagonista, um agente secre-
to que não usava armas e resolvia os seus problemas 
graças a conhecimentos científicos, engenhocas, e ao 
seu bem-amado canivete.

Dependência ou morte

Quem nasceu primeiro: o ovo ou a galinha? Esta velha dú-
vida da ciência também serve para ilustrar outra antiga inter-
rogação. Desta vez, envolvendo grande parte da imprensa e dos 
políticos. Quem nasceu primeiro: a dependência da imprensa 
em relação aos políticos ou a dependência dos políticos em re-
lação à imprensa? Sinceramente, não sei responder, embora até 
tenha algumas suspeitas.

Mal terminou a eleição municipal, já começaram o noti-
ciário, o disse-me-disse, as teses e as projeções para a próxima 
eleição, que vai acontecer em outubro de 2014 e escolher pre-
sidente da República, governador, senador, deputado federal e 
deputado estadual. Especulações em torno de nomes e alianças 
já tem para todos os gostos e para todas as torcidas.

Os cenários para 2014 já estão em todo canto: nos portais 
de notícias, nas emissoras de rádio e TV, nos jornais e, claro, nas 
redes sociais. Menos nas ruas, na feira, na mesa de bar... Mas o 
que mais me intriga é saber quem nasceu primeiro: a necessi-
dade da imprensa de dar espaço aos políticos ou a necessidade 
dos políticos de antecipar o debate?

Do ponto de vista da imprensa, creio que existe uma ne-
cessidade exagerada de pautar o noticiário político como se ele 
fosse a coisa mais importante do mundo. Melhor seria se esse 
exagero colocasse em evidência os fatos relativos às políticas 
públicas. Mas o que se prioriza é a cobertura do mundinho dos 
políticos, com seus moídos, suas fofocas e seus interesses.

Do ponto de vista dos políticos, creio que existe uma 
necessidade de aparecer a qualquer preço, mesmo que seja 
apenas para dizer que não tem nada a dizer. Melhor seria se 
os políticos priorizassem seus projetos e seus pleitos adminis-
trativos ou legislativos em vez da sua retórica e das suas es-
tratégias partidárias e eleitorais. Mas o que se prioriza é o seu 
próprio mundinho, onde a grande maioria do povo não vive.

Do ponto de vista do povo, da massa propriamente dita, creio 
que existe uma grande apatia, espalhada no verdadeiro mundo da 
vida real, do dinheiro contado para fazer a feira, do plano de saúde 
pago com muito sacrifício ou da falta dele, da aversão à imensa 
carga tributária e das outras incontáveis preocupações que fa-
zem parte do cotidiano do cidadão comum.

No caso do ovo e da galinha, os cientistas divergem. En-
quanto uns acreditam que o ovo nasceu primeiro, outros apos-
tam que foi a galinha. E cada um dos grupos tem suas bases 
científicas para afirmar suas teorias. No caso da imprensa e 
dos políticos, eles convergem. Não estão interessados em sa-
ber quem depende mais um do outro. O importante é manter a 
galinha dos ovos de ouro sempre viva. 

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

Foto: Divulgação

O Cine Volante chega 
ao bairro de Jaguaribe. O 
curta-metragem Família 
Vidal, de Diego Benevides, 
será exibido hoje, às 18h, 
na na área externa do Mer-
cado Público de Jaguaribe, 
próximo ao Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência 
e Tecnologia da Paraíba 
(IFPB). O documentário, 
que tem duração de 15 
minutos e foi realizado em 
2009, relata a vida de uma 
família circense a partir de 
suas experiências vividas 
em seu mundo particu-
lar. De cidade em cidade, 
de um bairro a outro, 
os membros itinerantes 
conseguem mostrar uma 
legítima prova de amor e 
doação ao circo brasileiro. 

Cine Volante 
exibe filme em 
Jaguaribe

Anne Hathaway (O 
Cavaleiro das Trevas Ressurge) 
está confirmada no elenco de 
Robocalipse (Robopocalypse), 
novo longa de ação dirigido por 
Steven Spielberg. Em entrevista 
ao Empire Online, a atriz con-
firmou sua participação. “Se 
Robopocalypse acontecer, esta-
rei nele. Acredito que o projeto 
está caminhando, embora nun-
ca podemos ter certeza absolu-
ta”, afirmou. A bela irá estrelar 
a produção ao lado do Thor/
Caçador Chris Hemsworth, que 
interpreta o personagem prin-
cipal. Ao invés de 3 de julho de 
2013, o filme será lançado em 
25 de abril de 2014. O motivo 
não foi revelado. O longa é ba-
seado no livro homônimo de 
Daniel H. Wilson, e roteirizado 
por Drew Goddard.

Anne Hathaway está 
no elenco do filme 
de Steven Spielberg

Mídias em destaque

Drops & notas

Jussara Kouryh trata os temas com uma linguagem objetiva 

na sociedade, acredita ser 
necessário aprofundar mais 
a discussão sobre o perigo 
do tabagismo. A preocupa-
ção da autora se baseia no 
fato de que, nos contatos 
já mantidos com fumantes, 
percebeu que ainda encaram 
o hábito mais como questão 
de status social do que um 
vício arriscado. 

Outro volume da coleção 
trata da questão do Bullying, 
que se caracteriza por ato de 
violência física ou psicológi-
ca, praticado de maneira in-

tencional e repetida por um 
ou mais indivíduos, capaz 
de causar dores, angústia, 
com  o objetivo de intimidar 
ou agredir alguém e que tem 
ocorrido frequentemente, 
sobretudo em escolas pelo 
Brasil. Embora analise o pro-
blema, ela disse que o intuito 
também é o de desmistificar, 
por entender que nem tudo 
que acontece pode ser en-
quadrado nessa área. 

Diante da importância 
dos temas que são trata-
dos, Jussara Kouryh - que 
nasceu em Palmares-PE, 
mas reside na cidade de 
Paulista, localizada na re-
gião metropolitana de Re-
cife - informou que, por sua 
iniciativa, a Editora Bagaço 
Design já comercializou 
volumes da coleção direta-
mente com a Secretaria de 
Educação da Paraíba, que 
distribuirá os exemplares 
para as escolas, onde have-
rá estudo em sala de aula. 
Ela também disse que a 
mesma negociação ainda 
vem sendo mantida nos es-
tados de Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Sergipe.

Serviço
Lançamento: Coleção Concei-
tos sem Preconceitos
Número de volumes: Cinco 
títulos
Autora: Jussara Kouryh
Data: Hoje
Hora: 19h30
Local: Sindicato dos engenhei-
ros da Paraíba, em João  
Pessoa
Endereço: Av. Monsenhor Wal-
fredo Leal, 607, Tambiá
Preço: r$ 125 (todos volumes) 
e r$ 25 (unidade)              

Em cartaz

Possessão

Possessão, de Ole Bornedal, mostra uima menina que fica agressiva

Um pai de duas filhas re-
cém-separado, faz de tudo para 
deixá-las felizes, então não dá 
muita importância quando sua 
filha mais nova fica obcecada 
por uma velha caixa de madeira 
encontrada em um brechó. En-
tretanto, aos poucos a menina 
se torna agressiva e quieta e 
seus pais desconfiam que seu 
comportamento tenha alguma 
relação com o objeto.

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  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.
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Teatro

Efemérico, espetáculo da Cia. Sirius, com texto e 
direção de Eliézer Rolim, estreia no Santa Roza

O Teatro Santa Roza já rece-
beu comédias, dramas e 
tragédias encenadas por 
vários artistas. Mas em 
1910, o teatro foi palco 
de uma tragédia na vida 
real, quando o mágico 
Jau Balabrega e seu assis-

tente Lui Bartelle morreram no palco 
após a explosão de um projetor movido 
a querosene. É essa história que a Cia. 
Sirius conta em Efemérico, espetáculo 
com texto e direção de Elizér Rolim, que 
estreia hoje, às 20h, e fica em cartaz até 
o próximo domingo no próprio Santa 
Roza. Os ingressos custam R$ 10 (meia) 
e R$ 20 (inteira).

Registrada no livro da jornalista e 
historiadora Fátima Araújo, Santa Roza 
120 Anos, publicado em 2009, a tragédia 
aconteceu no dia 12 de junho de 1900, 
quando o artista sueco John Balabrega 
Miller (1857-1900) ensaiava nuances 
luminosas para o número “Dança das 
Serpentinas”. No momento em que o 
mágico manuseava um projetor movido 
a querosene, em precário estado, houve 
a explosão que causou a morte instan-
tânea de Balabrega e seu assistente 
Bartelle.

O fato narrado na obra de Fátima 
Araújo inspirou o texto de Eliézer Rolim, 
escrito quando ele estava na França, 
fazendo o doutorado. O autor tenta tra-
duzir a sensação de perda, morte e sau-
dade em um espetáculo com cenas frag-
mentadas que ocorrem numa estação 
chuvosa no interior de um teatro quase 
abandonado permeado por fantasmas. 
“Efemérico está ligado ao sentimento 
de perda, já que costumamos qualificar 
melhor as coisas quando as perdemos”, 
disse o diretor. 

FOTOS: Divulgação 

O espetáculo, que trata próprio teatro 
e do fazer teatral, também é uma home-
nagem a dois funcionários antigos do 
Teatro Santa Roza: a camareira Celina, 
que continua trabalhando, e o maquinista 
Waldemar Dornelas, afastado por moti-
vos de saúde. Colocados como persona-
gens, é através deles se desenvolve uma 
narrativa descontínua e fragmentada, no 
qual contracenam com o ex-ator Jorge 
Nathan, que entra no Santa Roza para se 
abrigar da chuva e descobre que o velho 
teatros era fechado para reforma.

 

“Eu quero criar uma música que alcance todos 
os segmentos da sociedade e que seja sentida e 
compreendida por toda e qualquer pessoa”. A decla-
ração foi feita pelo saxofonista, pianista e vocalista 
norte-americano Warren Atiba Taylor, um músico 
profundamente conectado ao jazz desde suas raí-
zes e que realiza show de encerramento da Edição 
2012 do Projeto Oi Blues by Night em João Pessoa a 
partir das 21h30 de hoje, no Chopp Time, localizado 
no bairro do Bessa. Liderada por Giovanni Papaleo, 
quem fará a abertura - em participação especial - é 
a Uptown Band. Os ingressos custam R$ 80 (meia), 
R$ 40 (meia) e R$ 140 (mesa para quatro pessoas).

Comprometido cada vez mais em investir no 
desenvolvimento e consolidação do jazz contemporâ-
neo, Atiba Taylor integra, no momento, o grupo Brasil 
Modern Jazz Quarteto, mas não deixa de se apresentar 
em outras bandas de blues. A propósito, a primeira 
experiência do artista com a música popular brasileira 
ocorreu no início da década de 90, quando tocou em 
Washington DC  com o músico brasileiro Alaor Macedo 
e o grupo de samba Origem. Naquela mesma época e 
local, ele travou os contatos iniciais com o gênero, 
passando a integrar o grupo de jazz AJQ.    

Atiba Taylor iniciou sua prática musical com saxo-
fone e piano aos 15 anos. A bagagem do artista remonta 
a 1977, ano a partir do qual foi bolsista da NEA Jazz 
Fellowship na Howard University, de Washington DC, no 

No elenco, além de Crizelide Barros, 
Celsa Monteiro, Dadá Venceslau e Walmar 
Pessoa, o diretor decidiu chamar outros 
quatro cantores com pouca experiência 
em teatro, uma vez que o espetáculo faz 
referências aos teatros cantados da época 
de 1900. Edson Sousa, Érica Maria, Guido 
Alexandre e Natália Sá foram incorpora-
dos ao grupo. O próprio Eliézer assina 
a iluminação e a cenografia. A direção 
musical é do maestro Carlos Anísio e a 
preparação vocal de Fátima França. O 
figurino é de Maurício Germano.

Juneldo Moraes
juneldomoraes@gmail.com

Efemérico é baseado em um fato real acontecido em 1910, no Teatro Santa Roza, que terminou com a morte de dois artistas

Atiba Taylor faz apresentação única no Chopp Time

Tragédia real no palco

Curso de Bacharelado em Educação em Música. Na épo-
ca, estudou com Ken McKentyre, contemporâneo de Eric 
Dolphy. Durante o período acadêmico - que se estendeu 
até 1982 - viajou para a Romênia e as Ilhas Virgínias, 
cumprindo a missão de embaixador do Departamento de 
Estado dos Estados Unidos da América com a banda de 
Jazz da Howard University.

No período de 1984 a 1988, Atiba viajou para a Europa, 
onde em Amsterdã (Holanda) participou de turnês com o 
Afro-grupo de Jazz Fra Fra Sound. Paralelamente, duran-
te aqueles anos, também realizou shows com Wynton 
Marsalis, Wood Shaw, Waymon Tisdale, Webster Young, 
Archie Shepp e Bobby McFerrin, assim como dividiu palco 
com Wallace Roney e o organista Jimmy Smith. 

Mas, ainda em 1988, o saxofonista e pianista retor-
nou aos Estados Unidos e reintegrou-se ao cenário de 
jazz em Richmond, cidade onde, naquele mesmo ano e em 
1989, participou do 2o e 3o Street Jazz Festival. Na época, 
na localidade, também incursionou pelo Gospel e participou 
do Dogwood Dell Music Festivals em 1988, 1989 e 1990, 
como integrante da Richmond Jazz Society.

Em 2006, Atiba Taylor se apresentou com Waymon 
Tisdale no Red Cross Jazz Festival. No ano seguinte, ele to-
cou no Blackburn Center, localizado no Campus da Howard 
University, em celebração ao aniversário de Martin Luther 
King. Na época, o saxofonista e pianista estudou com o 
vencedor do Grammy, Richard Smallwood, e prosseguiu 
atuando no cenário Gospel.

Efemérico será o quinto espetáculo 
do repertório da Cia. Sirius que já mon-
taram: Sinhá Flor, Adeus Mamanita, 
Quando Despertamos Estávamos Mor-
tos e Estrelas ao Relento. A Cia. ficou 
conhecida pelo espetáculo Sinhá Flor, 
com as atuações das atrizes veteranas 
do teatro paraibano, Crizelide  Barros 
e  Celsa Monteiro que arrecadaram 
todos os prêmios dos festivais onde 
passaram. O espetáculo Sinhá Flor se 
mantém vivo e completa 18 anos de 
existência. 
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Programa Minha Casa, 
Minha Vida reduz a 
prestação mínima
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Dia Mundial é lembrado hoje; PB tem 199 mil com a doença
FOTO: Divulgação

O Dia Mundial de Comba-
te ao Diabetes é lembrado hoje. 
Na Paraíba, segundo dados do 
Ministério da Saúde, estimati-
vas indicam que existam apro-
ximadamente 199.626 diabéti-
cos, sendo 38.346 mil somente 
na capital do Estado, onde 3,5% 
são do sexo masculino e 5,7% 
do sexo feminino. 

O diabetes é uma doença 
autoimune de caráter multi-
funcional, caracterizada pelo 
excesso de glicose no sangue, 
isso acontece devido a altera-
ções no metabolismo normal 
dos carboidratos, proteínas 
e lipídeos, podendo evoluir 
com complicações macro e 
microvasculares, oculares, 
renais e neurológicas, entre 
outras, quando não maneja-
da de forma adequada. 

A Secretaria de Saúde do 
Estado, Núcleo de Doenças e 
Agravo não Transmissíveis, 
preparou uma programação 
especial para a data especial. 
O evento acontece no Ponto 
de Cem Réis. Quem estiver 
passando pelo local pode-
rá fazer testes de glicemia 
capilar, avaliação antropo-
métrica, além de verificação 
de pressão arterial, orienta-
ção nutricional, tabagismo 
e teste fagerstron. E receber 
orientações e informações 
acerca da doença renal e 
hemodiálise. E, ainda, apoio 
psicológico ao fumante. A 
programação começa às 8h e 
vai até ao meio-dia.

Origem da data 
Segundo informa a Se-

cretaria de Saúde, o Dia Mun-
dial do Diabetes foi criado 
em 1991 pela International 
Diabetes Federation (IDF) 
em parceria com a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
como uma resposta ao cres-
cente número de casos em 

todo o mundo.  Pelo menos 
245 milhões de pessoas têm 
diabetes e um alto percentual 
vive em países em desenvol-
vimento. Em 30 anos, este 
número deve chegar a 380 
milhões. No Brasil, cerca de 
10 milhões de pessoas são 
portadoras da doença e 500 
novos casos surgem a cada 
dia. O objetivo desta data é 
chamar a atenção, sobretudo 
no que diz respeito ao acesso 
à sua prevenção e tratamen-
to adequados e de qualida-
de para evitar complicações 
mais severas, reduzindo o 
impacto sobre os indivíduos, 
famílias e custos para os sis-
temas de saúde e para a so-
ciedade em geral.

Os principais sintomas 
da diabetes são: o aumento 
do volume urinário, acima 
de 2.500 ml por dia. É impor-
tante observar que é volume 
e não frequência; sensação 
de sede em demasia, fome 
excessiva, perda involuntá-
ria de peso, fadiga, fraqueza, 
letargia, prurido cutâneo e 
vulvar, inflamação conjunta 
da glande e prepúcio, assim 
como infecções regulares.

O Ministério da Saúde, 
através do programa  ‘Saúde 
Não Tem Preço’, lançou a gra-
tuidade dos medicamentos 
para hipertensão e diabetes, 
encontrados nas Farmácias 
Populares. A ação beneficia 
33 milhões de brasileiros hi-
pertensos e 7,5 milhões de 
diabéticos. Além de ajudar 
no orçamento das famílias 
mais humildes, que compro-
metem 12% de suas rendas 
com medicações. 

Ao se dirigir até uma 
farmácia da rede Aqui Tem 
Farmácia Popular com o CPF, 
a pessoa deve levar docu-
mento com foto e receita mé-
dica válida da rede pública 
ou particular. São mais de 17 
mil farmácias conveniadas 
em todo Brasil.

Nádya Araújo
nadyabaraujo@gmail.com

Entre às 8h30 e ao meio 
dia, a população terá à sua 
disposição vários serviços:  
teste de glicemia capilar, 
verificação de pressão arte-
rial, avaliação antropomé-
trica  (método de investi-
gação em nutrição baseado 
na medição das variações 
físicas e na composição cor-
poral global que permite a 
classificação de indivíduos e 
grupos segundo o seu estado 
nutricional),  orientação nu-
tricional, orientação  sobre 
tabagismo e teste fagerstron 
( que avalia o grau de depen-
dência à nicotina). 

Também será oferecido 
apoio psicológico ao fumante 
e orientação sobre a Doença 
Renal e Hemodiálise. Essas 
atividades serão realizadas 
por estudantes das faculda-
des Facene\Famene, Ciên-
cias Médicas e pelo Serviço 
Nefrológico Fiusa Chaves 
(Nefrusa)  - Clínica Especia-
lizada de Nefrologia, que são 
parceiras da SES no evento.

O diagnóstico preco-
ce, seguido do controle do 
nível de açúcar no sangue, 
contribui para a prevenção 
desses males. Hereditarie-
dade, obesidade, infecções 
graves, gravidez, cirurgias, 

estresse, envelhecimento e 
sedentarismo são alguns dos 
fatores que concorrem para 
o aparecimento do diabetes. 
Existem dois tipos de diabe-
tes: insulino dependente (1) 
e não insulino dependente 
(2). O tipo 1 é mais comum 
em crianças, adolescentes e 
adultos jovens, acometendo 
de 5% a 10% das pessoas 
que sofrem da doença. Os 
sintomas têm início súbito e 
a evolução clínica é rápida, 
se não for tratado com apli-
cações de insulina.

Já o tipo 2 tem uma in-
cidência maior em adultos 
após os 40 anos e correspon-
de a 90% das pessoas que so-
frem da doença. 

Entre os portadores do 
tipo 2, entre 60% e 90% são 
obesos. Ao contrário do tipo 
1, neste caso os sintomas têm 
início lentamente, podendo a 
doença permanecer assinto-
mática por muito tempo.

  De acordo com dados 
divulgados pelo OMS Pelo 
menos 245 milhões de pes-
soas têm diabetes e um alto 
percentual vive em países 
em desenvolvimento. Em 30 
anos, este número deve che-
gar a 380 milhões. 

O objetivo desta data é 

chamar a atenção, sobretudo 
no que diz respeito ao acesso 
à sua prevenção e tratamen-
to adequados e de qualida-
de para evitar complicações 
mais severas, reduzindo o 
impacto sobre os indivíduos, 
famílias e custos para os sis-
temas de saúde e para a so-
ciedade em geral.

Insulina 
 A insulina é um hor-

mônio secretado pelas célu-
las beta do pâncreas sendo 
responsável pelo transporte 
de produtos da digestão de 
alimentos para diversas cé-
lulas de todo o corpo. Sua 
administração exógena é uti-
lizada para o tratamento de 
diabetes e é bastante usada 
também na musculação.

Antes de mais nada de-
ve-se atentar que a adminis-
tração desse hormônio pode 
matar o usuário, se a admi-
nistração é feita sem os devi-
dos cuidados. O usuário pode 
ter uma hipoglicemia fatal e 
obviamente vir a falecer. A 
insulina é aplicada de forma 
subcutânea geralmente na 
barriga (em um local não pró-
ximo da região do umbigo). 
Deve-se usar a seringa de 100 
UI com agulha ultra fina.

Exames no Ponto de Cem Réis
Com o intuito de alertar a popula-

ção sobre crescimento da diabetes, o 
setor de serviço social, nutrição e en-
fermagem do Hospital de Trauma de 
Campina Grande promoveram ontem 
uma ação de alerta à população sobre 
o crescimento da diabetes. 

A ação começou com um trabalho 
de orientação e prevenção da doença. 
o evento foi  realizado durante todo o 
dia na unidade hospitalar, e teve como 
público-alvo funcionários, pacientes e 
familiares.

Durante a mobilização, os parti-
cipantes receberam uma fita, identi-
ficando a adesão à campanha. Inicial-
mente foi servido um café da manhã 
para os funcionários, às 6h. em segui-
da, os profissionais de saúde realizam 
a abertura da campanha com a distri-
buição de panfletos, orientando a po-
pulação, realizando aferição de pres-
são e teste de glicemia na recepção 
principal do hospital. 

Às 9h, os funcionários participam 
de um “lanche saudável” no refeitó-
rio. 

Às 11h30, foi servido um almoço 
para os acompanhantes com orien-
tações nutricionais dos alimentos. Na 
parte da tarde, foram realizados tes-
tes clínicos e dicas de como realizar 
um diagnóstico rápido da doença.  

De acordo com a assistente social, 

Cecília Aragão, a campanha faz parte 
de uma continuidade do trabalho hu-
manizado realizado pelo Hospital de 
Trauma. “Estamos realizando um ser-
viço humanizado em todos os setores. 
à sociedade tem aprovado as ativida-
des desenvolvidas por essa casa hospi-
talar”, declarou.

Será montada uma estrutura com 
tenda, faixas, distribuição de broche e 
fita azul, além de distribuição de fo-
lhetos informativos. A cor azul, esco-
lhida na campanha do Dia Mundial do 
Diabetes, representa o céu e a cor da 
bandeira das Nações Unidas e a união 
entre os países que contribuem na 
luta contra esse problema mundial. 

O Hospital de Trauma realiza um 
trabalho de educação continuada, 
buscando treinamento e reciclagem 
para os funcionários, refletindo des-
sa forma em um serviço de qualidade 
para a população de Campina Grande 
e região, atendendo a mais de 173 mu-
nicípios da Paraíba, além de estados 
vizinhos. A população também tem 
sido contemplada com a realização 
de palestras e campanhas educativas, 
com o objetivo de orientar e educar 
sobre assuntos relacionados à saúde. 

O Dia Mundial do Diabetes é co-
memorado desde 1991, o dia 14 de 
novembro foi definido pela Federação 
Internacional de Diabetes (IDF).

Trauma de CG alerta população

Paciente utiliza seringa para aplicar de forma subcutânea doses de insulina na barriga para tratamento de diabetes
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Tributo agrava injustiça social 
pagamento de impostos no Brasil

Foto: Divulgação

oceanógrafo aponta 
medida para pré-sal

Rio de Janeiro - A sustenta-
bilidade dos oceanos é um dos 
principais temas de debate do 5º 
Congresso Brasileiro de Oceano-
grafia (CBO’2012), que será aberto 
ontem à noite, no Rio de Janeiro. Em 
entrevista à Agência Brasil, o presi-
dente do Congresso, Carlos Leandro 
da Silva Júnior, vice-presidente da 
Associação Brasileira de Oceano-
grafia (Aoceano), defendeu controle 
ambiental na área de exploração do 
pré-sal.

“A gente tem visto aumento 
da produção de petróleo e a dis-
cussão no Congresso em torno da 
divisão dos royalties do petróleo, 
mas ninguém bota a questão am-
biental no âmbito do pré-sal. Ou 
seja: o que está se fazendo na reali-
dade para um bom monitoramento 
ambiental da região que ninguém 
conhece?”.

Leandro enfatizou a necessi-
dade de se evitar o que ocorreu na 
Bacia de Campos, no Estado do Rio 
de Janeiro. Ali, disse, os trabalhos de 
exploração e perfuração começaram 
a ser efetuados antes da realização 
de estudos ambientais. Com isso, 
perderam-se as referências de como 
era o ambiente naquele local, indicou 
o presidente do CBO’2012. Ele res-
saltou a importância da linha base 
do processo de conhecimento, para 
evitar consequências negativas no 
futuro. “Como você vai preservar 
uma coisa que não conhece?”, inda-
gou, para acrescentar: “A gente acha 
que antes de começar a produção 
e os investimentos, a preocupação 
deveria ser a realização de estudos 
em oceanografia para desenvolver o 
conhecimento na região”. 

Percentual do país supera 
média da América Latina 
e chega a 32% do PIB 

Haitianos ilegais 
têm “líder” no país

Brasileia (AC) – Os imigrantes 
ilegais haitianos que aguardam a 
concessão de visto provisório da 
Polícia Federal para trabalhar no 
país não têm a mesma postura dos 
que chegaram antes ao Brasil. Mais 
organizados, os imigrantes que es-
tão agora na cidade escolheram um 
“chefe” que fala por todos.

Para evitar a reportagem da 
Agência Brasil, eles argumentaram 
que não falavam espanhol ou portu-
guês. Os poucos que tentaram con-
versar foram repreendidos pelos de-
mais: “Você não pode falar nem seu 
nome”, disse um haitiano quando o 
jovem Alexis identificou-se para o 
repórter.

Volny Vilencia, apresentou-
se como o “líder” dos mais de 200 
haitianos que estão alojados provi-
soriamente em uma casa alugada 
pelo Governo Estadual. Segundo ele, 
desse total apenas 42 já têm visto 
para trabalhar no Brasil.

Ontem, metade do grupo 
viajou de ônibus para a capital, Rio 
Branco, às 6h30. De lá, eles seguem 
hoje para Belo Horizonte, para tra-
balhar em uma empresa da capital 
mineira.

Volny disse que na segunda-
feira passada a outra metade 
deixará Brasileia. A informação foi 
confirmada pelo representante do 
governo do Acre na cidade, Damião 
Borges. Pelo menos duas vezes, a 
Agência Brasil constatou que além de 
filtrar as informações que repassava, 
o haitiano mentiu. Ele disse que não 
havia mais grávidas no grupo. Uma hai-
tiana já em fim de gestação, que tinha 
deixado a casa havia poucos minutos, 
foi abordada e, sem querer falar mos-
trou discretamente com os dedos a 
existência de seis grávidas no abrigo, 
informação também confirmada por 
Damião Borges.

Brasília – A proporção da 
receita tributária média em 
relação ao Produto Interno 
Bruto (PIB), soma de todas as 
riquezas produzidas no país, 
foi 19,4% em 15 países latino-
-americanos em 2010. En-
quanto no Brasil, o percentual 
passou de 28,2%, em 1990, 
para 32,4%, em 2010. O per-
centual brasileiro ficou próxi-
mo ao dos países integrantes 
da Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), de 33,8%. Na 
América Latina, o Brasil per-
deu apenas para a Argentina, 
que registrou 33,5% do PIB.

A informação consta no 
relatório Estatísticas Tribu-
tárias na América Latina, ela-
borado pela Comissão Eco-
nômica para América Latina 
e Caribe (Cepal), pela OCDE e 
pelo Centro Interamericano 
de Administrações Tributárias 
(Ciat). O documento foi divul-
gado ontem.

Na avaliação do secretá-
rio executivo do Ciat, Márcio 
Ferreira Verdi, a carga tribu-
tária no país não é alta dian-
te das necessidades (investi-
mentos nas áreas econômicas 
e sociais) do país, mas é pre-
ciso melhorar a qualidade da 
tributação indireta, especial-
mente as regras do Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS).

Qualidade
“Também tem espaço 

para melhorar a tributação 
direta, promover maior for-
malização e buscar também 
a simplificação”, disse Verdi. 
Ele acrescentou que o Brasil 
pode reduzir os impostos in-
cidentes sobre o consumo e 
aumentar sobre a renda. “A tri-
butação no Brasil hoje está de 
acordo com as necessidades, 
mas é preciso melhorar a qua-
lidade”, disse. Segundo Verdi, 
na América Latina, a tributa-
ção sobre o consumo tende a 
agravar a injustiça social.

De acordo com Verdi, o 
nível de tributação nos países 
da América Latina vem cres-
cendo devido tanto ao aumen-
to dos tributos quanto pela 
melhora da condição econô-
mica. Ele apontou que houve 
fortalecimento das adminis-
trações tributárias, maior re-
gistro dos contribuintes, uso 
de tecnologia da informação e 
fiscalização.

O diretor do Centro para 
Política e Administração Tri-
butária da OCDE, Pascal Saint-
-Amans, destacou que não é 
possível estabelecer se a carga 
tributária de um país está em 
um nível bom ou ruim, porque 
isso depende dos objetivos e 
características de cada socie-
dade, como, por exemplo, pa-
íses que optam por menor in-
terferência governamental. Mas 
lembrou que um país precisa, 
no mínimo, de 17% do PIB 
com receita tributária para 
alcançar os Objetivos do Mi-
lênio das Nações Unidas. Com 
isso, ter condições de investir 
em infraestrutura, educação e 
saúde. Conforme Verdi, exis-
tem países na América Latina 
com níveis de tributação abai-
xo dessa meta, o que impede a 
“sustentabilidade das contas 
públicas”. 

Para sustentar nível satisfató-
rio de crescimento, o Brasil preci-
sa realizar mudanças na economia 
que se sustentem a longo prazo. 
A avaliação é do economista João 
Victor Guedes. Para ele, o governo 
está focado em bons resultados no 
curto prazo e toma medidas ime-
diatistas. 

Por esse motivo, diz, o país 
cresce a taxas abaixo dos demais 
membros do grupo Brics (Rússia, 
Índia, China e África do Sul), for-
mado por países cujas economias 
estão em ascensão. 

O economista faz parte do Ins-
tituto Milenium, uma organização 
da sociedade civil formada por in-
telectuais, empresários e acadêmi-
cos para estudar a economia e os 
valores da sociedade brasileira.

João Victor Guedes avaliou o 
crescimento da economia brasilei-
ra porque o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) divul-
gou o resultado trimestral do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), a soma de 
todos os bens e serviços produzidos 
no país. 

produto interno Bruto
O PIB cresceu 0,4% no segundo 

trimestre desse ano, na comparação 
com o primeiro, e 0,5% em relação 
ao mesmo período de 2011. No se-
mestre, houve variação positiva de 
0,6% e, no acumulado de 12 meses, 
a economia cresceu 1,2%. Em valo-
res correntes, a soma das riquezas 
do Brasil ficou em R$ 1,1 trilhão no 
segundo trimestre de 2012. 

O economista destaca que o 
crescimento trimestral do PIB foi 
sustentado principalmente pela 
agropecuária, que avançou 4,9% 

frente aos primeiros três meses do 
ano. Ele ressalta que a atividade vai 
bem em função das exportações, 
sustentadas pela desvalorização 
cambial promovida pelo governo e 
pela queda da produção em outros 
países - principalmente os Estados 
Unidos, que enfrentam uma seca - 
e a consequente alta no preço. 

Guedes chama a atenção para 
a natureza temporária de políticas 
nacionais de estímulo ao consumo, 
como a desoneração do Imposto 
sobre Produtos Industrializados 
(IPI) que incide sobre carros, móveis 
e artigos da chamada linha branca. 

“O Brasil precisa fazer refor-
mas perenes, que o preparem para 
o crescimento que quer ter. A pri-
meira e mais importante seria a 
reforma tributária, com uma carga 
[de impostos] que não seja punitiva 
para o produtor e para o próprio 
trabalhador. Isso traria um aumen-
to natural do consumo”, analisa. 

Para o economista Roberto Pis-
citelli, professor da Universidade 
de Brasília (UnB), a meta de cresci-
mento para 2012 anunciada pelo 
Ministério da Fazenda de 4,5% 
está “fora da realidade”. 

menos crescimento
Ele acredita que a variação 

do PIB ficará abaixo da projeção 
mais modesta do Banco Central, 
de 2,7%. “Considerando que no 
primeiro semestre [o PIB] cresceu 
0,6%, acredito que a gente corra 
o risco de crescer menos de 2% no 
ano”, opinou. 

Para Piscitelli, os números mais 
preocupantes referem-se à indús-
tria, que registrou queda de 2,5% 
no segundo trimestre de 2012 na 

comparação com o primeiro. 
“Há um processo de queda 

continuada. O que ainda está sus-
tentando o aumento do PIB é a alta 
do consumo, mas esse é outro dado 
que preocupa. O investimento e o 
consumo governamentais estão 
chegando ao seu limite. Está-se fa-
lando muito em recuperação e em 
retomada [da economia aquecida], 
mas o cenário não está muito cla-
ro”, avalia. 

expansão
Em agosto passado, o ministro 

da Fazenda, Guido Mantega, disse 
que os números apresentados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) que apontam 
crescimento de 0,4% na economia 
brasileira são bons e, apesar de não 
serem extraordinários, mostram 
tendência de crescimento para o 
restante do ano.

“Esse número que estamos 
vendo é um número que estamos 
olhando pelo retrovisor. Está fi-
cando para trás esse resultado. De 
qualquer forma é bom, compara-
do ao primeiro trimestre. Não é 
excepcional, mas é o prenúncio de 
resultados melhores que virão no 
segundo semestre”.

Mantega disse ainda que os 
dados indicam que a economia 
está acelerando gradualmente e a 
expectativa é que o país continue 
nessa trajetória de aceleração no 
terceiro e quarto trimestres. “O 
terceiro e quarto trimestres serão 
ainda melhores que o segundo, 
que foi fortemente influenciado 
pela crise internacional que não 
melhorou e afetou o desempenho 
dos países emergentes”.  

Reforma tributária para estimular crescimento

Slogan de campanha alerta brasileiros para a elevada carga tributária que está presente em todos os setores da economia

Kelly Oliveira
Repórter da Agência Brasil
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Minha Casa, Minha Vida
Programa diminui prestação mínima para financiamento 

A contrapartida do beneficiá-
rio do Programa Minha Casa, Minha 
Vida Entidades - com renda mensal 
de até R$ 1,6 mil - foi fixada em 5%. 
Com isso, a contrapartida mínima 
passou de 10% para 5% da renda 
mensal, e a prestação mínima caiu 
de R$ 50 para R$ 25. 

O texto também atualiza os va-
lores de contratação dos apartamen-
tos e casas, que variam de R$ 49 mil 
a R$ 76 mil, dependendo do Estado 
onde está localizado o imóvel. A nor-
ma admite, ainda, a requalificação 
de imóveis e patrimônios públicos 
de regiões centrais para habitação. 
E, além disso, atende a reivindicação 
antiga das entidades de não serem 
penalizadas por eventual inadim-
plência dos mutuários.

Até 2014, a meta do Minha Casa, 
Minha Vida Entidades é contratar 60 
mil unidades. Para este ano, os recur-
sos são de aproximadamente R$ 820 
milhões, provenientes do Orçamento 
Geral da União (OGU), com objetivo 
de contratar 21 mil unidades.

As operações do programa utili-
zarão recursos do OGU, por meio do 
Fundo de Desenvolvimento Social 
(FDS). O subsídio do governo será 
concedido ao longo de 120 meses 
para as famílias beneficiárias.

Municípios
Os municípios com até 20 mil 

habitantes poderão ter 100 unida-
des habitacionais por empreendi-
mentos. Antes, o número máximo 
era de 50 unidades. Para aqueles 
que possuem de 20 mil a 50 mil ha-
bitantes, o número máximo de uni-
dades habitacionais passou de 100 
para 150. Já as cidades com mais 
de 50 mil habitantes, as capitais e 
as cidades componentes de regiões 
metropolitanas terão agora 200 uni-
dades habitacionais por empreendi-
mento.

As entidades habilitadas podem 
encaminhar seus projetos às Geren-
cias de Desenvolvimento Urbanos, 
das Superintendências Regionais da 
Caixa Econômica Federal.

 
Minha Vida Entidades
O programa foi criado em 2009 

com objetivo de tornar acessível a 
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moradia das famílias organizadas 
por meio de cooperativas habitacio-
nais, associações e demais entidades 
privadas sem fins lucrativos. O Minha 
Casa, Minha Vida Entidades é ligado 
à Secretaria Nacional de Habitação e 
dirigido às famílias com renda men-
sal bruta de até R$ 1,6 mil.

Para participar, a entidade pre-
cisa estar previamente habilitada 
pelo Ministério das Cidades e ter a 
proposta selecionada, após a análise 
e aprovação dos projetos pelo agente 
financeiro. A habilitação da entidade 
e a seleção dos projetos podem ser 

verificadas no site do ministério.
O programa pode ter contrapar-

tida complementar de estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, 
por intermédio do aporte de recur-
sos financeiros, bens e/ou serviços 
economicamente mensuráveis, ne-
cessários à composição do inves-
timento a ser realizado. Todas as 
demais regras estão listadas na Ins-
trução Normativa nº 45.

Objetivo
O Minha Casa, Minha Vida é 

um programa do Governo Federal 

que tem por objetivo promover a 
produção ou aquisição de novas 
unidades habitacionais, ou a re-
qualificação de imóveis urbanos, 
para famílias com renda mensal de 
até R$ 5 mil. Em geral, o programa 
acontece em parceria com estados, 
municípios, empresas e entidades 
sem fins lucrativos.

Na primeira fase, foram contra-
tadas mais de um milhão de mora-
dias. E a meta para a segunda fase 
do Minha Casa, Minha Vida, que teve 
seu decreto de regulamentação pu-
blicado no último dia 28 de agosto, 

é construir dois milhões de casas e 
apartamentos até 2014. O programa 
contará, nesta etapa, com R$ 71,7 
bilhões de investimentos, sendo R$ 
62,2 bilhões do Orçamento Geral 
da União e R$ 9,5 bilhões do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). Na área urbana, o MCMV 
é dividido por três faixas de renda 
mensal: até R$ 1,6 mil para a faixa 
1;  até R$ 3,1 mil para a faixa 2; e até 
R$ 5 mil para a faixa 3. Já na área ru-
ral, as faixas de renda são anuais: até 
R$ 15 mil (1), até R$ 30 mil (2) e até 
R$ 60 mil (3). 

PNHR destina moradia própria para trabalhador rural
 Mais de 42 mil famí-

lias de agricultores e traba-
lhadores rurais ganharam 
sua casa própria por meio 
do Programa Nacional de 
Habitação Rural (PNHR), 
desde seu início em 2009 
até setembro deste ano. 
Somente de julho a se-
tembro deste ano, foram 
contratadas quase 13.300 
unidades, resultado cinco 
vezes maior ao registrado 
no mesmo período do ano 
passado. Desde o início do 
Minha Casa, Minha Vida 
Rural, são cerca de R$ 800 
milhões em investimentos 
no setor.

A meta para o PNHR, 
no período de 2011 a 2014, 
é de 60 mil unidades habi-
tacionais. Enquadram-se 
no programa os agricul-
tores familiares e os tra-
balhadores rurais, além 
dos pescadores artesanais, 
extrativistas, aquicultores, 
maricultores, piscicultores, 
ribeirinhos, comunidades 
quilombolas, povos indíge-

nas e demais comunidades 
tradicionais. Para ter acesso 
ao programa, o trabalhador 
rural ou agricultor familiar 
deve procurar uma entida-
de organizadora para que 
esta constitua grupos. As 
entidades representativas 
sem fins lucrativos (municí-
pio, Estado, sindicatos, co-
operativa ou associações) 
devem apresentar o proje-
to para a Caixa Econômica 
Federal (CEF). As propostas 
devem atender no mínimo 
4 e no máximo 50 famílias 
por grupo. Atualmente, há 
mais de 50 mil propostas 
em análise no banco.

 
Parâmetros
Para famílias com ren-

da anual de até R$ 15 mil 
(Grupo I), o valor do sub-
sídio, com recursos do Or-
çamento Geral da União 
(OGU), é de até R$ 25 mil 
para construção e até R$ 
15 mil para reforma. Cada 
família devolve à União 
apenas 4% do valor subsi-

diado, em 4 parcelas anuais 
(1% por ano – 96% do va-
lor total do projeto é sub-
sidiado).

Famílias com renda 
anual entre R$ 15 mil e R$ 
30 mil (Grupo II), podem 
receber subsídio de até R$ 
7 mil e os valores financia-
dos podem chegar a R$ 30 
mil, com recursos do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). O Grupo III 
atende a famílias com ren-
da bruta anual que vai de 
30 mil até 60 mil reais. Para 
esse grupo, o financiamen-
to  chega a R$ 80 mil e há 
desconto na taxa de juros 
na modalidade constru-
ção, se a renda for até R$ 
37.200,00.

O valor médio das uni-
dades habitacionais é de R$ 
25 mil – custo mais baixo, 
em relação às áreas urba-
nas, pela disponibilidade 
de terrenos no meio rural 
e pelo sistema de produ-
ção das moradias (mutirão/
autoconstrução assistida, 

administração direta e em-
preitada global).

 
Incentivo
Desde maio de 2011, 

a Caixa criou a Superinten-
dência Nacional de Habi-
tação Rural (SUHAR), para 
incentivar a criação de en-
tidades representativas do 
setor. O banco público con-
tribui com o trabalho de 
capacitação técnica e social 
das comunidades, libera os 
recursos e acompanha a re-
alização das obras.

As famílias recebem 
capacitação técnica e orien-
tação sobre gestão da 
propriedade rural, embe-
lezamento das moradias, 
cooperativismo, participa-
ção da mulher na gestão 
da propriedade e ações 
que visem à permanência 
do jovem no campo.

Para o vice-presidente 
de governo e habitação da 
Caixa, José Urbano Duar-
te, a meta para 2014 será 
alcançada antes do prazo. 

“Vamos ampliar nossa capa-
cidade e continuar aceleran-
do o ritmo de contratações. 
A previsão é  superarmos 
esse número já nos primei-
ros meses de 2013.”

O PNHR paga R$ 1 mil, 
por família, para a entida-
de organizadora que pres-
te assistência técnica e exe-
cute o trabalho social junto 
às famílias, aspecto funda-
mental do programa, que 
visa promover a qualidade 
de vida dos trabalhadores 
do campo e evitar o êxodo 
rural.

 
Habitação Rural
Parte integrante do 

Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida (PMCMV), o PNHR 
foi criado pela necessidade 
de uma política habitacio-
nal que atendesse as espe-
cificidades da moradia no 
campo, onde as diferenças 
em relação ao meio urbano 
– tais como cultura, forma 
de remuneração, gleba de 
terra, logística para cons-

trução – passaram a ser 
consideradas nos progra-
mas de moradia para a 
população do meio rural.

 O Programa Minha 
Casa, Minha Vida é um 
programa do Governo 
Federal, que possibili-
ta que mais brasileiros 
possam obter moradias, 
terrenos para construção 
ou imóveis em conjuntos 
habitacionais, que po-
dem ser casas ou aparta-
mentos. 

O programa é volta-
do para famílias que os-
tentam renda mensal de 
até R$ 1.600,00.

O Minha Casa, Mi-
nha Vida foi lançado 
em março de 2009 com 
a meta de construir e 
disponibilizar 1 milhão 
de novas unidades ha-
bitacionais. Atualmente, 
essa meta é de 2 milhões 
de novas moradias para 
as famílias com renda 
bruta mensal de até R$ 
5.000,00.

Empréstimos para os novos usuários para aquisição de casas e apartamentos variam de R$ 49 mil a R$ 76 mil, dependendo do Estado onde se localiza o imóvel



Café Com Moda 
“A MODA DOS BRECHÓS” será o tema do 

Café Com Moda deste mês, que será realizado no 
próximo dia 21, a partir das 19h, na Galeria Louro 
& Canela, na Praia de Manaíra. O bate-papo será 
conduzido pelo empresário Fábio Rodrigues que 
falará sobre o interesse que os brechós têm 
despertado no mundo fashion.

Haverá, ainda, um minidesfile e um bazar 
organizado pelas empresárias Danielly Meirelles e 
Ihdhira Emanuel, além do lançamento do catálogo 
da nova coleção da Xamego Gold Beach.
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Posse no TRT/PB
FOI BASTANTE PRESTIGIADA a posse do desembar-

gador Leonardo José Videres Trajano, que assumiu o cargo 
pelo critério do Quinto Constitucional, em vaga destinada 
à classe dos advogados. 

A solenidade, que contou com a presença do governador 
Ricardo Coutinho, foi realizada no Plenário do TRT/PB, sob 
o comando do presidente Paulo Américo Maia Filho, onde 
o novo desembargador foi conduzido pelos desembarga-
dores Francisco de Assis Carvalho e Ana Maria Madruga. 
O magistrado foi saudado pelo desembargador Wolney de 
Macedo Cordeiro.

Eduardo Varandas, Ana Maria Madruga, Carlos Coelho, Vicente Vanderlei, governador Ricardo Coutinho, presidente do TRT, Paulo Maia, 
Francisco de Assis Carvalho, Ubiratan Delgado, Wolney de Macedo Cordeiro, Eduardo Sérgio de Almeida e Leonardo Trajano

Hotel do Bem-Estar
A CIDADE DE AREIA está em festa hoje com a inau-

guração, às 20h, do Hotel Triunfo, caracterizado como o 
Hotel do Bem-Estar da Paraíba.

O equipamento turístico dispõe de 30 apartamentos e 
90 leitos, suíte com varanda para uma paisagem romântica 
e bucólica, oferece caminhadas, oficinas de arte, dança e 
música e, em breve, sauna, massagem, hidromassagem e 
relaxamento em banho de ofurô.

Executiva Valneide 
Soares Ribeiro, médicos 
Ernesto Silveira Filho e 
Hermes de Sá Filho, pro-
motora Silvana Targino, 
Sras. Sandra Carla Couti-
nho, Ana Paula Cavalcanti 
Ramalho, Socorro Camilo 
e Hardilúzia Botelho, jor-
nalistas Odonildo Dantas 
e Molina Ribeiro, publi-
citária Maira Japiassú e 
artista plástica Alayde 
Tortorella.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Aquele que não 
consegue perdoar os 
outros destrói a ponte 
por onde irá passar”

“Você só terá sucesso 
na vida quando perdoar os 
erros e as decepções do 
passado”

FRANCIS BACON CLARICE LISPECTOR

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos
   A diretora do Studio Berçot de 
Paris, uma das mais renomadas escolas 
de moda do mundo, Marie Rucki, está 
de volta ao Brasil para participar do 
Seminário Internacional de Jornalis-
mo de Moda.
   O evento será realizado em 
São Paulo, no próximo dia 26, 
onde serão discutidos o papel 
dos editoriais de moda, a pro-
dução de textos críticos e fotos 
de moda. Para quem interessar, 
informações pelo email  info@
escolasaopaulo.org.

Zum Zum Zum
   A secretária de Adminstração do Estado, Livânia Farias, vai receber, na 
próxima sexta-feira em Curitiba, no Paraná, significativa homenagem da Câmara 
Internacional de Pesquisas e Integração Social. Será a “Medalla a la Integracion Simon 
Bolívar”, num reconhecimento a sua atuação na administração pública na Paraíba.

   A empresária Telma Lopes encerrou as atividades da franquia da 
marca de calçados  Datelli no Manaíra Shopping. 

   O feriadão vem aí e a semana parece que acabou pois não se consegue 
marcar mais nenhuma agenda com as pessoas. Parece que meio mundo de gente 
vai viajar!

A aniversariante de hoje, Molina Ribeiro e sua filha Roberta

QUEM VIVEU OS BONS momentos do bar Última 
Sessão, de Anely Almeida e Adroaldo Gomes, e do bar Es-
tação, da agitadora cultural Ana Maria Gondim, não perde 
por esperar! Localizados em pleno coração de Tambaú, 
sendo o primeiro na Rua Osório Paes e o segundo na Av. 
Olinda, foram, durante muito tempo, points das pessoas 
que apreciavam a noite e a boa música, pois por lá tocaram 
grandes artistas, como o maestro Moacir Santos, Lenine, 
Sivuca, Alceu Valença, entre tantos outros.

No próximo dia 12 de janeiro, Ana Maria Gondim e 
esta colunista vão reunir músicos de primeira grandeza, 
que tocavam naqueles bares para um revival inesquecível 
com Chico Lopes, Erick von Söhsten, Sérgio Galo, Glauco 
Andrezza, Letinho e André Correia.

FOTO: José Casimiro

Senador Cássio Cunha Lima e o artista plástico Clóvis Júnior na inauguração do painel de sua autoria 
que ficará permanentemente no Senado Federal 

Blues no Chopp Time
O SAXOFONISTA, PIANISTA E VOCALISTA  nor-

te-americano Warren Atiba Taylor é a estrela de hoje no 
Chopp Time Street, no bairro do Bessa. É o projeto Oi 
Blues by Night que traz para João Pessoa música da melhor 
qualidade com o referido músico e a banda Uptown Time, 
comandada por Givanni Papaleo. Os ingressos são limitados.

Assistência social
ESTÃO ABERTAS as inscrições para o I Encontro 

Nacional do Fórum de Secretários de Estado da Assis-
tência Social - Fonseas, que será realizado de 4 a 6 de 
dezembro, na Faculdade Maurício de Nassau, em João 
Pessoa.

O encontro, que terá a presença da ministra Tereza 
Campelo, do MDS, será presidido pela secretária de Es-
tado, Cida Ramos, e maiores informações no site www.
fonseas.org.br.Crepúsculo

SERÁ À MEIA-NOITE 
DE HOJE a pré-estreia do 
filme “A Saga Crepúsculo: 
Amanhecer - Parte 2”, do 
diretor Bill Cordon. O filme 
será exibido em duas salas 
de cinema do Cinespa-
ço MAG Shopping. O site 
Fique Ligado vai promover, 
na ocasião, ações interati-
vas com o público e sor-
teio de brindes.

   O Dancing Bar Zodíaco, em Tambaú, apresenta hoje, véspera do 
feriado, shows de Faringes da Paixão e Uskaba. 

Turma especial
COMEÇA no próximo 

dia 25 e vai até 2 de dezem-
bro uma turma especial do 
Summer Spa by Prodieta no 
bacana Summerville Beach 
Resort, na Praia de Porto de 
Galinhas, em Pernambuco. A 
turma vai comemorar 10 anos 
de parceria do Prodieta com 
a Rede Pontes de Hotéís, 
dona também do Atlante 
Plaza e Mar Hotel.

Feira Cidadão do Mundo
SERÁ REALIZADA hoje, a partir das 18h30, no Yázigi 

João Pessoa a Feira Cidadão do Mundo, com entrada 
gratuita ao público para uma noite cultural.

A programação inclui a exposição “Eu e Augusto”, 
do escultor Eulâmpio Neto, exibição de filmes clás-
sicos, apresentação de dança do ventre, presenças 
de desenhistas do Rascunho Studio e uma palestra do 
colorista Alzir Alves. Comidas e souvenis serão vendidos 
durante o evento e o montante arrecadado vai para a 
Associção Guajiru - Projeto Tartarugas Urbanas.

Revival inesquecível

FORAM COMEMORADOS, 
na última segunda-feira, 
os 20 anos de instala-
ção da 5ª e 6ª Varas do 
Trabalho de João Pessoa, 
presididas à época, res-
pectivamente, pelos de-
sembargadores Francisco 
de Assis Carvalho e Silva e 
Carlos Coelho de Miranda 
Freire, quando o TRT/PB 
era comandado pelo de-
sembargador Tarcídio de 
Miranda Monte.

Ambas são conduzi-
das hoje pelos juízes Paulo 
Henrique Tavares da Silva e 
Rita Leite Brito Rolim. 

Telhados de Serpa
O DESEMBARGADOR José Di Lourenço Serpa se 

prepara para lançar o seu livro de crônicas intitulado 
“Telhados”.

Será no próximo dia 29, às 17h, no Salão Nobre do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, na Praça João Pessoa.

Comemoração
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se inscrevem para 
concurso do magistério
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Apenas 32% fiscalizam a água
MunicíPios Paraibanos

Pesquisa divulgada pelo 
IBGE revela perfil das 
cidades brasileiras

Apenas 31,39% dos mu-
nicípios paraibanos fiscaliza-
vam a qualidade da água em 
2011. Apesar de quase 90% 
possuírem estrutura organi-
zacional para tratar da polí-
tica de saneamento básico, 
apenas 2,24% contavam com 
uma Política Municipal de 
Saneamento Básico. Os da-
dos constam da Pesquisa de 
Informações Básicas Munici-
pais – Perfil dos Municípios 
(Munic) de 2011, divulgada 
ontem pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

De acordo com o Munic, 
dos 223 municípios paraiba-
nos, apenas 70 possuíam um 
órgão responsável pela fis-
calização da água. E embora 
198 tivessem estrutura orga-
nizacional para tratar da po-
lítica de saneamento básico, 
apenas cinco possuíam Plano 
Municipal de Saneamento Bá-
sico, dos quais quatro abran-
gendo os serviços de abaste-
cimento d’água. Somente três 
contavam com Fundo Muni-
cipal de Saneamento Básico. 
Esta foi a primeira vez que o 
IBGE investigou a infraestru-
tura de saneamento existente 
nos municípios.

A pesquisa aponta ain-
da que dos 223 municípios 
paraibanos 18 (8,07%) 
possuíam legislação sobre 
proteção de mananciais, 31 
(13,9%) exigiam a aprovação 
e implantação de sistema de 
abastecimento d’água para 
loteamentos novos, outros 21 
exigiam sistema de esgota-

Cleane Costa 
cleanec@gmail.com

Só 5,83% têm órgão gestor de direitos humanos
Apenas 13 dos mu-

nicípios paraibanos – o 
que representa 5,83% 
do total – possuíam um 
órgão gestor de direitos 
humanos com a execu-
ção de programas e/ou 
ações voltadas para o 
grupo das lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e 
transexuais (LGBT). Se-
gundo o levantamento 
do IBGE, 26 (11,66%) 
adotam ações para o 
enfrentamento da vio-
lência contra o grupo 
LGBT; enquanto 13 pro-
moveram ações de ma-
nutenção de pessoas 
pertencentes ao grupo 
nas escolas.

inclusão
 De acordo com a 

Munic, dos 223 municí-
pios paraibanos, 204 – o 
que equivale a 91,48% 
- executava programas 
ou ações voltadas para 
a inclusão. Desse total, 
em 170 destes municí-
pios as ações tinham a 
finalidade de aumentar 
o número de itens de 
acessibilidade nas es-
colas; 146 criaram salas 
de recursos multifun-
cionais; 21 promoveram 
formação continuada de 
professores na Educação 
Especial; 136 desenvol-
veram ações de combate 
à violência nas escolas.

acessibilidade 
A pesquisa indicou 

ainda que 126 municí-
pios paraibanos (56,50%) 
possuíam escolas aptas a 
receber pessoas com de-
ficiência, enquanto 116 
(52,02%) executavam 
uma política, programas 
e/ou ações voltadas para 
estas pessoas, sendo que 
estas ações em 83 municí-
pios garantiam a melho-
ria de acessibilidade a es-
paços públicos de esporte 
e lazer e 35 ao transporte 
público.

Conforme o levan-
tamento do IBGE, 55 
municípios paraibanos 
(24,66%) promoviam 

distribuição de órteses e 
próteses; 31 (13,9%) de-
senvolviam programas e 
ações de geração de tra-
balho e renda ou inser-
ção das pessoas com de-
ficiência no mercado de 
trabalho.

Segundo a pesquisa 
do Munic, do total dos 
municípios paraibanos, 
86 (38,57%) possuíam 
pelo menos algum item 
de acessibilidade, sen-
do que 55 contavam 
com rampas de acesso, 
15 possuíam sanitários 
acessíveis, um tinha 
piso tátil e dois dispo-
nibilizavam de telefone 
público adaptado.

Dos municípios pa-
raibanos que tinham 
pelo menos um item de 
acessibilidade na sede 
da prefeitura, dois con-
tavam com mobiliário 
de recepção adaptado, 
seis tinham pessoal ca-
pacitado para prestar 
atendimento às pesso-
as com deficiência, três 
dispunham de reserva 
de vagas para veículos 
que transportam pesso-
as com deficiência, dois 
tinham sinalização de 
atendimento prioritá-
rio, nove admitiam cão 
de guia e 39 cidades 
contavam com rampa 
externa.

Apenas 79 muni-
cípios brasileiros têm 
legislação de combate 
à homofobia, de um 
total de 5.565 analisa-
dos em 2011. É o que 
mostra a Pesquisa de 
Informações Básicas 
Municipais – Perfil dos 
Municípios (Munic), 
divulgada ontem pelo 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE).

Os dados indicam 
que somente 486 ci-
dades adotam ações 
para o enfrentamen-
to da violência contra 
lésbicas, gays, bissexu-
ais, travestis e transe-
xuais (LGBT). Segundo 
o levantamento, 14% 
dos órgãos gestores 
de políticas de direitos 
humanos têm progra-
mas para a população 
LGBT, 99 reconhecem 
os direitos dessas pes-
soas e 54 têm lei para 
o reconhecimento do 
nome social adotado 
por travestis e transe-
xuais. 

Em relação a 
projetos ou ações 
voltadas à infância 
e à adolescência, a 
pesquisa mostra que 
5.358 têm esse tipo 
de iniciativa, com 
destaque para o com-
bate ao trabalho in-
fantil, a promoção do 
lazer, o atendimento 
à criança e ao adoles-
cente com deficiência 
e o enfrentamento à 
violência sexual. Nos 
5.077 municípios que 
têm programas desti-
nados aos idosos, os 
principais pontos são 
a promoção da saúde 
e a acessibilidade em 
espaços públicos e no 
transporte.

A gerente da Co-
ordenação de Popu-
lação e Indicadores 
Sociais do IBGE, Vâ-
nia Pacheco, destaca  
que, por outro lado, 
poucos municípios 
têm programas vol-
tados para a popula-
ção de rua. “Crianças, 
adolescentes e idosos 
são os principais alvos 
de políticas munici-
pais de direitos hu-
manos. Mas só 24,7% 
dos municípios exe-
cutam alguma ação 
para a população em 
situação de rua. Não 
são todos os muni-
cípios que têm esse 
problema, são os 
mais populosos e de 
regiões metropolita-
nas. Mas já são 1.373 
as cidades que decla-
raram que têm algum 
programa ou ação.”

Com relação a 
pessoas com deficiên-
cia, 3.759 municípios 
(67,5% do total) de-
clararam ter política 
específica na área.

Combate à 
homofobia

Akemi Nitahara
Da Agência Brasil

Dados revelam 
também que 
apenas 2,24% 
contam com 
uma política 
municipal de 
saneamento 
básico

mento sanitário e 19 exigiam 
sistema de drenagem e ma-
nejo de águas pluviais urba-
nas. Somente cinco (2,24%) 
contavam com legislação que 
trata da coleta seletiva de lixo. 

Já no país, dos 5.565 
municípios brasileiros, 2.659 
(47,8%) não fiscalizavam 
a qualidade da água. No 
ano passado, somente 28% 
(1.569) contavam com uma 
Política Municipal de Sanea-
mento Básico.

investimentos 
Dados do Governo do 

Estado referentes ao mês de 
maio deste ano apontavam 
que mais de R$ 200 milhões 
estavam sendo investidos 
em obras de saneamento 
básico em municípios das 
diversas regiões do Estado. 
Na semana passada, o go-
vernador Ricardo Coutinho 
assinou contrato de finan-
ciamento do programa BN-
DES/Estado, no valor de R$ 
550 milhões, dos quais R$ 
92 milhões serão aplicados 
em saneamento.

Somente em João Pes-
soa,  estão em processo de 
licitação as obras de esgota-
mento sanitário dos bairros 
do Valentina Figueiredo, Sei-
xas, Penha, José Amé-
rico, Jardim Colibris, 
Laranjeiras e Água 
Fria. As obras a se-
rem executadas pela 
Cagepa vão ampliar 
a cobertura de esgoto 
da capital dos atuais 
66,41% para 83,62%. 
Serão investidos R$ 
50 milhões, recursos 
oriundos do PAC e do 
Governo do Estado.

Em Campina 
Grande, o Go-
verno do Estado 
está concluindo 
o Sistema de 
Esgotamento 
Sanitário e o 
município pas-
sará a ter 90% 
de toda sua área 
saneada. O in-
vestimento é de 
R$ 1,8 milhão.  A 
Cagepa já foi auto-
rizada a iniciar o 
esgotamento sa-
nitário do Jardim 
Tavares e do Novo 
Cruzeiro num investimento 
de mais de R$ 6 milhões.

Dos 223 municípios do Estado, 
somente 70 possuíam, em 2011, 
um órgão responsável pela 
fiscalização da qualidade da água 



O concurso público do 
magistério, que oferece 2 mil 
vagas de professor de Educa-
ção Básica 3 da rede estadual 
de ensino, recebeu 17.523 
inscrições. De acordo com o 
Instituto Brasileiro de For-
mação e Capacitação (IBFC), 
responsável pela realização 
das provas, a concorrência 
será divulgada nos próximos 
dias. O edital com as regras 
da seleção está disponibili-
zado no endereço eletrônico 
http://ibfc.org.br.

O concurso terá provas 
objetivas e de títulos e será 
realizado no dia 9 de dezem-
bro nas cidades de João Pes-
soa, Campina Grande, Patos, 
Sousa e Cajazeiras. 

Antes, no dia 3, será 
publicado o edital de convo-
cação para as provas infor-
mando locais e horários. Os 
classificados serão contra-
tados sob o regime jurídico 
estatutário, de acordo com o 
Estatuto do Servidor Público 

do Estado da Paraíba.
Em cada município, 5% 

das vagas serão oferecidos 
a pessoas com deficiência. 
Para escolas estaduais na 
cidade de João Pessoa o con-
curso oferta 302 vagas e para 
escolas de Campina Grande 
são oferecidas 157 vagas.

Na última segunda-feira 
foram abertas as inscrições 
para o concurso público des-
tinado ao preenchimento de 
3.180 vagas de técnico admi-
nistrativo no Governo do Esta-
do. Feito exclusivamente pela 
internet – no endereço www.
funcab.org – o cadastro segue 
até o dia 26 deste mês. O valor 
da inscrição é de R$ 60,00.

O edital que estabelece as 
regras e prazos do concurso 
foi publicado no Diário Oficial 
do Estado no último dia 9. Os 
inscritos disputarão vagas em 
todo o território paraibano, 
distribuídas em 14 regiões 
geoadministrativas. A prova 
objetiva acontecerá nas cida-
des de Cajazeiras, Campina 
Grande, João Pessoa, Patos e 
Sousa, e está marcada para o 
dia 16 de dezembro.
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Mais de 17 mil se inscrevem 
para concurso do magistério
As provas serão aplicadas 
no próximo dia 9 em 
cinco municípios

Números

As duas mil vagas estão distribuídas nas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa   348

Língua Inglesa   170

Matemática  400

Arte      20

História    216

Geografia   244

Biologia   186

Química   178

Física   178

Educação Física   60

Com investimento de R$ 1,2 
milhão, o Hospital Padre Zé, inicia 
na próxima semana a construção 
da “Casa dos Pobres”, que vai aco-
lher pacientes de toda a Paraíba 
portadores do vírus HIV. Segundo 
o diretor administrativo do hospi-
tal, Cícero Xavier da Silva, a institui-
ção ainda não conseguiu arrecadar 
toda a verba para a construção, mas 
mesmo assim dará início a constru-
ção da Casa que dará tratamento 
digno aos pobres vítimas do HIV. 
“O hospital continua recebendo 
doações para ajudar na construção 
através da conta do Banco do Brasil. 
Agência 0011-6 – Conta 15774-0 e 
também através do cadastramento 
dos doadores pelo Telemarketing, 
número 30418445.

O projeto da Casa dos Pobres 
foi doado gratuitamente pela arqui-
teta Cristina Rocha e foi aprovado 
pelo Funcep – Fundo de Combate 
à Erradicação da Pobreza. Progra-
ma do Governo Federal, gerencia-
do pelo Governo do Estado. A Casa 
terá cerca de 665 metros de área 
construída e capacidade para dar 
apoio de hotelaria a 24 pacientes 
do interior que não tem onde mo-
rar para que eles possam fazer os 
exames de rotina em João Pessoa. 

A Casa dos Pobres também terá 
capacidade para apoiar diariamen-
te cerca de  200 pessoas no trata-
mento psicossocial, com médicos, 
enfermeiros, assistentes sociais e 
técnicos. Já no apoio de hotelaria 
para os que residem no interior, 
a Casa terá à disposição 24 leitos, 
sendo oito adultos masculinos, oito 
adultos femininos, quatro para 
adolescentes e quatro para crianças.

Ainda segundo o diretor ad-
ministrativo do Hospital Padre Zé, 
uma das metas da Casa dos Pobres 
é fazer com que as pessoas portado-
ras do vírus HIV sejam inseridas no 
mercado de trabalho. O objetivo é 
fazer com que as pessoas saudáveis 
quebrem um pouco o preconceito 
sobre os portadores de HIV. 

De acordo com o Ministério 
da Saúde a Paraíba já possui 4.759 
pessoas diagnosticadas com o vírus 
no Estado de 1980 até dezembro 
de 2011. Na lista das cidades parai-
banas com a maior quantidade de 
casos aparecem João Pessoa (1.597), 
Campina Grande (669), Santa Rita 
(237), Bayeux ( 234), Cabedelo 
(153), Patos (100), Guarabira (72), 
Mamanguape (66), Sapé (65), Rio 
Tinto (65), Cajazeiras (54), Sousa 
(51) e Itabaiana (48).    

Padre José Coutinho
De acordo com o responsável 

pelo hospital, padre Egídio de Car-
valho Neto, toda a ação para cons-
trução da Casa dos Pobres foi pen-
sada seguindo o exemplo do padre 
José Coutinho. Segundo ele, há 39 
anos, três dias antes de morrer, Pa-
dre Zé passou o feriado de Finados 
nas portas dos cemitérios, pedindo 
dinheiro para ajudar aos que mais 
precisavam. “Nosso objetivo é reto-
mar a ideia do Padre José Coutinho, 
construindo uma casa para dar tra-
tamento digno aos pobres. Ela será 
aberta para as pessoas que tentam 
viver com a Aids”, explicou. “To-
dos devem se sensibilizar com esta 
causa. Cada um que contribuir vai 
ajudar muitas pessoas acometidas 
de enfermidades gravíssimas e que 
não são acolhidas em outros hospi-
tais da região”, comentou.

A Casa dos Pobres será cons-
truída em anexo ao Hospital Padre 
Zé e a previsão para a conclusão 
das obras é o dia 1º de dezembro 
de 2013. Quem quiser contribuir 
com a realização da obra tam-
bém pode entrar em contato pelo 
fone: (83) 3241-8080. O Hospital 
Padre Zé, se localiza no bairro de 
Tambiá, em João Pessoa. (Z.A.)

Hospital Padre Zé inicia construção da 
Casa dos Pobres na próxima semana

SOLIDARIEDADE

A Casa dos Pobres, que será construída pelo Hospital Padre Zé, vai acolher pacientes de todo o Estado portadores do vírus HIV

No feriado desta quin-
ta-feira (15), Dia da Pro-
clamação da República, a 
maioria dos pessoenses 
deverá aproveitar o dia nas 
praias da Região Metropo-

litana de João Pessoa. Os 
shoppings funcionarão em 
horários normais com suas 
praças de alimentação, lo-
jas e cinemas, mas o Tambiá 
Shopping já informou que 
abrirá as portas a partir do 
meio-dia. Os grandes super-
mercados também funcio-
narão normalmente. 

Comércio deve abrir 
amanhã, diz sindicato

FERIADO

José Alves
Zavieira2@gmail.com

Comércio
Mesmo com o comércio facultativo, a expectativa do Sindicato dos Lojistas 

de João Pessoa, é que as lojas de grande porte, abram as portas devido a 

proximidade do final de ano. Segundo o presidente da Câmara dos Dirigentes 

Lojistas (CDL), Eronaldo Maia, os donos de estabelecimentos podem abrir as 

lojas, no entanto devem pagar os devidos honorários aos seus funcionários, 

bem como dar posteriormente uma folga pelo feriado trabalhado.

Bancos
Bancos e casas lotéricas fecharão Amanhã e voltarão a funcionar normal-

mente na sexta-feira.  Os clientes terão à disposição os caixas eletrônicos 

para efetuar saques, pagamentos ou depósitos.

Trens
Para quem pretende fazer viagens de trem, a notícia é animadora. No dia 15 

de novembro, o primeiro trem partirá de João Pessoa às 5h25 para Cabedelo 

e às 5h39 para Santa Rita, encerrando a operação comercial às 19h41. 

Balsa
A travessia da balsa de Cabedelo terá o horário de funcionamento normal, 

das 6h às 19h, com a balsa saindo de hora em hora. Dependendo do movi-

mento de tripulantes e veículos, uma balsa extra poderá ser colocada à dis-

posição do público com as travessias sendo efetuadas de meia em meia hora. 

Fique de olho

FOtO: Marcos Russo



Terra de cultura, arte 
e história, o município de 
Areia encanta turistas com 
seus engenhos de cachaça e 
rapadura, a beleza dos seus 
casarões e edificações e os 
atrativos naturais que a ro-
deiam. É neste cenário que 
será inaugurada hoje, às 20h, 
o Hotel de Bem Estar da Pa-
raíba, o Hotel Triunfo, com 
30 apartamentos e 90 lei-
tos. Com o empreendimen-
to, Areia deverá passar dos 
atuais 114 leitos para 204, 
em um acréscimo de 78% do 
número de leitos existentes.

O empreendimento vai 
agregar valor à oferta turís-
tica da região do Brejo parai-
bano com um novo conceito 
de hospedagem, dedicado à 
tranquilidade e ao relaxa-
mento. O lugar adequado 
para descansar e restaurar 
o equilíbrio da mente e do 
corpo. O hotel disponibili-
za suítes com varanda para 
uma paisagem romântica e 
bucólica. As atividades de 
lazer incluem caminhadas, 
oficinas de arte, de dança e 
de música. Em breve sauna, 
massagem e hidromassa-
gem e relaxamento em ba-
nho de ofurô. 

Em 2011, a cidade de 
Areia também inaugurou a 
primeira Pousada Boutique 
Antiquário da Paraíba - a 
Pousada Vila Real. Estes em-
preendimentos integram o 
turismo de experiência de-
senvolvido no Brejo. Com 25 

Número de leitos para turistas 
deve aumentar 78% em Areia
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O Hotel Triunfo será 
inaugurado hoje, com 30 
apartamentos e 90 leitos

FOTOS: Divulgação

atividades criativas de pro-
dução associada ao turismo, 
hoje esse destino turístico é 
divulgado e comercializado 
como um produto inovador 
de turismo de experiência 
com forte apelo nos aspectos 
rural e cultural. 

Segundo Regina Amorim, 
gestora de turismo do Sebrae 
na Paraíba, as visitas técnicas 

para conhecer essa nova reali-
dade são bem demandadas no 
Nordeste, a exemplo de Per-
nambuco e Bahia. Recente-
mente, passaram pela cidade 
a Empresa Pernambucana de 
Turismo (Empetur), a Asso-
ciação Pernambucana de Tu-
rismo Rural, a Associação dos 
Produtores da Aguardente e 
Rapadura e a Fundação Gil-

berto Freire. Agências de re-
ceptivo de João Pessoa e Cam-
pina Grande comercializam o 
produto turístico e, em breve, 
o Peixe Urbano Viagens.

 
Turismo 
Dentre as atividades 

criativas mais procuradas 
em Areia estão: piquenique 
na mata, visita ao engenho 

Triunfo; visita a Casa do 
Doce com mais de 70 sabo-
res/tipos, inclusive doces 
com cachaça. O turista pode 
também participar de uma 
tarde no Café com Retalhos 
- que inclui oficina de arte 
com retalhos e café com 
charme -, ou uma oficina de 
violinos, uma tarde na ofi-
cina Garagem da Arte onde 

o turista irá pintar uma bo-
neca de cerâmica de Chã da 
Pia com lanche regional. Há 
ainda a tarde com Violinos 
ao Pôr do Sol no Colégio 
Santa Rita, oficina de dança 
regional com o grupo Moen-
da Tradições Folclóricas ou 
ainda assistir a um concerto 
denominado Sacada Musical 
no Casarão Zé Rufino.

Com a inauguração hoje do Hotel Triunfo, a cidade de Areia, referência em arte e cultura, vai oferecer melhores condições de hospedagem para quem visita o município

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), através da Ge-
rência Operacional de DST/
Aids e Hepatites Virais, iniciou 
a implantação de testes rápi-
dos para diagnóstico de Aids e 
sífilis nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) dos municípios 
da 3ª, 6ª e 11ª Gerências Regio-
nais de Saúde do Estado.

No último dia 8, o traba-
lho foi iniciado nos municípios 
da 3ª Gerência Regional, sendo 
o município de Queimadas o 
primeiro deles. No dia seguin-
te, foi a vez dos profissionais da 
UBS de Remígio serem treina-
dos para a realização dos tes-
tes rápidos. Segundo a gerente 
operacional de DST/Aids e He-
patites Virais, Ivoneide Lucena, 
a partir da capacitação, o servi-
ço já poderá ser oferecido pela 
unidade de saúde, benefician-
do cada vez mais paraibanos. 
“Os enfermeiros da UBSs à luz 
da Rede Cegonha estão partici-
pando da prática ‘in loco’ e tão 
logo sejam capacitados, o ser-
viço de teste rápido para HIV 
e sífilis estará implantado na 
unidade”.

De acordo com a progra-
mação, que segue durante todo 
este  mês,  o trabalho foi reali-
zado ontem em Barra de San-
tana e prossegue hoje em So-
ledade, respectivamente. Neste 
mesmo período, o serviço de 
teste rápido para HIV e sífilis 

será implantado nas Unidades 
Básicas de Saúde de 19 muni-
cípios que compõem a 6ª Ge-
rência Regional de Saúde e dos 
sete municípios que compõem 
a 11ª Gerência Regional.

Nos dias 20 e 22, será a 
vez dos profissionais de Ca-
turité e Puxinanã serem ca-
pacitados. E por fim, no dia 
27, o serviço será implanta-
do em Cabaceiras.

Para Ivoneide Lucena, a 
iniciativa vai facilitar ainda 
mais o acesso dos paraibanos 
aos testes rápidos de HIV e 
sífilis; doenças sexualmente 
transmissíveis cujo diagnós-
tico precoce pode auxiliar no 
tratamento e melhorar na 
qualidade de vida do paciente. 
“A ampliação da implantação 
do serviço por todo o Estado é 
uma meta da Secretaria de Es-
tado da Saúde. Hoje, a Paraíba 
está em primeiro lugar no país 
no que se refere ao cumpri-
mento da proposta de descen-
tralização dos testes rápidos 
na atenção básica”.

Em 2012, o serviço de tes-
te rápido para HIV e sífilis já foi 
implantado na atenção básica 
de 60% dos municípios da Pa-
raíba. A meta, de acordo com 
a Gerência Operacional das 
DST/Aids e Hepatites Virais da 
SES, é que, no ano que vem, o 
serviço esteja disponível nos 
223 municípios paraibanos. 

Saúde implanta testes 
rápidos em 33 cidades

AIDS E SÍFILIS

Cerca de trezentas famílias de 
agricultores da região de Montei-
ro, no Cariri, estão sendo benefi-
ciadas com a construção de cister-
nas de telas de alambrado, que 
são mais resistentes e sustentáveis 
durante o período de estiagem. A 
ação é  coordenada pelo Projeto 
Cooperar, que visa oferecer auxí-
lio ao homem do campo. Nas es-
tiagens as cisternas recebem água 
dos carros-pipa e muitas famílias 
não tinham onde fazer o armaze-
namento. O investimento total é 
de aproximadamente R$ 700 mil.

Estão sendo beneficiadas cerca 
de quinze comunidades, entre elas 
a de Catolé, Picos e Limitão. “Os 
beneficiados estão cheios de ex-
pectativa, porque eles não tinham 
cisterna de nenhum tipo e agora 
vão poder receber a água”, de-
clarou a presidente da associação 
que integra as três comunidades, 
Hélia Cristina da Silva Alexandre. 
“Apesar da seca, a população está 
animada porque a construção des-
se tipo de cisterna é mais rápida e 
logo, logo os carros-pipa vão abas-
tecer as famílias”, informou.

Para o gestor do Projeto Coo-
perar, Roberto Vital, “esta é uma 
das ações que podem amenizar o 
sofrimento dos trabalhadores ru-
rais neste período de seca. Vários 
setores do Governo Estadual estão 
empenhados em fazer com que os 
agricultores convivam com a estia-

Famílias são beneficiadas com cisternas
EM MONTEIRO 

gem de forma sustentável, o que 
acontece também com o Cooperar, 
a cisterna de tela de alambrado vai 
ajudar a muita gente”, disse.

A técnica é novidade no Cariri, 
que só tinha cisternas de placa, as 
chamadas tradicionais. A estrutu-
ra de tela de alambrado é menos 
vulnerável à contaminação. “Ela é 
totalmente externa, diferente da 
tradicional, que fica quase enter-
rada, por isso são mais seguras”, 

explicou Roberto Vital. Segundo 
ele, a ideia é agilizar as construções 
e garantir a segurança hídrica das 
comunidades beneficiadas o mais 
rápido possível.

Os pedreiros responsáveis pela 
instalação das cisternas estão partici-
pando de uma capacitação e já pas-
sam a construir as unidades.  Cada 
cisterna tem capacidade para 16 mil 
litros de água e recebe investimentos 
de R$ 2,6 mil do Governo do Estado.

A construção de cisternas de telas de alambrado contribui para o combate à seca
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Aeroporto vai receber R$ 9 mi
INVESTIMENTOS

Paraíba CAMPINA

Infraero assina ordem de 
serviço para melhorias na 
pista do João Suassuna

Preocupações com as 
questões ligadas a seguran-
ça, é com essa perspectiva 
que a Infraero Aeroportos, 
ligada ao Aeroporto Presi-
dente João Suassuna/Cam-
pina Grande, realizou na 
manhã de ontem uma sole-
nidade para a assinatura de 
ordem de serviço das obras 
para a recuperação da pista 
e do pátio local. 

Conforme o superin-
tendente regional do Nor-
deste, Fernando Nicácio, 
a iniciativa para as obras 
são fundamentais. “A par-
tir da execução desta obra, 
buscamos requalificar as 
pistas existentes no ae-
roporto, de tal forma que 
possamos ter toda qualida-
de em assegurar as opera-
ções de pouso e decolagem. 
Assim, viabiliza o interesse 
das empresas aéreas em 
operar na cidade e no Esta-
do”, destacou Nicácio.

Durante a solenidade, 
foi informado que o início 
das obras é para um prazo 
imediato de 10 dias e com a 
previsão de entrega para o 
primeiro semestre de 2013, 
no mês de agosto, o equiva-
lente a um ano de duração. 
Os slides apresentaram um 
investimento de melhoria 
em um trabalho qualificado, 
o cuidado e o zelo em man-
ter o operacional. 

As obras que serão re-
cuperadas estão divididas 
entre a pista de táxi alfa, a 
pista principal (denomina-
da de pouso e decolagem 
com 1.600 metros de ex-
pansão), o sistema de dre-
nagem artificial e o pavi-
mento do trecho de acesso 
à garagem. Atualmente, o 
aeroporto tem a capacida-
de em atender um milhão 
de pessoas, o que até o mês 
de outubro de 2012 foi con-
tabilizado 110 mil passa-
geiros. O estacionamento 
conta com o espaço para 
180 vagas.

Neste ano, o investi-
mento das obras de aces-
sibilidade foi calculado em 
torno de R$ 145.723,41. Já 
as obras de revitalização de 
pátios e pistas, foi  de R$ 
9.078.185,32.  

O superintendente do 
aeroporto, Nilson Suassu-
na, informou que as obras 
não irão atrapalhar ou in-
terromper os pousos e de-
colagens das naves aéreas. 
O período vespertino pros-
seguirá com o seu fluxo 
normal. 

Pela cidade

Salomão Augusto ainda declarou ontem que na próxima 
semana vai apresentar à imprensa o projeto executivo do 
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), o que ele tratou como “uma 
surpresa”. “Vou deixar prontinho para o próximo governo”, 
declarou o superintendente.

l DISCuSSãO

Vereadores de oposição voltaram a discutir com 
membros da “tropa de choque” do governo Veneziano Vital 
do Rêgo durante a sessão de ontem na Câmara Municipal. 
Os oposicionistas acusam a existência de um suposto caos 
administrativo, e os governistas rebatem a tese.

l REASSuMIR
 

Tovar Correia Lima (PSDB) e João Dantas (PSD) 
pediram que o prefeito “reassuma” o mandato. “Eu peço 
que ele cumpra o que resta do seu mandato. Que reassuma 
e cumpra até o dia 31 de dezembro, em respeito ao povo de 
Campina Grande”, afirmou o vereador tucano.

A defesa
 

A defesa do governo Veneziano ficou, mais uma 
vez, por conta de dois peemedebistas: Antônio Pereira e 
Olímpio Oliveira. Ambos disseram que a oposição tenta 
criar um ambiente de “terra arrasada” que, segundo 
os parlamentares, não reflete a realidade vivida pela 
cidade.

“Discreto”

Em boca fechada não entra mosquito. Foi desta forma 
que o vereador Cassiano Pascoal compareceu, mais uma vez, 
na sessão da Câmara Municipal de Campina Grande, após 
a derrota nas urnas da sua mãe, Tatiana Medeiros, e dele 
como vereador/candidato a reeleição. Cassiano limitou-se 
a ser mais um vereador no plenário em sessão ordinária da 
“casa de Félix Araújo”.

14 de novembro

O Dia Mundial da Diabetes exige campanhas de combate e 
controle da doença a ser divulgadas no mundo inteiro. A diabetes 
é uma das principais doenças que atinge a população e pode 
trazer sérias complicações à saúde como infarto, insuficiência 
renal, derrame cerebral, lesões de difícil cicatrização e problemas 
visuais.

Blue...

O prefeito e o secretariado de uma importante cidade 
na Paraíba não têm aparecido publicamente para explicar 
as reclamações dos servidores municipais, que em algumas 
categorias já chegam a dois meses e meio de salários 
atrasados. No entanto, os patrões continuam esbanjando 
saúde financeira. 

… label

Na noite da última sexta-feira, um auxiliar da referida 
prefeitura “bombou” com sua turma em uma boate da cidade. Em 
poucas horas de diversão, a mesa consumiu três litros dos mais 
nobres uísques escoceses. Dentre eles, a estrela da noite, uma 
rara garrafa com o ‘scotch’ envelhecido por 21 anos em barril de 
carvalho. Pelo mimo foram desembolsados mil reais, acrescidos a 
mais R$ 2 mil da conta da noite.

Paralisação

Cerca de cem agentes de trânsito do Município cruzaram 
os braços e acamparam em frente à sede da Superintendência 
de Trânsito e Transportes Públicos para cobrar o pagamento 
dos salários de outubro, que ainda não haviam sido 
depositados nas contas dos servidores.

.
Resposta

O superintendente da STTP, Salomão Augusto, 
prometeu que os agentes estariam de volta às ruas já 
nesta quarta-feira, com os salários depositados. Ele ainda 
afirmou que a gestão do prefeito Veneziano Vital do Rêgo 
foi a que mais fez pelos agentes de trânsito na cidade.

Projeto

FOTO: Divulgação

Kalyenne Antero
Especial para A União

O auditório do Sesc Cen-
tro, foi o local escolhido para 
sediar a solenidade de posse 
do novo comandante da Com-
panhia de Policiamento de 
Trânsito (CPTtran) do muni-
cípio de Campina Grande.  O 
evento contou a participação 
dos policiais militares, re-
presentantes do Governo do 
Estado da Paraíba e outras 
autoridades. 

O tenente-coronel Edu-
ardo Jorge de Souza de An-
drade Lima, ex-comandante 
da CPTran-CG, foi conduzido 
para o 7º Batalhão de Polícia 
Militar, com sede em Santa 
Rita (localizada na região me-
tropolitana de João Pessoa). A 

sua área de atuação se esten-
derá também aos municípios 
de Bayeux, Lucena, Cruz do 
Espírito Santo, Sapé e Mari. 
Em seu lugar, passará a assu-
mir o capitão Edmilson Cas-
tro de Lima, do Batalhão de 
Polícia de Trânsito (BPTtran) 
de João Pessoa. 

Na área do 10º Batalhão 
da Polícia Militar (BPM), o te-
nente-coronel Arilson da Silva 
Valério, assumirá o 4º Bata-
lhão de Polícia Militar (BPM) 
situado em Guarabira. Sua 
substituição se dará por meio 
do tenente-coronel Ysmar 
Mota Soares, passando a co-
mandar do 10º BPM de Cam-
pina Grande.

Militares realizaram uma 
singela homenagem ao tenen-
te-coronel Jorge de Souza. Tro-
féus e outros tipos de brindes 
foram distribuídos aos poli-
ciais que realizaram o maior 
número de: motos apreendi-
das e apreensão de armas de 
fogo, pronto atendimento, des-
taque administrativo e o maior 
número de flagrantes.

Jorge de Souza, atual 
comandante do 7º BPM, pro-
feriu seus cumprimentos. 
“Agradeço a confiança em 
nossa equipe e acima de tudo, 
em Deus. Dentro de 8 meses e 
25 dias, realizamos um recor-
de de apreensões”, comemo-
rou o coronel.

Segurança Pública empossa um 
novo comandante para a CPTran

SuBSTITuIÇãO

Pista e pátio do terminal de passageiros do aeroporto de Campina Grande vão passar por reformas

Atualmente, 
o aeroporto 
tem capacidade 
para atender 
um milhão de 
pessoas. Em 
outubro ele 
recebeu 110 mil 
passageiros.

Em uma reunião 
tensa, ocorrida no fi-
nal da tarde de dessa 
segunda-feira (12/11), 
no  Ministério do Tra-
balho,  foram encer-
radas as negociações 
da Campanha Salarial 
2012/2013 dos trabalha-
dores do comércio de 
Campina Grande e Re-
gião. A categoria passa 
a receber um piso de R$ 
685 (retroativo a 1º de 
novembro, data-base).

Em janeiro do próxi-
mo ano o salário desses 
trabalhadores será rea-
justado para R$ 705. 

A convenção cole-
tiva da categoria co-
merciária de Campina 
Grande, que será enca-
minhada à Justiça do 
Trabalho para homolo-
gação, garantiu várias 

cláusulas sociais, inclu-
sive o seguro de vida e 
acidentes pessoais, sem 
nenhum custo para o 
comerciário. Deste acor-
do ficaram pendentes as 
assinaturas dos sindica-
tos de Gêneros Alimen-
tícios e o de Atacadista, 
o que vai acontecer ain-
da esta semana.

O presidente do Sin-
dicato dos Comerciários, 
José do Nascimento Co-
elho esclareceu que o 
reajuste ainda não aten-
de todas as necessidades 
básicas dos trabalhado-
res, entretanto, ele disse 
que o percentual foi con-
cedido dentro do possí-
vel frente à conjuntura 
atual do país. “Diferen-
temente de outras cate-
gorias garantimos para 
os comerciários o ganho 

real dos últimos 12 me-
ses, pois conseguimos 
um reajuste superior a 
10%”, afirmou José do 
Nascimento Coelho.

Com o encerramen-
to das negociações en-
tre patrões e represen-
tantes dos empregados, 
o funcionamento do 
comércio neste feriado 
de amanhã, data co-
memorativa da  Procla-
mação da República Fe-
derativa do Brasil, que 
estava condicionado à 
assinatura do acordo, 
tudo acontecerá nor-
malmente.

O Sindicato dos Co-
merciários solicitava 
inicialmente um piso 
base de R$ 750, ou seja, 
um acréscimo de R$ 110 
em cima do valor atual, 
que era de R$ 640.

Piso dos comerciários sobe para 
R$ 685 e lojas funcionam amanhã

SALÁRIO E FERIADO



Recursos para a Translitorânea
ABASTECIMENTO

Ricardo Coutinho se reúne 
com ministro e solicita 
verbas para finalizar etapa
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Pagamento do ICMS 
de dezembro pode ser 
feito em duas parcelas
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A liberação de recursos 
para a construção da segun-
da etapa da adutora Trans-
litorânea, orçada em R$ 125 
milhões. Este foi o principal 
tema tratado entre o gover-
nador do Estado, Ricardo 
Coutinho, e o ministro das 
Cidades, Aguinaldo Ribeiro, 
durante reunião realizada 
ontem, em Brasília.

A audiência contou tam-
bém com a presença do se-
cretário executivo do PAC na 
Paraíba, Ricardo Barbosa.

A primeira etapa da 
Translitorânea  está pratica-
mente concluída, com  91% 
da obra executada, e sua 
inauguração prevista para o 
primeiro semestre do próxi-
mo ano. Já foram investidos 
mais de R$ 100 milhões. A 
segunda etapa compreen-
derá uma nova barragem de 
acumulação e um novo tre-
cho de adutora, de 11 quilô-
metros.

A adutora Translitorâ-
nea vai abastecer bairros da 
Grande João Pessoa, além 
dos municípios de Alhan-
dra e Conde. Considerada a 
maior obra da primeira eta-
pa do Plano de Aceleração 
do Crescimento (PAC I), vai 
atender a 1,6 milhão de ha-
bitantes.

Ricardo Coutinho afir-
mou que a obra abastecerá 
parte de João  Pessoa e mu-

O governador Ricardo Coutinho, ao lado do secretário Ricardo Barbosa, foi recebido pelo ministro Aguinaldo Ribeiro, que prometeu se empenhar pela liberação dos recursos

nicípios vizinhos por mais 20 
anos com a duplicação da pro-
dução de água   pela Compa-
nhia de Água e Esgotos da Pa-
raíba (Cagepa) para atender a 
demanda da população, que 
cresceu muito nesses últimos 
anos nesta área. Ele ressaltou 
que o ministro Aguinaldo Ri-
beiro tem se mostrado bastan-
te sensível com essa e outras 
obras de saneamento, abaste-
cimento e habitação tocadas 

pelo Governo do Estado em 
parceria com o Ministério das 
Cidades.

Após a audiência, o mi-
nistro Aguinaldo Ribeiro 
afirmou que irá se empenhar 
ao máximo para que as obras 
que estão sendo tocadas pelo 
Ministério e pelo Governo do 
Estado sejam continuadas 
sem nenhum prejuízo para 
a população e também que 
as novas obras e projetos se 

concretizem e venham me-
lhorar a infraestrutura das 
cidades paraibanas.

“Vamos continuar tocan-
do isso de forma conjunta 
sem nenhuma dificuldade. A 
nossa disposição é trabalhar 
em parceria com o Estado e 
prefeituras para avançar nas 
ações desenvolvidas na Para-
íba como a construção de ca-
sas, saneamento, sistemas de 
abastecimento e mobilidade 

urbana”, finalizou o ministro.  

A obra 
Localizado no Litoral Sul 

da Paraíba, o sistema adutor 
denominado de Translitorâ-
nea compreende a captação 
em três pequenas barragens 
nos rios Cupissura, Taperu-
bus/Papocas e Abiaí. As adu-
toras desses rios convergi-
rão para um reservatório de 
reunião, constando de duas 

câmaras de cinco mil me-
tros cúbicos que se interliga 
com a Estação Elevatória de-
nominada EB4 – daí, vai em 
recalque até um stand-pipe, 
para seguir por gravidade 
até a Estação de Tratamento 
de Água em Gramame, am-
pliada para tratar a vazão 
de 3.934 litros por segundo. 
Em Gramame, as obras estão 
avançadas na construção da 
nova estação de tratamento.

Atendendo à con-
vocação do presidente 
da Câmara Municipal, 
Nelson Gomes Filho, 12 
dos 16 vereadores de 
Campina Grande com-
pareceram à sessão de 
ontem e, após uma re-
união a portas fechadas 
no Salão Azul da Casa, 
aprovaram mais de 50 
requerimentos que es-
tavam com votações 
pendentes. As matérias 
são reivindicações, diri-
gidas ao Executivo mu-
nicipal, de realização de 
obras e ações, além de 
votos de aplauso, votos 
de pesar e outras pautas 
de pequena relevância. 

O que de mais im-
portante aconteceu du-
rante a sessão de ontem, 
porém, ficou longe das 
vistas e dos gravadores 
dos jornalistas. No Sa-
lão Azul, o presidente 
Nelson Gomes Filho pu-
xou a orelha dos colegas 
pela ausência nas últi-
mas semanas, lembran-
do a repercussão do es-
vaziamento do plenário. 
Nelson cobrou maior 
assiduidade dos verea-
dores até o final do ano, 

sobretudo para votação 
e aprovação da Lei Orça-
mentária Anual 2013.

Outro assunto tra-
tado na conversa re-
servada foi a possibi-
lidade de reajuste dos 
salários dos vereadores. 
O aumento, se aprova-
do, beneficiará a próxi-
ma legislatura, além do 
prefeito, do vice e dos 
secretários municipais. 
Não foi revelado se já 
existe a definição de 
valores, mas, apesar das 
queixas do presidente 
da Câmara a respeito do 
orçamento apertado do 
Legislativo municipal, 
o reajuste pode entrar 
na pauta nas próximas 
semanas. As contas te-
rão que ser feitas com 
cuidado, tendo em vista 
que a próxima legisla-
tura contará com mais 
sete vereadores.

Outro destaque da 
sessão de ontem foi a 
discussão entre verea-
dores da bancada de 
oposição e membros da 
base governista. Na tri-
buna, João Dantas (PSD) 
e Tovar Correia Lima 
(PSDB) voltaram a de-
nunciar o que chamam 
de “caos administrati-
vo” na cidade. 

Vereadores devem 
ter reajuste salarial

CAMPINA GRANDE
REUNIÃO NO PALÁCIO

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

Parceria entre Estado e municípios
O governador Ricardo 

Coutinho recebeu 23 pre-
feitos eleitos e reeleitos do 
Democratas na Paraíba, além 
dos vice-prefeitos eleitos no 
pleito de 7 de outubro, na úl-
tima segunda-feira à noite . O 
encontro aconteceu no Palá-
cio da Redenção e teve a par-
ticipação do presidente esta-
dual do Democratas, Efraim 
Morais, secretário de Estado 
da Infraestrutura, e do depu-
tado federal Efraim Filho.

A parceria com os muni-
cípios e a queda dos índices 
de analfabetismo  nortearam 
as discussões. Nos últimos 
dois anos, a Paraíba foi res-
ponsável pelo maior percen-
tual de redução do analfabe-
tismo no Brasil. “Saímos de 
21,8% em 2010 para 17,4% 

em 2011 e agora para 14,13% 
em 2012. São 50 mil pessoas 
por ano que estão sendo alfa-
betizadas.”, comemorou o go-
vernador Ricardo Coutinho.

Na audiência coletiva, o 
governador, prefeitos e pre-
feitas, além dos dirigentes 
do Democratas reafirmam o 
compromisso de firmar cada 
vez mais parcerias com a fina-
lidade de contribuir com o de-
senvolvimento da Paraíba. No 
Estado, o DEM elegeu 208 ve-
readores e tem em seus qua-
dros dois deputados federais 
e quatro deputados estaduais.

O governador Ricardo 
Coutinho afirmou que a par-
ceria PSB/DEM é importante 
para o desenvolvimento do 
Estado. “É uma relação sólida 
e nós queremos apronfudá-la 

cada vez mais”, declarou.  Ele 
agradeceu a visita e ressaltou 
que espera o compromisso de 
todos no sentido de elevar o 
Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) de seus muni-
cípios. Outra ação que vai con-
tribuir com a elevação dos in-
dicadores sociais é a ampliação 
dos serviços de saúde. O Esta-
do quer pactuar a cobertura da 
detecção de câncer de mama e 
de câncer de colo de útero. 

Seca
O problema foi outro tema 

abordado na reunião. O gover-
nador relatou o esforço do Es-
tado para diminuir os efeitos 
da estiagem e citou a distribui-
ção de ração animal para redu-
zir os prejuízos e garantir a ma-
nutenção do rebanho. A ação 

inovadora é inédita no país.
A construção de quatro 

adutoras em 2013; o lança-
mento, em breve, do novo 
edital do Pacto pelo Desen-
volvimento Social da Paraíba 
e o início da Rodovia da Inte-
gração foram algumas ações 
de destaque anunciadas pelo 
governador Ricardo Couti-
nho. Ele ressaltou que o Esta-
do é parceiro de todos os 223 
municípios paraibanos obje-
tivando o crescimento econô-
mico e social da Paraíba. 

O presidente estadual do 
Democratas, Efraim Morais, e o 
deputado federal Efraim Filho, 
agradeceram ao governador 
pela oportunidade do encontro 
e renovaram o compromisso 
do partido em ampliar parce-
rias com o Governo do Estado. 

Secretária recebe homenagem internacional
A secretária de Estado da 

Administração da Paraíba, Li-
vânia Farias, recebe na próxi-
ma sexta-feira uma homena-
gem concedida pela Câmara 
Internacional de Pesquisas e 
Integração Social (CIPIS), em 
Curitiba, no Paraná.

A “Medalla a la Integracion 
Simon Bolívar” é o reconheci-
mento da atuação da secretária 
no trabalho desenvolvido na 
Administração Pública do Es-
tado da Paraíba. A homenagem 
destaca a liderança de Livânia 
Farias, além de projetos na 
aplicação de recursos públicos 

que tiveram reflexos positivos 
em Estados da Federação e pa-
íses do Mercosul.

A escolha do nome da se-
cretária Livânia Farias foi apro-
vada, por unanimidade, pela 
diretoria da CIPIS. A Câmara 
tem o objetivo de incentivar e 
promover a proposta Boliva-
riana de integração com o in-
tuito de destacar lideranças da 
América Latina, fortalecendo 
programas, ideias e experiên-
cias capazes de integrar e con-
tribuir com o desenvolvimento 
da administração pública.

Entre as ações da Paraíba 

que receberam o reconheci-
mento da comissão organiza-
dora estão o esforço de moder-
nização da gestão e de redução 
do comprometimento da re-
ceita com a folha de pessoal, 
percentual que extrapolava os 
limites prudenciais da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, no 
início de 2011. Em um ano e 11 
meses, o Governo conseguiu se 
enquadrar na margem de 46%. 
No setor público, por exemplo, 
pode ser ressaltada a quantida-
de de concursos públicos reali-
zados na gestão do governador 
Ricardo Coutinho.

Livânia Farias é natural 
de Sousa, no Sertão da Para-
íba, especialista em Gestão 
e Administração e graduada 
em Direito, pela Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). 
Antes de assumir a Secretaria 
de Estado da Administração, 
foi procuradora-geral do Es-
tado, procuradora do Instituto 
de Previdência do Estado da 
Paraíba (1998-2003), procu-
radora no Município de Cabe-
delo e João Pessoa e presiden-
te da Comissão Permanente 
de Licitação de João Pessoa 
(2005-2008). 



ICMS de dezembro será parcelado
COMÉRCIO VAREJISTA
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Geral

Adotada pelo Governo do 
Estado, medida desonera 
despesas no fim do ano

O pagamento do Imposto 
de Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) referente  
ao mês de dezembro poderá 
ser feito em duas parcelas. O 
Governo do Estado publicou  
no último domingo (11) de-
creto de nº 33.462 no Diário 
Oficial, assinado pelo gover-
nador Ricardo Coutinho, com 
as regras do parcelamento do 
principal tributo do Estado.

O secretário de Estado da 
Receita, Marialvo Laureano, 
revelou que o parcelamento 
do ICMS de dezembro é uma 
medida que vem sendo ado-
tada nos últimos anos pelo 
Governo do Estado e atende 
a uma reivindicação dos di-
rigentes lojistas da Paraíba. 
“Como o faturamento do va-
rejo é maior em dezembro em 
relação aos demais meses do 
ano, como forma de amenizar 
esse pagamento, o governo 
adota o parcelamento do tri-
buto recolhido de dezembro”, 
explicou.

O secretário informou 
que as regras de pagamento 
em duas parcelas não tiveram 
modificação. “O pagamen-
to da primeira parcela será 
realizado mediante a média 
recolhida do ICMS pela em-
presa nos meses de setembro, 
outubro e novembro de 2012.  
“Se a média de recolhimento, 
por exemplo, dos três meses 
anteriores (setembro, outu-
bro e dezembro) ficou em R$ 
20 mil, este valor será a par-
cela mínima paga em janeiro. 
Se em dezembro, o ICMS re-
colhido chegou a R$ 30 mil, 
o estabelecimento pagará R$ 
20 mil no dia 15 de janeiro e 
o saldo remanescente (R$ 10 
mil) no dia 15 de fevereiro, 
junto com o recolhimento do 
tributo referente ao mês an-
terior. A divisão sempre leva-
rá em consideração essa mé-
dia no ato do pagamento da 
primeira parcela”, informou o 
secretário.

O presidente da Federa-
ção das Câmaras de Dirigen-
tes Lojistas (FCDL) da Paraí-
ba, José Lopes Neto, elogiou 
a medida, que foi uma reivin-
dicação do setor, mais uma 
vez, atendida pelo Governo 
do Estado. “Apesar das ven-
das se multiplicarem em de-
zembro, como sendo a melhor 
data do varejo, as empresas, 
principalmente as micro e as 
pequenas do comércio, têm 
despesas mais elevadas com o 
pagamento do 13º salário dos 
funcionários, comissões e pa-
gamento de títulos. Parcelar o 
tributo é uma medida impor-
tante para amenizar os custos 
e evitar a descapitalização de 
empresas de menor porte”, 
avaliou. O presidente da FCDL 
prevê alta de 6% a 7% nas 
vendas de Natal deste ano, no 
varejo, sobre o ano passado.

De acordo ainda com o 
texto do decreto, o parcela-
mento do ICMS relativo às 
operações efetuadas no mês 
de dezembro de 2012 somen-
te “se aplica aos contribuintes 
varejistas, regularmente ins-
critos no Cadastro de Contri-
buintes do ICMS do Estado da 
Paraíba, que tenham o ICMS 
a recolher relativo ao mês de 
dezembro de 2012 superior à 
média do ICMS devido pelas 
operações realizadas nos me-
ses de setembro a novembro 
deste ano”.

Fotos:  Ortilo Antônio

A Assembleia Legislati-
va marcou três reuniões de 
comissões para a manhã de 
ontem, mas só conseguiu re-
alizar uma e, mesmo assim, 
terminou prejudicando a 
sessão ordinária do plenário, 
que novamente ficou sem 
sessão e sem votação.

“O presidente Ricardo 
Marcelo já está indignado com 
tudo isso e acho que, a partir 
de hoje, a coisa vai se com-
plicar”, afirmou o primeiro 
secretário da Casa, deputado 
Branco Mendes (PEN), ao ser 
perguntado sobre as conse-
quências de mais um dia pra-
ticamente sem produção no 
Poder Legislativo Estadual.

Ele lembrou que, recen-
temente, em concordância 

com o Colégio de Líderes, o 
presidente já havia estabele-
cido que as reuniões de co-
missões ficariam todas para o 
período da tarde, justamente 
para que essas reuniões não 
prejudicassem as sessões em 
plenário. “Não se sabe como, 
algumas dessas comissões 
foram aos poucos retornando 
seus trabalhos para o período 
da manhã”, disse.

As reuniões marcada 
para a manhã de ontem fo-
ram as da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e mais duas 
Comissões Especiais que 
iriam apreciar duas das 11 
Propostas de Emendas Cons-
titucionais (PECs) que estão 
encalhadas desde o primeiro 
semestre do ano passado.

Apenas a CCJ conseguiu se 
reunir, esvaziando a sessão em 
plenário. O mesmo, no entanto, 

não se deu com as outras duas 
comissões. Nos locais onde 
elas deveriam se reunir não 
apareceu nenhum dos 14 de-
putados (cada uma delas tem 
sete membros) e, com isso, as 
duas PECs vão continuar enca-
lhadas junto às demais.

Uma das reuniões das Co-
missões Especiais estava mar-
cada para acontecer às 11h30 
e tinha como objetivo apreciar 
a PEC 02/2011, do deputado 
Raniery Paulino (PMDB), que 
prevê a obrigatoriedade do 
curso de Direito para delega-
do de Polícia Civil da Paraíba.

A reunião da outra Co-
missão Especial começaria ao 
meio-dia às 12h e seria para 
apreciar a Emenda 01/2011, 
de autoria do deputado Lucia-
no Cartaxo (PT), que prevê a 
autonomia financeira da De-
fensoria Pública da Paraíba. 

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Assem-
bleia Legislativa apreciou 
ontem 18 matérias, mas a 
polêmica ficou mesmo por 
conta da Mensagem do Po-
der Executivo sobre a Corre-
gedoria Geral da Segurança, 
que recebeu duas emendas 
do deputado Janduhy Car-
neiro, mas acabou acolhida, 
inclusive, com apoio do líder 
do Governo, deputado Her-
vázio Bezerra (PSDB).

Uma das emendas de 

Janduhy suprime o artigo 9 
do projeto original, que ex-
tinguia as Corregedorias da 
Polícia Militar, do Corpo de 
Bombeiros e da Polícia Civil, 
enquanto que a outra asse-
gura participação dos praças 
nas corregedorias, atual-
mente composta apenas por 
oficiais. 

Janduhy explicou que suas 
emendas “consertam equívo-
cos jurídicos da mensagem do 
Executivo”.

As emendas de Janduhy 

foram aprovadas com o voto 
favorável do líder do gover-
no, o deputado Hervázio 
Bezerra (PSDB), para quem 
ninguém podia ser contrário 
às emendas, tendo em vis-
ta que elas são plenamente 
constitucionais. Hervázio 
pondera, no entanto, que 
já está trabalhando outras 
emendas e que no julgamen-
to do mérito em plenário é 
que todos os detalhes des-
sa matéria serão definitiva-
mente acertados. (A.J.)

O deputado estadual 
Aníbal Marcolino (PEN), que 
estava voltando de licença 
e que ficou encarregado de 
anunciar a sessão declarató-
ria, logo em seguida, em en-
trevista, acusou o presidente 
da Comissão de Constituição 
e Justiça, Janduhy Carneiro 
(PEN), de retardar a reunião 
da comissão e prejudicar a 
sessão ordinária.

Janduhy tentou se de-
fender explicando que, pelo 
Regimento Interno, a aber-
tura da sessão do plenário 
tem uma tolerância de 15 
minutos, que não foi consi-
derada por Aníbal, enquanto 
aguardava o final da reunião 
da CCJ.

Aníbal explicou que abriu 

os trabalhos no horário regi-
mental e que anunciou a de-
claratória porque, além dele, 
só estavam presentes em ple-
nário os deputados Arnaldo 
Monteiro (PSC), Frei Anas-
tácio (PT) e Daniella Ribeiro 
(PP). “O Regimento obriga a 
presença de, no mínimo, cin-
co deputados, mas só tinham 
quatro”, disse.

Janduhy insistiu que a 
chegada dos membros da 
CCJ ao plenário se deu antes 
dos 15 minutos que existem 
de tolerância, mas Aníbal, 
que não estava para muito 
disse-me-disse, arrematou 
que “Janduhy manda na CCJ e 
aqui mandamos nós, que so-
mos membros da Mesa”.

Vituriano de Abreu 

(PSC), que esteve na CCJ e 
que estava mais para Janduhy 
Carneiro do que para Aníbal 
Marcolino, preferiu justificar 
outros motivos e aí foi direto 
na ferida da questão. Ele dis-
se que, “se a CCJ só tem sete 
membros e a Assembleia 
inteira tem 36 deputados, o 
que prejudicou a reunião de 
plenário não foi a CCJ, mas a 
ausência dos demais 28 que 
não aparecem”.

O questionamento dele 
estava relacionado direta-
mente com as preocupações 
anunciadas pelo primeiro 
secretário da Casa, Branco 
Mendes, para quem o presi-
dente Ricardo Marcelo vai 
ser levado novamente a cha-
mar o feito à ordem. (A.J.)

Prefeitos pressionam o 
Governo Federal por recursos

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Os presidentes das federações de associações 
municipais estão em Brasília desde ontem pegando 
uma queda de braço com o Governo Federal por mais 
recursos para os municípios. Segundo o presidente da 
Famup, Buba Germano, a situação está cada vez mais 
complicada para os municípios do Brasil. 

Buba faz parte da comitiva liderada pela Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) e diz que os novos prefeitos 
que assumirão seus mandatos em 1º de janeiro de 2013 
terão grandes dificuldades para administrar, caso o 
Governo Federal não flexione sua política.

Os prefeitos entregaram um documento à ministra 
Ideli Salvatti para negociação com o governo. Veja a 
íntegra do documento:

Senhora ministra,

1. O Governo Federal adotou uma série de 
políticas intituladas anticíclicas que promoveu isenções 
do Imposto de Produtos Industrializados (IPI) a vários 
setores da economia e que impactaram negativamente 
as transferências de FPM; assim como, para evitar 
o aumento dos combustíveis, adotou medidas que 
fizeram zerar a alíquota da CIDE/Combustíveis, o 
que fez com que os municípios também deixassem de 
receber as parcelas que têm direito em tal tributo.

2. Nos últimos anos, o Governo Federal 
fez inúmeras manifestações públicas que havia 
recursos destinados aos municípios e que estes não 
apresentavam projetos. Diante desta provocação, 
várias municipalidades esforçaram-se na elaboração 
e apresentaram destes projetos à União. No entanto, 
infelizmente, apesar de terem sido empenhados, 
inúmeros projetos estão, hoje, inscritos em Restos 
a Pagar processados e não processados, ou seja, em 
situação de pagamento por parte da União.

3. Somados a tudo isso, os efeitos da crise 
que atingem os municípios brasileiros, podem ser 
percebidos, ainda, em outras áreas fundamentais, como 
o financiamento da educação, haja vista que a frustração 
das receitas, em virtude da desaceleração da economia, 
vai impactar fortemente os recursos do Fundeb.

4. Diante deste cenário, a Confederação Nacional 
de Municípios propõe a Vossa Excelência um conjunto 
de medidas que podem ser adotadas no sentido 
de atenuar os graves impactos financeiros que os 
municípios estão sofrendo atualmente. Neste sentido, 
propomos que o Governo Federal:

a) reponha os recursos desonerados do Imposto 
sobre os Produtos Industrializados (IPI), com  execução 
das políticas anticíclicas que reduziram o FPM em R$ 
1,5 bilhão;

b) reponha os recursos da CIDE/Combustíveis 
destinados aos municípios e que foram zerados através 
da decisão do próprio governo, aproximadamente, R$ 
595 milhões;

c) proceda o imediato pagamento dos Restos 
a Pagar, destinados aos municípios, das obras e 
aquisições de equipamentos que já foram iniciadas 
e⁄ou adquiridas, estimadas em R$ 8,2 bilhões;

d) garanta a complementação da União ao 
Fundeb no valor de R$ 10,4 bilhões, calculado com 
base na estimativa de arrecadação, evitando ajustes 
em virtude as novas reestimativas, e que o valor desta 
complementação seja integralizado ainda no atual 
exercício financeiro;

e) edite imediatamente Medida Provisória 
repassando os recursos do FEX para estados e 
municípios, cuja parcela é de R$ 487,5 milhões;

f) faça a reposição do aumento real do salário 
mínimo que impactou em R$ 1,4 bilhão as folhas de 
pagamento dos municípios;

g) edite a regulamentação da Lei nº 
12.716/2012 (Conversão da MP 565/2012), que 
permite a repactuação do parcelamento dos débitos 
previdenciários, por meio dos mecanismos previstos 
nesta lei e mediante suspensão temporária, na forma 
do regulamento, para o município em situação de 
emergência ou estado de calamidade pública em 
decorrência de seca, estiagem prolongada ou outros 
eventos climáticos extremos;

h) apoie a votação imediata, no Congresso 
Nacional, do PLS 2565⁄2012, que trata da 
redistribuição dos royalties de petróleo e gás.

5. Certos de contar com sua sensibilidade 
e empenho na adoção das medidas propostas, 
aguardamos pelos devidos encaminhamentos.

A CCJ foi a única comissão a se reunir ontem, mas acabou prejudicando a sessão em plenário

Onde estavam os outros deputados?

Emendas viram polêmica em comissão

CCJ se reúne, mas esvazia 
sessão em plenário na AL
Ademilson José
adem ilson1956@gmail.com
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Diminui desigualdade entre 
negros no mercado de trabalho

São Paulo - Embora os 
trabalhadores negros ain-
da tenham, na média, salá-
rios mais baixos do que os 
da população não negra, as 
diferenças, tanto de ren-
dimento quanto de par-
ticipação no mercado de 
trabalho, estão diminuin-
do, segundo levantamento 
apresentado ontem pela 
Fundação Sistema Estadual 
de Análise de Dados (Fun-
dação Seade).

O estudo foi feito com 
base na Pesquisa de Em-
prego e Desemprego (PED) 
da própria fundação e do 
Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese).

Em 2011 o rendimento 
dos negros correspondia a 
61% do valor recebido pe-
los brancos, nos 39 municí-
pios da região metropolita-
na de São Paulo. Em 2002, 
essa proporção era inferior, 
54,6%. Enquanto os negros 
ganhavam, em 2011, o valor 

médio de R$ 6,28 por hora, 
os não negros recebiam 
R$ 10,30.

A diferença entre as ta-
xas de desemprego de ne-
gros e não negros diminuiu 
nos últimos anos, embora 
a do primeiro segmento 
ainda supere a do segundo, 
em 2011 (12,2% e 9,6%, 
respectivamente). Essa di-
ferença, de 2,6 pontos per-
centuais, correspondia a 
7,2 pontos percentuais, em 
2002. 

Renda média
A renda média dos tra-

balhadores negros nos 39 
municípios da região me-
tropolitana de São Paulo 
cresceu cinco vezes mais 
do que a dos não negros 
(brancos e amarelos) de 
2002 a 2011, com aumen-
tos de 14,8% e 2,9%, res-
pectivamente.

De acordo com a ob-
servação do economista da 
Fundação Seade, Alexandre 
Loloian, os dois segmentos 
étnicos tiveram melhoria 
em razão do crescimento 
econômico do país, porém, 
as ocupações melhor re-
muneradas continuam, ma-
joritariamente, com os não 
negros.

Marli Moreira
Da Agência Brasil

“É uma herança 
do passado”, lembra 
Loloian. Para ele, isso 
só vai diminuir com 
mais investimentos em 
educação, para que 
todos concorram em 
condições iguais no 
mercado de trabalho. 
O economista aponta 
que as políticas desen-
volvidas a partir de um 
clamor social para mu-
danças deverão levar, 
evidentemente, para 
uma evolução favorá-
vel aos negros, no fu-
turo. Como exemplo, 
citou a política de re-
servas de vagas aos ne-
gros nas universidades 
públicas.

Segundo o eco-
nomista da Fundação 
Seade, outro aspecto 
relevante é que a in-
tensidade da redução 
da taxa de desempre-
go foi maior entre os 
negros. Enquanto, em 
2002, 23,6% da Popu-
lação Econômica Ativa 
(PEA) negra estavam 
desempregados, a taxa 
dos não negros era 
16,4%, uma diferen-
ça de 7,2 pontos per-
centuais. Já em 2011, 
o índice dos negros à 
espera de vagas era de 
12,2% e dos não ne-
gros 9,6%, baixando 
em uma década a di-
ferença em 2,6 pontos 
percentuais.

Em 2011, no se-
tor de serviços - que 
engloba em torno da 
metade da geração de 
postos de trabalho na 
região metropolitana 
de São Paulo - 48,8% 
do total de ocupados 

eram negros e 54,6%  
não negros; na in-
dústria, 17,2 negros 
e 18,4% não negros; 
no comércio, 16,2% e 
15%, respectivamente.

A taxa apresenta 
uma inversão quando 
são analisados outros 
segmentos da ativida-
de produtiva em que a 
exigência de formação 
acadêmica é menor, 
as remunerações são 
mais baixas e as con-
dições mais precárias, 
como na construção ci-
vil, setor no qual 8,4% 
são negros e 4,9% 
não negros. O mesmo 
ocorre nos empregos 
domésticos, com taxas 
de 10,1% e 5,4%.

A pesquisa indica 
ainda que os cargos 
no setor público ainda 
são ocupados, em sua 
maioria, por brancos 
e amarelos: 8,6% ante 
6,4% dos negros. Na 
avaliação da Fundação 
Seade, o motivo para 
essa diferença pode 
ser o fato de, aproxi-
madamente, metade 
dos servidores ter for-
mação superior. Quem 
tem maior escolarida-
de acaba tendo mais 
vantagens na disputa 
por vagas preenchidas 
por meio de concurso 
público.

Com relação a seg-
mentos econômicos 
mais restritos, como 
o de empregadores e 
profissionais liberais, 
as diferenças entre 
brancos e amarelos 
e negros são ainda 
maiores, com 9,3% 
ante 3,8%.

Investimento em educação

Brasília - O relator do pro-
cesso do mensalão, ministro Jo-
aquim Barbosa, afirmou ontem 
que os condenados no julgamen-
to, entre eles o ex-ministro da 
Casa Civil José Dirceu, não terão 
direito a prisão especial.

Ele esclareceu que cela sepa-
rada com banheiro ou detenção 
fora de presídio comum, como 
em quartéis, são benefícios para 
autoridades e pessoas que pos-
suem curso superior que estejam 
presas provisoriamente, antes 
de serem condenados judicial-
mente.

“Prisão especial é só para 
quem estiver cumprindo prisão 
provisória, não definitiva”, afir-
mou Barbosa, que ontem foi ao 
Congresso a fim de entregar aos 
presidentes do Senado, José Sar-
ney, e da Câmara, Marco Maia, 
convites para sua posse como 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal, no próximo dia 22.

De acordo com o Código de 
Processo Penal, detentores de 
diploma de curso superior, minis-
tros, governadores, delegados, 
parlamentares e militares “serão 

Condenados não terão direito a 
prisão especial, diz Joaquim Barbosa

MENSALÃO

São Paulo – Campanha 
do Ministério Público do Es-
tado de São Paulo (MP-SP) 
pretende reunir 1,7 milhão 
de assinaturas para propor, 
por meio de projeto de lei de 
iniciativa popular, limites às 
propagandas de cerveja. A 
petição pública foi apresen-
tada ontem em audiência na 
sede do MP na capital paulis-

ta. As assinaturas também se-
rão recolhidas pela internet.

O documento propõe 
alterações na Lei 9.294/96, 
que só restringe publicidade 
de bebidas com teor alcoó-
lico acima de 13 graus Gay-
-Lussac (ºGL), a exemplo do 
uísque e da cachaça. O limite 
passaria a 0,5ºGL. De acordo 
com a Constituição, a apre-
sentação de projeto de lei de 
iniciativa popular deve ser 
subscrito por, no mínimo, 

1% do eleitorado nacional, 
distribuído pelo menos por 
cinco estados, entre outros 
requisitos.

Caso a proposta seja 
aprovada, assim como ocor-
re com bebidas de concen-
tração alcoólica mais forte, 
não poderá haver propagan-
da de cervejas e vinhos nas 
emissoras de rádio e TV fora 
do horário das 21h às 6h. 
Além disso, não será possível 
associar esses produtos, por 

exemplo, ao esporte olímpi-
co ou de competição e à con-
dução de veículos.

“Não tem sentido a lei 
deixar de fora a cerveja que 
é a bebida mais consumida 
no país. Já está na hora de a 
sociedade se mobilizar para 
equiparar a cerveja a todas 
as bebidas que já sofrem res-
trição”, explicou Jairo Edward 
de Luca, promotor de Justiça 
da Infância e Juventude de 
São Bernardo do Campo (SP).

Brasília - A Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) do 
Tráfico de Pessoas na Câmara 
dos Deputados deve pedir a 
quebra dos sigilos bancário, 
fiscal e telefônico de Carmem 
Kiechofer, de seu marido, Ber-
nhard Michael Topschall, e das 
empresas do casal, informou 
o presidente da CPI, deputado 
Arnaldo Jordy (PPS-PA). Eles 
são suspeitos de aliciar mães 
e intermediar a doação de 
crianças pobres no interior da 
Bahia.

Os dois foram convocados 
para prestar esclarecimentos 
na CPI em audiência na manhã 
de ontem, mas se negaram a 
responder à maior parte das 

perguntas feitas pelos parla-
mentares. Eles foram benefi-
ciados por dois habeas corpus, 
concedidos anteontem pelos 
ministros Gilmar Mendes e 
Ricardo Levandowski, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
que asseguraram o direito de 
permanecerem calados quan-
do considerassem que as res-
postas aos questionamentos 
pudessem produzir provas 
contra eles. Ao comentar a 
postura de Carmem de não 
responder à maioria das per-
guntas, o deputado Jordy disse 
considerá-la suspeita. Durante 
a audiência, ele chegou a dizer 
que o silêncio estava “ruidoso 
demais”.

“Ela não se incriminou 
porque não disse nada, mas 
a sensação que fica é que ela 

tem muito a dizer. Só deixa 
essa lacuna quem está apa-
vorada de falar alguma coisa. 
Ela é peça importante [para 
as investigações]”, disse. Ao 
justificar o silêncio diante das 
perguntas, Carmem disse que 
é a “maior interessada nos 
esclarecimentos dos fatos” e 
reiterou que só se manifestará 
perante a Justiça da Bahia.

Entre as poucas respostas 
que deu, a maioria sem ligação 
direta com as acusações, ela 
confirmou ser moradora do 
município de Pojuca, na Bahia, 
para onde se mudou há cerca 
de dois anos com o objetivo de 
montar uma empresa de pro-
cessamento de tripa natural, 
atraída por incentivos fiscais. 
Ela confirmou, no entanto, que 
até o momento não conseguiu 

estabelecer o negócio.
Carmem nasceu em Por-

to Alegre (RS) e morou em 
Salvador, Abrantes e Lauro 
de Freitas, todos municípios 
na Bahia. Ela disse ser católi-
ca praticante e destacou: “Só 
estou aqui porque acredito e 
confio em Deus”.

A última depoente, Maria 
Elizabete Abreu Rosa, ex-vere-
adora do município baiano de 
Encruzilhada, mais uma vez 
não compareceu à audiência 
e, segundo os parlamentares, 
não apresentou justificativa. 
Há duas semanas, quando 
também era aguardada para 
depor na CPI, apresentou 
atestado médico para expli-
car a ausência. Ela é suspeita 
de aliciar mães e intermediar 
adoções ilegais na Bahia. 

Campanha do Ministério Público de 
SP quer limitar a propaganda de cerveja 

CPI do Tráfico de Pessoas deve pedir 
quebra de sigilo bancário de acusados
Thais Leitão
Da Agência Brasil

recolhidos a quartéis ou a prisão 
especial, à disposição da autori-
dade competente, quando sujei-
tos a prisão antes de condenação 
definitiva.”

Segundo Barbosa, não cabe 
mais determinar aos réus prisão 
temporária, já que eles já foram 
condenados pelo Supremo Tribu-
nal Federal. 

Barbosa entrega convite para sua posse como presidente do STF ao senador Sarney

     Foto: Wilson Dias/ABr

Camila Maciel
Da Agência Brasil

Diferenças de rendimento 
estão diminuindo, segundo 
a Fundação Seade
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Washington - O pre-
sidente dos EUA, Barack 
Obama, suspendeu ontem 
a designação do general 
John Allen como chefe da 
Otan em meio ao envolvi-
mento do militar no caso 
que levou à renúncia do 
ex-diretor da CIA, David 
Petraeus. Allen está sob 
investigação por uma su-
posta comunicação ina-
dequada com a mulher 
envolvida no escândalo 
envolvendo Petraeus. 

Segundo o porta-voz 
da Casa Branca, Tommy 
Vietor, “a pedido do secre-
tário de Defesa (dos EUA, 
Leon Panetta), Obama 
suspendeu a designação 
do general Allen à espera 
da investigação sobre sua 
conduta”. Allen é o prin-
cipal comandante norte
-americano e da Otan no 
Afeganistão.

A informação sobre a 
investigação foi divulga-
da mais cedo ontem por 
uma autoridade sênior de 
defesa dos EUA, em con-
dição de anonimato. Tam-
bém mais cedo, Panetta 
tinha dito, em um comu-
nicado entregue a repór-
teres que viajavam com 

ele para a Austrália, que 
havia pedido que a indi-
cação de Allen para dois 
importantes cargos mili-
tares, um na Otan e outro 
nas Forças Armadas dos 
EUA, fossem colocados em 
espera, e que o presidente 
Barack Obama teria con-
cordado. Allen, que nega 
ter cometido atos ilícitos, 
continuará no cargo no 
Afeganistão, mas Panetta 
encorajou o Senado a agir 
rapidamente na aprovação 
de seu sucessor, o general 
Joseph Dunford. Petraeus 
renunciou na sexta-feira 
como diretor da CIA, afir-
mando ter se envolvido 
em um caso extraconjugal.

Informações
Paula Broadwell, aman-

te de David Petraeus - o 
homem que pediu demis-
são do cargo de diretor da 
CIA depois de o romance 
entre os dois ter sido tor-
nado público na semana 
passada -, pode ter divul-
gado informações secretas 
em palestra na Universi-
dade de Denver em outu-
bro ao comentar o ataque 
ao Consulado dos EUA em 
Benghazi, na Líbia. 

O vídeo de sua pales-
tra ganhou importância  
na última  segunda-fei-
ra,  depois de deputados 
e senadores afirmarem 

que pretendem abrir um 
inquérito para apurar a 
investigação do FBI (polí-
cia federal dos EUA) sobre 
Petraeus. 

O relato dela altera 
totalmente a narrativa ofi-
cial sobre o que ocorreu 
em 11 de setembro deste 
ano, quando o embaixador 
americano na Líbia e ou-
tros quatro cidadãos dos 
EUA morreram.

Ao ser indagada por 
um estudante sobre o ata-
que em Benghazi, Paula, 
autora da biografia de Pe-
traeus, disse que o “anexo 
da CIA na verdade tinha 
membros de uma milícia 
líbia presos e eles acre-
ditam que o ataque tenha 
sido para resgatá-los”. 

“O problema para Pe-
traeus é que, em sua nova 
posição, ele não pode se 
comunicar com a impren-
sa. Portanto, ele sabe de 
tudo isso. Eles mantive-
ram correspondência com 
o chefe da estação da CIA 
na Líbia. Em 24 horas, sa-
biam o que estava ocor-
rendo”, disse.

A CIA nega a infor-
mação. Inicialmente, o 
governo americano indi-
cou que a morte teria sido 
resultado das manifesta-
ções contra um vídeo is-
lamofóbico no YouTube. 
Posteriormente, a versão 

FOTO: Divulgação
General John Allen é 
investigado e teve sua 
nomeação suspensa

de que o ataque teria sido 
provocada por um atenta-
do terrorista organizado 
ganhou força. O episódio 
foi um dos mais discuti-

dos da campanha eleitoral 
americana.

Na palestra, Paula não 
indicou como teve acesso 
às informações. 

A investigação do FBI 
concluiu que Petraeus não 
passou para a amante ne-
nhuma informação classi-
ficada.

Por 188 votos a três, 
a Assembleia Geral da 
ONU aprovou ontem 
uma nova resolução de 
condenação ao embar-
go econômico e comer-
cial que os Estados Uni-
dos impõem a Cuba. A 
resolução foi a 21a vez 
em que a Assembleia 
Geral da ONU conde-
nou o embargo a Cuba. 
A primeira ocasião 
ocorreu em 1992, quan-
do contou com 59 votos 
a favor, três contra e 71 
abstenções.

Os três países que 
votaram contra a deci-
são foram Estados Uni-
dos, Israel e Palau. Além 
deles, Micronésia e Ilhas 
Marshall se abstiveram. 
Na última votação, rea-
lizada no ano passado, 
a resolução de condena-
ção ao embargo contou 
com os votos contrários 
de EUA e Israel, en-
quanto Palau se absteve 
junto com Micronésia e 
Ilhas Marshall.

O debate de hoje 
teve duração de quase 
três horas, segundo o 
presidente da Assem-
bleia Geral, Vuk Jere-
mic. Antes da votação, 
o ministro das Relações 
Exteriores cubano, Bru-
no Rodríguez, denun-

ciou um “persistente 
recrudescimento” do 
embargo contra Cuba 
durante os primeiros 
quatro anos do gover-
no de Barack Obama. A 
administração atual en-
dureceu o embargo, em 
especial no setor finan-
ceiro, impondo, desde 
2009, multas de mais de 
2 bilhões de dólares a 
empresas e pessoas de 
outros países que têm 
negócios com Cuba.

 “É um ato de agres-
são e uma ameaça per-
manente contra a esta-
bilidade de um país. É 
também uma grosseira 
violação das normas de 
comércio internacional, 
da livre navegação e 
dos direitos soberanos 
dos Estados”, indicou.

Os EUA, por sua vez, 
se classificaram como 
“um dos principais par-
ceiros comerciais de 
Cuba”, mesmo com o 
embargo. No entanto, 
a diplomacia norte-a-
mericana criticou a re-
solução por considerá
-la como a procura por 
“um bode expiatório 
para a má situação eco-
nômica” da ilha, pela 
qual culpou as políticas 
do regime comunista.

A representante do 

Brasil e do Mercosul na 
Assembleia Geral, Maria 
Luisa Ribeiro, classificou 
o bloqueio como um 
exemplo de “política ob-
soleta que não tem lu-
gar na atualidade”. “O 
embargo é contrário ao 
princípio da justiça e dos 
direitos humanos, gera 
carências e sofrimen-
to a toda a população 
cubana, limita e retarda 
o progresso econômico, 
social e a obtenção dos 
objetivos de desenvolvi-
mento do milênio.” 

O embargo foi im-
posto de maneira oficial 
em fevereiro de 1962, 
sob a administração do 
presidente John F. Ke-
nnedy, mas o governo 
norte-americano já ha-
via imposto algumas 
sanções em 1959, ano 
do triunfo da revolução 
cubana. 

As perdas da econo-
mia cubana em 50 anos 
de embargo norte-ame-
ricano superam os 100 
bilhões de dólares até 
2011, de acordo com au-
toridades do país. Caso 
seja levada em conta a 
desvalorização do dólar 
frente ao padrão ouro 
nesse meio século, a ci-
fra superaria o trilhão 
de dólares.

ONU condena pela 21ª vez 
o embargo dos EUA a Cuba

ASSEMBLEIA GERAL

O general John Allen está sob investigação por suposta comunicação inadequada com uma mulher

Bogotá -  O governo 
colombiano e as Farc adia-
ram por quatro dias, até 
segunda-feira, o início for-
mal das negociações de paz 
em Cuba, em que buscam 
pôr fim a quase cinco dé-
cadas de conflitos internos. 
A abertura do diálogo, que 
começa sem um cessar-fo-
go, estava agendado para 
começar amanhã em Hava-
na. O processo já teve um 
período de pré-diálogo de 
quase um ano antes da for-
malização das negociações, 
que têm prazo certo para 
acabar, em julho de 2013. 
Ontem, um novo ataque 
atribuído às Farc deixou 25 
feridos.

“Os delegados do Go-
verno e as FARC concor-
daram em continuar a reu-
nião técnica para finalizar 
os detalhes dos mecanis-
mos de participação cidadã 
de 15 de novembro a 18 do 
mesmo mês. Na próxima se-
gunda-feira 19, em Havana, 
os delegados negociado-
res começarão a discussão 
sobre a agenda acordada”, 
informou um comunicado 
das duas partes.

No dia 18 de outubro 
foi oficialmente instalada 
em Oslo (Noruega) a mesa 
de diálogo entre o governo 
colombiano e as Farc, dois 
meses depois de definirem 
um roteiro com os temas 
que serão discutidos e as 
regras das negociações. Os 
governos de Cuba e Norue-
ga atuam como fiadores do 

diálogo de paz colombia-
no, enquanto os de Chile e 
Venezuela têm o papel de 
“acompanhantes”.

O primeiro assunto a 
ser debatido na mesa de 
diálogos é o problema da 
terra na Colômbia, que re-
presenta um desafio por se 
tratar de um dos pontos de 
origem do conflito armado 
colombiano, que começou 
há quase meio século. En-
tre os temas a serem de-
batidos estão o acesso ao 
uso da terra, programas de 
desenvolvimento e adequa-
ção das terra, entre outros. 
Cerca de 1% da população 
colombiana possui 52% 
das propriedades rurais.

Sob o princípio de 
“nada está acordado até 
que tudo esteja acordado”, 
as partes também plane-
jam discutir garantias para 
o exercício da oposição po-
lítica, o fim do conflito, e 
uma solução para o proble-
ma das drogas ilícitas e as 
vítimas das Farc.

Na madrugada de on-
tem, autoridades colom-
bianas informaram que 
duas bombas explodiram 
em uma delegacia de polí-
cia em uma cidade do sudo-
este, deixando 25 feridos 
e danificando 60 casas. O 
chefe da polícia do Estado 
de Cauca, o coronel Ricar-
do Alarcon, disse que uma 
casa foi destruída e que um 
policial estava entre os fe-
ridos. O ataque foi atribuí-
do às Farc. 

Governo e Farc adiam 
início do diálogo de paz

COLÔMBIA Brasil e Angola
vão intensificar
as parcerias 
estratégicas

Brasília – Pela tercei-
ra vez no Brasil, o ministro 
das Relações Exteriores de 
Angola, Georges Chikoti, es-
teve na última segunda-fei-
ra e ontem em Brasília para 
participar da 1ª Comissão 
Bilateral de Alto Nível e de 
reuniões com o chanceler 
Antonio Patriota. Desde 
2010, Brasil e Angola man-
têm parceria estratégica. Em 
discussão, a ampliação de 
acordos nas áreas sociais, de 
ciência e tecnologia, além da 
comercial. A crise na Guiné-
Bissau também será tema 
das reuniões.

O mecanismo de parce-
ria estratégica foi negociado 
entre os presidentes Dilma 
Rousseff e José Eduardo dos 
Santos, de Angola. Dilma foi 
a Luanda, capital angola-
na, em novembro de 2011, 
quando reforçou o interes-
se do Brasil em ampliar os 
acordos de cooperação com 
os angolanos.

Nas reuniões,  Patriota e 
Chikoti discutiram  a possibi-
lidade de aumentar as parce-
rias nas áreas de educação, 
saúde, cultura, agricultura, 
defesa, tecnologia da infor-
mação, combate a ilícitos 
transnacionais e assuntos 
migratórios e consulares.

Os chanceleres querem 
intensificar o intercâmbio 
comercial e os investimen-
tos. Empresas brasileiras de 
construção civil e de recur-
sos minerais e energéticos 
estão entre os maiores inves-
tidores externos em Angola.



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 14 de novembro de 2012

Página 22

Brasil e Argentina deci-
dem vaga 

DELAN MONTE

Judoca paraibano vai
participar de Grand Prix
na próxima sexta-feira

Atleta volta a treinar em SP
O judoca paraibano De-

lan Monte viajou ontem para 
o Estado de São Paulo, onde 
volta a participar de treina-
mentos com a equipe de São 
José dos Campos. Momentos 
antes de pegar o avião rumo 
ao Sudeste, o judoca comen-
tou na internet sobre a sua 
partida. “Deixando a minha 
terrinha mais uma vez. Só eu 
sei o quanto é difícil ficar 
longe das pessoas que amo, 
mas sempre vai ser assim, 
porque a glória não vem 
sem o sofrimento e sem a 
dor”, publicou Delan em seu 
perfil da rede social Face-
book. Além do treinamen-
to, Delan vai participar de 
duas competições este mês 
no estado paulista: o Grand 
Prix Nacional Interclubes e 
os Jogos Abertos do Interior 
2012.

O atleta paraibano que 
compete na categoria até 
100kg terá apenas dois dias 
de treino antes da estreia da 
equipe de São José dos Cam-
pos no Grand Prix, principal 
competição por equipes do 
Brasil e que este ano reunirá 
12 times em busca do título. O 

evento começa na sexta-feira 
e vai até domingo, no ginásio 
do Esporte Clube Pinheiros. 
As disputas das finais estão 
programadas para as 15h do 
último dia de competição.

Além da equipe de Delan, 
este ano o Grand Prix terá a 
participação do Flamengo-RJ, 
Minas Tênis Clube-MG, Uni-
versidade Gama Filho-RJ, Sesc 
Vitória-BA, Esporte Clube Pi-
nheiros-SP, Osasco-SP, Kiai 
Kan-SP, Jequiá Iate Clube-RJ, 
Sogipa-RS, Atitude Social de 
Inhumas-GO e Associação Des-
portiva Santo André-SP.

Um dia após o término 
do Grand Prix Delan volta a 
competir, desta vez na cidade 
de Bauru. Chamada de Olim-
píada Caipira, os Jogos Aber-
tos do Interior é uma das 
maiores competições nacio-
nais e reunirá cerca de 15 mil 
atletas, entre os dias 14 e 24 
deste mês. O judô, no entan-
to, só começa a ser disputado 
a partir do dia 19.

Este ano o atleta parai-
bano ainda terá dois compro-
missos importantes. Dia 5 de 
dezembro ele vai disputar a 
seletiva Sub-21 visando inte-
grar a seleção júnior que vai 
disputar o Mundial do ano 
que vem e, no dia 15 de de-
zembro, Delan compete na 
seletiva para as Olimpíadas 
do Rio 2016.

Herbert Clemente
Especial para A União

No último domingo foi realizada a 
quinta etapa do Circuito Banco do Brasil 
Nacional Vôlei de Praia 2012/2013, uma 
espécie de divisão de acesso no vôlei de 
praia. A arena montada no Parque Bari-
gui, na capital paranaense, foi o palco da 
fase final da competição, que classificou 
quatro duplas para o Circuito Banco do 
Brasil, competição principal, nesse fim 
de semana. O paraibano Ícaro, que joga 
ao lado do carioca Bernat, assegurou a 
participação no torneio da elite do vôlei 
de praia.

As duplas Léo/Bernardo (RJ) e Ka-
rin/Shaylyn (SUE/CE) foram as vencedo-
ras da competição. Ficaram em segun-
do no torneio disputado em Curitiba, 
as parcerias Ícaro e Bernat, Maria Clara/
Carolina (RJ), que também garantiram 
vaga na etapa paranaense do Circuito 
Banco do Brasil, que vai ser realizado no 
mesmo local.

Léo e Bernardo, que participaram 
da última etapa do Circuito Banco do 
Brasil, em Campinas-SP, garantiram 
mais uma oportunidade na competição 
com o título em Curitiba. Na decisão, a 
dupla o time formado pelo paraibano 
Ícaro e eu parceiro, Bernat. O duelo 

acabou em 2 sets a 0, com parciais de 
21/15 e 22/20.

A terceira colocação do torneio mas-
culino ficou com Moisés e Aranha (BA/RJ), 
que bateram João Paulo e Léo Vieira (CE/
DF) após três sets, com parciais de 21/15, 
23/25 e 15/8. No feminino, Shaylyn e Karin 
alcançaram o topo do pódio sem precisar 
disputar a decisão. Carolina, que retornou 
às quadras depois de 11 meses afastada 
pela gravidez de seu primeiro filho, sen-
tiu dores no ombro e não pôde entrar em 
quadra ao lado da irmã Maria Clara.

A última vaga no pódio ficou com 
Thati e Érica Freitas (PB/MG), que derro-
taram as cariocas Pauline e Michelle Car-
valho por 2 sets a 0, parciais de 21/18 e 
21/19, na disputa de terceiro lugar, mas 
não passaram para a competição desse 
fim de semana.

A próxima etapa do Circuito Banco 
do Brasil Nacional 2012/2013 será dispu-
tada no Rio de Janeiro, entre os dias 30 
de novembro e 2 de dezembro. O tor-
neio classificará duas duplas em cada 
naipe para a etapa carioca do Circuito 
Banco do Brasil, a sexta da temporada e 
última do ano de 2012, que acontecerá 
na semana seguinte.

Paraibano assegura vaga no
circuito principal em Curitiba

VÔLEI DE PRAIA

Os 140 atletas e mais seis 
dirigentes que vão compor a 
delegação paraibana nas Olim-
píadas Escolares 2012, catego-
ria 15 a 17 anos, se reuniram na 
noite de ontem, no auditório do 
Colégio Motiva, com o secretá-
rio de Estado da Juventude, Es-
porte e Lazer, José Marco. O ob-
jetivo da reunião foi apresentar 
aos pais dos atletas os detalhes 
da viagem como hospedagem, 
alimentação e outros dados 
logísticos. O evento acontecerá 
no período de 25 deste mês a 
10 de dezembro, em Cuiabá, no 
Mato Grosso.

O secretário José Marco 
destacou a importância dos 
alunos e dos pais participa-
rem da reunião com a equipe 
da Sejel, pois um dos assuntos 
abordados ontem foi quanto 
ao local de hospedagem e o 
horário dos voos. “Os pais pre-

cisam saber com quem seus 
filhos estarão sob o comando 
nos jogos que vão acontecer 
no Mato Grosso. O Governo 
do Estado tem essa preocu-
pação com cada um. Então a 
presença de todos na reunião 
foi importante para também 
falarmos sobre o local de hos-
pedagem e o horário dos voos 
de cada modalidade”, disse o 
secretário.

Na edição das Olimpíadas 
Escolares de 12 a 14 anos, rea-
lizadas em setembro, na cidade 
de Poços de Caldas, em Minas 
Gerais, a Paraíba conquistou 
12 medalhas e o secretário 
José Marco acredita que nesta 
de 15 a 17 anos o desempenho 
seja igual ou melhor. “Estamos 
na expectativa para que a Pa-
raíba possa conquistar o mes-
mo número ou o quantitativo 
de medalhas superior ou igual, 

como foi em Poços de Caldas. O 
trabalho foi feito, as condições 
estão sendo dadas e acredita-
mos numa excelente partici-
pação dos atletas paraibanos”, 
afirmou José Marco. Como foi 
prometido pelo governador 
Ricardo Coutinho na etapa es-
tadual dos Jogos Escolares da 
Paraíba, em julho, na cidade 
de Patos, todos os atletas e di-
rigentes viajarão para as Olim-
píadas Escolares de avião. 

“Os garotos da faixa etá-
ria de 12 a 14 anos já foram 
de avião para Poços de Caldas 
e ainda os para-atletas para 
as Paralimpíadas Escolares 
Brasileiras, em São Paulo, no 
mês de outubro. Agora, será 
a vez dos que têm entre 15 e 
17 anos irem para Cuiabá com 
passagens aéreas”, afirmou o 
professor José Hugo, chefe da 
delegação paraibana.

Sejel reúne atletas antes da
viagem para as Olimpíadas

Com o tempo de 14m40s, 
o cabedelense Lenílson da Trin-
dade foi o campeão, na catego-
ria masculina, da 6ª edição da 
tradicional Corrida das Praias, 
que ocorreu no último domin-
go, num percurso de 5 km, que 
teve sua largada em frente ao 
restaurate Bargaço, no final da 
Praia de Cabo Branco e chega-
da no estacionamento do Hotel 
Tambaú, na Praia de Tambaú, 
em João Pessoa. No feminino, a 
atleta Cristiane Alves, da cidade 
de Cajá, cruzou a linha de che-
gada em primeiro lugar com a 
marca de 17m502s.

O pódio masculino ainda 

teve Severino Alves Filho, do 
distrito de Gramame, em João 
Pessoa, em segundo lugar, com 
o tempo de 14m55s. Jaime Pe-
reira de Lima, de Bayeux, foi o 
terceiro com o tempo de 16m. 
No feminino, além da campeã 
Cristiane Alves, ainda garan-
tiram pódio a atleta Severina 
Alves, de Bayeux, com 18m10s, 
seguida da sertaneja Alaíde 
Maria da Costa, da cidade de 
Sousa, com a marca de 18m30s.

“A Corrida das Praias reu-
niu a nata do atletismo de rua 
da Paraíba. Para nós, é motivo 
de muito orgulho resgatar-
mos esta competição que, na 
década de 80 e 90 sempre foi 
sucesso absoluto”, disse ontem 

Normando José, presidente da 
Associação dos Caminhantes e 
Corredores de Rua da Paraíba 
(Ascorpa), organizador da 6ª 
Corrida das Praias.

A competição deste ano 
reuniu 180 atletas, alguns de-
les de outros estados do país. 
Além de troféus e medalhas, foi 
distribuída a importância de 
R$ 800,00 em espécie para os 
vencedores. O atleta José Fer-
reira, de 72 anos de idade, foi 
uma das atrações da corrida. 
Ele concluiu o percurso e foi ho-
menageado pela organização e 
também por todos os atletas 
participantes. Este ano, 25 mu-
lheres participaram da corrida, 
número acima do esperado.

Lenílson Trindade vence a 6a

edição da Corrida das Praias

Delan Monte (D) voltou para o interior paulista para reiniciar os treinamentos e competições no final de semana pela sua equipe

As disputas da etapa nacional aconteceram na arena montada no Parque Barigul, em Curitiba
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Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com



Brasil e Argentina é clássico
pelo Mundial de Futsal hoje

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 14 de novembro de 2012

AMADOR

Seleção Brasileira é a
favorita, mas argentinos 
prometem surpreender

O clássico entre Brasil e 
Argentina, hoje às 7h (horá-
rio de Brasília) em Bangcoc, 
pelas quartas de final do 
Mundial de Futsal, mostra 
um claro favoritismo para 
os brasileiros, que têm um 
histórico muito superior ao 
adversário sul-americano na 
modalidade.

"A história não tem nada 
a ver porque é uma partida 
especial", afirmou o técnico 
brasileiro, Marcos Sorato, ao 
site da Fifa ao falar sobre a 
partida.

Apesar do grande favo-
ritismo do Brasil, o técnico 
prefere a cautela. "Eles de-
fendem bem, contra-atacam 
bem, têm qualidade no ata-
que. Não contam com um 
jogador importante como 
Matías (Lucuix), mas espe-
ro uma partida contra uma 
equipe muito competitiva. 
Eu diria que as possibilida-
des de vitória estão divididas 
em 50 e 50", disse Sorato.

O técnico argentino, Fer-
nando Larrañaga, afirmou 
que seu time pretende en-
frentar o Brasil de igual para 
igual. "Nós nos conhecemos 
muito. Vamos jogar para ga-
nhar. Agora é tudo ou nada, 
assim não temos outra alter-
nativa", disse.

Jé, um dos destaques do 
Brasil na competição, com 
seis gols até o momento, 
também evita o favoritismo. 
"Também acredito que a coi-
sa está dividida igualmente. 
São partidas especiais, ou-
tras coisas entram em qua-
dra, além do futebol. Lembro 
dos dois jogos na Copa Amé-
rica 2011, quando empata-
mos em 2 a 2 na fase de gru-
pos, mas depois vencemos 
por 5 a 1 na final. Eles não 
tinham os jogadores que atuam 
na Europa, o que mostra a igual-
dade", lembra o pivô.

Da mesma forma pensa 
o craque Falcão que voltou 
em grande estilo contra o Pa-
namá e marcou dois gols.

O goleiro argentino, San-
tiago Elías, também falou so-
bre a expectativa para o jogo. 
"Os favoritos são eles, mas 
estas são as partidas que 
gosto de disputar", declarou. 

Todas as partidas das 
quartas de final serão dispu-
tadas na quarta-feira. Além 
de Brasil e Argentina, os ou-
tros confrontos são Rússia 
contra Espanha, Itália e Por-
tugal e Ucrânia contra Co-
lômbia. 

Pereverzev espera que a Rússia mude a sua sorte nos duelos contra a Espanha 

A Seleção Máster Masculina da cidade de João Câma-
ra, distante 70km de Natal, no Rio Grande do Norte, 
estará se apresentando amanhã, em João Pessoa. A 
equipe enfrenta ás 9h, no Estádio da Associação dos 
Cronistas Esportivos da Paraíba (Acep), no bairro do 
Cristo Redentor, em João Pessoa, o time de vete-
ranos do Clube Recreativo Kashima. O jogo será um 
tira-teima entre as duas equipes. No ano passado, em 
João Pessoa, o Kashima venceu por 2 a 1. Em março, 
deste ano, em João Câmara/RN, a equipe da casa 
goleou o time paraibano por 4 a 0. 

João Câmara

Fluminense, um time de 
guerridos guerreiros
Não sou torcedor do Fluminense, muito menos do 

Grêmio, Atlético-MG e São Paulo, os quatro times no 
topo da tabela do Brasileirão da Série A. Mas, justiça 
seja feita e é mais do que merecido fazer elogios à 
equipe do Fluminense, comandada por Fred, Abel Braga e 
companhia limitada.

Não há como contestar o título do Fluminense. 
Foi o time que fez mais pontos, mais gols, que teve a 
defesa menos vazada e o artilheiro do campeonato. Um 
massacre total. Todo o time tem mérito nesta conquis-
ta, mas dois jogadores merecem destaque especial: o 
goleiro Diego Cavalieri e o centroavante Fred. Os dois 
fizeram a diferença.

Mérito também para Abel Braga, que armou esse 
time em cima de jogadores que fracassaram em outros 
clubes (casos de Carlinhos, Jean e Gum, só para citar 
exemplos). Abel soube aproveitar o melhor de cada um 
dentro de suas características. O time optou por defen-
der-se bem e aproveitar os contra ataques em velocida-
de. Deu certo.

Os elogios não são apenas deste humilde colunis-
ta. A crônica esportiva brasileira se curvou ao time das 
“laranjeiras”. “Aproveito para cumprimentar a valorosa 
torcida do Flu que acompanhou e apoiou o time da 
primeira a última rodada e a diretoria do clube, que fez 
um grande trabalho. E já que estou cumprimentando 
vencedores, quero estender meus aplausos a conduta 
do técnico Gilson Kleina. Mesmo com elenco limitado nas 
mãos, fez seu time jogar”, diz Sérgio Carvalho, em sua 
coluna “Toque de Bola”, no site futebolinterior.com. 

De Norte a Sul, Leste a Oeste do país, o Fluminense 
mostrou que o ano de 2012 foi um grande marco em sua 
história. A vitória diante do Palmeiras, no último domin-
go, serviu para mostrar a boa campanha no nacional.

Normando vai trabalhar com 
Henrique, também prepara-
dor físico. A comissão téc-
nica do alvirrubro pessoense 
já está toda montada e tem 
também Denô Araújo como 
treinador; Neto, preparador 
de goleiro e Carlos, roupeiro.

Auto Esporte II

A Rádio Tabajara mais uma vez deu um show de cobertura 
do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino 2012. No 
último domingo, a emissora, sob o comando da superinten-
dente Duda Santos, esteve todo o momento em cima do 
lance, durante a partida entre kashima x Botafogo, no Cam-
po da Graça, em Cruz das Armas, na capital. Não faltaram 
também informações de Sapé x Paraíba, de Cajazeiras, jogo 
que ocorreu no Tadeuzão, em Sapé.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O presidente a Associação 
dos Caminhantes e Corre-
dores de Rua da Paraíba 
(Ascorpa), Normando José, 
foi confirmado como o mais 
novo preparador físico do 
Auto Esporte Clube para o 
Paraibano de 2013. Parabéns.

Auto Esporte I

Rádio Tabajara

Dentre os confrontos das oitavas 
de final da Copa do Mundo de Fut-
sal, o duelo considerado o mais equi-
librado é o encontro entre Espanha 
e Rússia, às 12h (horário de Brasília), 
em Bangcoc. A partida será uma ree-
dição da final do último Europeu de 
Seleções, vencido pelos espanhóis. A 
Fúria, aliás, é uma "pedra no sapa-
to" da Rússia, que nunca saiu vito-
riosa em 19 partidas contra o rival, 
desde 1992.

Buscando virar a página, os rus-
sos se apegam à boa campanha no 
Mundial para quebrarem o incômo-
do tabu. Única equipe que ainda não 
sofreu gols na competição, a sele-
ção dos brasileiros Cirilo, Pula, Eder 
Lima, Gustavo e Robinho aposta no 
forte setor defensivo para triunfar. 

“Existe uma rivalidade entre 

nós e a Espanha, já que as duas 
equipes querem ser a melhor. Atu-
almente a Espanha está na frente, 
mas espero que consigamos melho-
rar essa situação na próxima parti-
da” afirmou o russo Pereverzev.

Com a derrota na decisão do Eu-
ropeu ainda na memória, Pereverzev 
lembra da partida com uma dose de 
lamentação. Derrotada pela Espa-
nha por 3 a 1 na ocasião, a Rússia 
espera não cometer os mesmos erros 
daquela partida hoje.

“Fizemos uma partida muito 
equilibrada na final da Eurocopa e 
merecíamos ter ficado com a vitória. 
Espero que Deus tenha visto isso e 
que desta vez ele nos ajude. Um dia 
a Espanha precisa voltar a perder e 
espero que isso aconteça hoje” fina-
lizou.

Russos têm espanhóis pela frente

14/11/12 
(quarta-feira) - 7h 
- Ginásio Huamark (Bangcoc) - 
Argentina x Brasil (com SporTV)
14/11/12 
(quarta-feira) - 7h 
- Ginásio Nimibutr 
(Bangcoc) - Portugal x Itália
14/11/12 
(quarta-feira) - 09h30 
- G. Huamark (Bangcoc) - 
Colômbia x Ucrânia (com 
SporTV)
14/11/12 
(quarta-feira) - 12h 
- Ginásio Nimibutr (Bangcoc) - 
Espanha x Rússia (com SporTV)

Jogos de hoje

Falcão vai começar novamente no banco de reservas, mas deve entrar no decorrer da partida

FOTOS: Divulgação



Botafogo está confiante no título
Copa paraíba

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Otimismo no Tricolor e
muita humildade no CSP
para o jogo decisivo

Esquecer o jogo passado 
e focar apenas na decisão de 
sábado contra o CSP, quando 
apenas a vitória interessa ao 
Botafogo. Esta foi a orientação 
do técnico Totonho aos joga-
dores na reapresentação do 
elenco. Ontem, o atletas trei-
naram apenas no período da 
tarde no campo da Acep. Hoje, 
o treinador fará o primeiro co-
letivo da semana, a partir das 
15h no Estádio Almeidão.

Para Totonho, o time de-
verá ter outro comportamen-
to diferente do apresentado 
no segundo tempo no jogo do 
último sábado, se quiser ser 
campeão. “Nós não podemos 
repetir os erros apresentados 
após a marcação do nosso gol. 
A garotada está consciente 
disto e terá de jogar como fez 
no primeiro tempo, quando 
mandou na partida e poderia 
ter saído com um placar favo-
rável”, disse.

Para esta partida, Toto-
nho vai poder contar com re-
forços importantes. A come-
çar pelo capitão Valdo, que fez 
fisioterapia, e está recuperado 
de uma contusão no tornoze-
lo. Ele retornará à zaga. O go-
leiro Jailson, que não atuou na 
última partida porque estava 
com virose, também já está re-
cuperado e vai para o jogo.

O Botafogo precisa ven-
cer por qualquer placar para 
ficar com o título da Copa 
Paraíba Sub-21 e garantir a 
vaga para defender o Estado 
na Copa do Brasil de 2013. 
Se der empate ou vitória do 
CSP, o Tigre será o campeão. 
A última vez que os dois ti-

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

mes disputaram um título 
da competição foi em 2010 e 
na oportunidade o Belo foi o 
campeão, após dois empates.

 
CSP prega humildade
Já o CSP treinou ontem 

nos dois expedientes. Pela 
manhã, os jogadores fizeram 

musculação em uma acade-
mia. No período da tarde, o 
técnico Ramiro Sousa coman-
dou o primeiro treino com 
bola, corrigindo detalhes 
técnicos para a grande deci-
são. Hoje haverá o primeiro 
coletivo da semana, a partir 
das 15h no Estádio da Graça, 

local da decisão do próximo 
sábado contra o Botafogo.

Segundo o auxiliar técni-
co, Gerson Júnior, os jogado-
res estão muito focados na de-
cisão e bem orientados para 
não vacilar. “É uma decisão de 
180 minutos. Ganhamos ape-
nas a primeira parte e sábado 

será outro jogo. Ontem, cons-
cientizamos todo o elenco de 
que não ganhamos nada até 
agora e que será um jogo mui-
to difícil contra um adversário 
muito qualificado”, disse.

O atacante Hélio poderá 
ser a grande novidade para 
este segundo jogo contra o 

Belo. Ele está se recuperando 
de um entorse no tornozelo 
esquerdo. “Ele ainda sente 
um pouco de dor no local, 
mas está em observação e se 
treinar normalmente no co-
letivo de amanhã, vai ser re-
lacionado para o jogo”, disse 
Gerson.

Jogadores do CSP conversam no reinício do jogo de sábado passado em que o Tigre conseguiu reverter a vantagem do Botafogo ao vencer por 2 a 1 no Estádio da Graça

TJB recorrerá de decisão que a afasta da concentração
O diretor de sede da 

Torcida Jovem do Botafogo, 
Cabo Luís Leão, disse ontem 
que respeita a lei, mas vai re-
correr da decisão da Justiça 
em favor do Belo numa ação 
de reintegração de posse de 
uma casa dentro da Maravi-
lha do Contorno, que hoje é 
sede da TJB. A decisão foi do 
juiz Marcos Jatobá, da 17ª 
Vara Cível de João Pessoa.

A decisão já foi inclusive 
publicada no Diário da Justi-
ça e se a torcida não se retirar 
do local, pode ser obrigada 
pela polícia em atendimento 
à solicitação judicial. A TJB 
funciona na Maravilha do 
Contorno desde 2007, após 
autorização do ex-presiden-
te do clube, Rodolfo Pinheiro 
de Lima.

Segundo Rodolfo, na 

A próxima temporada 
é muito promissora para o 
Sousa Esporte Clube. Além do 
Campeonato Paraibano de lei, 
o clube terá a oportunidade 
de disputar pela primeira vez 
a Copa do Nordeste, principal 
competição da região. Com o 
vice-campeonato paraibano 
do ano passado, o Dino conse-
guiu esse direito. Para os pró-
ximos desafios, o presidente 
do clube, Aldeone Abrantes 

promete uma equipe forte, 
que não faça feio em nenhum 
dos torneios. Isso é o que ga-
rante o dirigente.

“O grupo que Reginaldo 
está montando é praticamen-
te apenas de jogadores que 
nunca passaram por aqui. Mas 
vamos atletas que conheçam 
a realidade do nosso campeo-
nato. Eles vão vir de diversos 
estados. Mas há alguns que já 
passaram e estão sendo re-
patriados. Vamos ter um time 
forte”, frisou o dirigente.

Na busca incessante para 
acertar com os reforços, Aldeo-
ne, sempre polêmico, não per-
deu a chance de criticar um dos 
rivais do Paraibano, o Botafogo
-PB. Segundo ele, muitos atle-
tas que interessam ao Sousa 
vem sendo “perseguidos” pelo 
clube da capital paraibana.

“É preciso de sigilo. Te-
mos muitos reforços já acer-
tados com o Sousa, mas temos 
que manter esse segredo para 
que o Botafogo não persiga o 
Sousa. Parece que eles só que-

rem os jogadores que nós que-
remos”, disparou. Cotado pelo 
Dino, Genivaldo foi um que já 
fechou com o Belo para a pró-
xima temporada. Destaque do 
Estadual pela equipe sertane-
ja, o atacante Vitinho é outro 
que vem sendo fortemente es-
peculado na Maravilha.

Com muitos jogadores 
“apalavrados” o Sousa deve 
ter um elenco de 32 jogadores, 
incluídos alguns das catego-
rias de base que serão apro-
veitados. 

época houve uma promes-
sa de Leão, que era o presi-
dente da torcida organiza-
da, que quando o Botafogo 
precisasse o imóvel seria 
devolvido. A administração 
atual tentou reaver o imóvel 
e a TJB alegou "usucapião". 
O caso foi parar na Justiça.

Segundo Luís Leão, há 
um grande interesse finan-
ceiro por trás da decisão. 
"Eles querem vender parte 
da Maravilha do Contorno 
para uma Universidade e 
querem também construir 
um shopping e não dizem 
isto a torcida. A área é um pa-
trimônio do Botafogo de sua 
torcida e a TJB é um patrimô-
nio do Belo também", disse.

Leão disse ainda que du-
rante estes anos sem títulos, 
foi a TJB, que sempre reno-

vando seus quadros, fez com 
que a torcida do Botafogo 
não desaparecesse dos está-
dios totalmente, como ocor-
reu com o Auto Esporte. "Nós 
temos uma história dentro 
do clube e estão loteando a 
Maravilha do Contorno, que é 
nossa, da torcida do Botafogo 
do clube e não dos diretores", 
completou o Cabo da PM que 
promete recorrer até às últi-
mas instâncias para não sair 
do local.

A atual diretoria, con-
tudo, pediu que a casa fosse 
esvaziada pela TJB, que se 
negou a sair do imóvel. Na 
época, Leão alegou “usuca-
pião” para dizer que o imó-
vel já era da torcida e não 
mais do clube. Foi quando o 
Botafogo resolveu entrar na 
Justiça. (IM)Torcida Jovem do Botafogo durante jogo na Graça. A sede ds TJB funciona na Maravilha do Contorno

Aldeone: Bota “persegue” atletas procurados pelo Sousa
Pedro Alves
Especial para A União

Presidente do Sousa, Aldeone Abrantes promete fortalecer a equipe
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Seleção Brasileira faz milésimo jogo
CONTRA A COLÔMBIA

A Seleção Brasileira faz 
hoje, nos Estados Unidos, o 
milésimo jogo de sua his-
tória. O adversário será a 
Colômbia em partida amis-
tosa. Já com as presenças 
de Lucas e Thiago Neves, o 
time de Mano Menezes trei-
nou ontem no Red Bull Are-
na ontem à noite.

Este foi o primeiro e 
único treinamento em solo 
norte-americano  antes do 
jogo contra os colombianos. 
A partida diante da Colôm-
bia é a despedida da sele-
ção principal na temporada 
2012.

Depois disso, apenas 
jogadores que atuam no fu-
tebol brasileiro estarão em 
ação, desta feita no duelo 
com a Argentina, dia 21, em 
Buenos Aires, pela decisão 
do Superclássico das Amé-
ricas. Para esta partida, o 
técnico Mano Menezes di-
vulgou ontem a relação de 
convocados.

O primeiro jogo de 
2013 será em Londres, 
contra a Inglaterra, em fe-
vereiro. Para o confronto 
com a Colômbia, o técnico 
Mano Menezes chamou 21 
jogadores, mas dois deles 
foram cortados: Adriano, 
do Barcelona, e Hulk, do 
Zenit. Nenhum outro atleta 
foi chamado para o lugar 
deles. 

Kaká ainda não se sen-
te 100% garantido na Sele-
ção Brasileira. No desem-
barque em Nova Jersey, nos 
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Partida marca a 
despedida da equipe 
principal em 2012

A volta do atacante Fred e as estreias 
de Diego Cavalieri e do paraibano Dur-
val são as principais novidades do técnico 
da Seleção Brasileira, Mano Menezes, na 
lista de convocados para o segundo jogo 
contra a Argentina, válido pelo Super-
clássico das Américas.

Diego Cavalieri, um dos principais 
destaques do Fluminense na campanha 
do título brasileiro de 2012, nunca havia 
sido convocado pela seleção até então. 
Ele já havia feito dois bons Brasileiros 
pelo Palmeiras, em 2006 e 2007, mas de-
pois se transferiu para o Liverpool, onde 
teve poucas chances. Voltou para o Brasil 
em 2011, no time carioca.

Envolvido em uma polêmica desde 
que declarou não ter chances enquanto 
Mano Menezes estivesse na seleção, Fred 
ficou esquecido nas últimas convocações 
da Seleção Brasileira. Não era chamado 
desde 2011.

O “clima ruim” entre Fred e Mano 
começou quando o atacante comentou 
a sua ausência na lista para os amisto-
sos contra África do Sul e China. Recen-
temente o treinador disse que as portas 
ainda estavam abertas para o jogador e 
negou problemas pessoais. 

Outra novidade ficou por conta da 
primeira convocação do zagueiro san-
tista e paraibano Durval, que nunca foi 
unanimidade em seu clube e é criticado 
por parte da torcida. Natural de Cruz do 
Espírito Santo/PB, Durval tem se desta-
cado em sua atuação com a camisa do 
Santos.

A partida contra o time argentino 
ocorrerá no dia 21 de novembro, no Es-
tádio La Bombonera, em Buenos Aires. 
O Brasil venceu o jogo de ida em Goi-

Durval é convocado para 
jogo contra a Argentina

SUPERCLÁSSICO DAS AMÉRICAS

 A conquista do título de 
campeão brasileiro com três 
rodadas de antecedência não 
fará com que os jogadores do 
Fluminense ganhem um des-
canso maior. Pelo contrário. 
O técnico Abel Braga lembrou 
que os jogos do time carioca 
poderão ter impacto na briga 
pelo rebaixamento e na dispu-
ta por uma vaga na Copa Liber-
tadores. Contra o Cruzeiro, no 
próximo domingo, apenas Car-
linhos, suspenso pelo terceiro 
cartão  amarelo, e Wellington 
Nem, com uma luxação no co-
tovelo, ficarão de fora.

“Não vou liberar nin-
guém, não vai ter essa. Até por 
respeito, pois hoje essa situa-
ção do Sport lutando contra o 
rebaixamento envolve outras 
equipes. Eu não vou tirar nin-
guém. Vamos com todos. Thia-
go Neves, Fred, Jean”, disse o 
treinador.

Apesar de não poupar 
ninguém na reta final, o trei-

nador deverá começar o Cam-
peonato Carioca de 2013 com 
um time reserva, como fez 
nesta temporada. Abel Bra-
ga também confirmou que o 
meia Deco, recuperado de le-
são muscular, voltará ao time 
contra os mineiros. O armador 
voltou a treinar na última se-
mana e está liberado. “O Deco 
teve uma suspensão, já cum-
priu, mas está liberado. Trei-
nou e vai jogar”, confirmou.

Os recordes também mo-
tivaram o treinador a usar for-
ça máxima até o final. O Flu-
minense precisa de mais uma 
vitória para ultrapassar o São 
Paulo, campeão em 2006 com 
78 pontos, maior número na 
história dos pontos corridos 
disputado com 20 clubes.

Hoje acaba a folga do 
Fluminense, quando se rea-
presentará nas Laranjeiras. O 
time enfrenta o Cruzeiro, no 
próximo domingo, às 17h, no 
Engenhão.

Abel diz que time vai 
completo contra Cruzeiro

FLUMINENSE

Inter faz proposta 
para Abel Braga

No último domingo, o técnico 
Abel Braga comemorava o título 
brasileiro com a torcida do Flumi-
nense, garantindo sua permanência 
para a próxima temporada. Um dia 
depois, o treinador concedeu entre-
vista a diversas emissoras de rádio, 
admitindo que espera voltar ao Inter 
no futuro. O discurso parece ter mu-
dado por conta de uma oferta de R$ 
900 mil dos colorados, que balançou 
o comandante tricolor.

Ganhando cerca de R$ 400 mil 
nas Laranjeiras, Abel Braga sabe que 
o Fluminense não teria como igualar 
o valor do time gaúcho, mas quer ficar, 
desde que receba um aumento. “Sei 
que há interesse do Fluminense reno-
var. Fui procurado, mas falei que esta-
va focado no campeonato e pedi para 
conversar depois. Entenderam bem, 
respeitaram isso. Temos que sentar. 
Deve ser essa semana a nossa conver-
sa”, explicou o técnico Abel Braga.

O Flu se mantém cauteloso, 
descartando loucuras para segurar o 
treinador. “Temos que ser profissio-
nais. A gente quer muito, mas tudo 
vai depender das circunstâncias. Ele 
tem que querer, né? Se ele quiser, fica 
tudo mais fácil. Eu vejo o quanto ele 
gosta do clube, o quanto ele gosta 
do elenco. Acho que tem tudo para o 
Abel querer permanecer’’, afirmou o 
presidente Peter Siemsen.

A equipe do Fluminense é 
somente euforia, desde o último 
domingo, quando conquistou o cam-
peonato nacional após a vitória de 3 
a 2 sobre o Palmeiras de forma ante-
cipada, faltando ainda três rodadas 
para o encerramento da competição.

Fla e R49 caminham 
para acordo pacífico

Quando Ronaldinho saiu do 
Flamengo, o clima entre atleta e 
clube ficou completamente azedo, 
com ameaças dos dois lados e uma 
audiência na Justiça. Porém, a his-
tória parece caminhar para um final 
“feliz”: advogados das duas partes 
entraram em contato, analisando 
propostas nos últimos dias, e mar-
caram uma reunião para o final des-
ta semana.

A possibilidade de um acordo, 
no qual o Flamengo pagaria R$ 15 
milhões ao atual atleta do Atlético
-MG, é grande. Inicialmente, Ronal-
dinho entrou na Justiça cobrando 
R$ 55 milhões, por falta de salários, 
direitos de imagem, além de danos 
morais. Mas o processo foi suspenso 
na semana passada.

O jogador foi claro ao sair do 
encontro na última quinta-feira. 
“Por mim, tem acordo”, afirmou Ro-
naldinho. “Estamos aqui para resol-
ver as coisas de maneira tranquila e 
vamos conversar isso”, complemen-
tou o advogado Sérgio Queiroz, que 
defende os interesses do meia.

O encontro entre represen-
tantes do clube e do jogador não 
tem dia confirmado, porém, deverá 
mesmo ocorrer no próximo fim de 
semana. Os detalhes do acordo es-
tão praticamente definidos e falta 
apenas “bater o martelo” para que 
a “novela” tenha o seu capítulo final.

Estados Unidos, palco do 
amistoso contra a Colôm-
bia, o meia-atacante do Real 
Madrid afirmou que ainda 
não fincou sua bandeira de 
retorno ao time, apesar das 
boas atuações nos últimos 
amistosos. “Me senti bem 
nos últimos dois jogos, mas 
ainda não está consolidado. 
Foram dois jogos importan-
tes, fui ativo, mas ainda tem 
muita coisa para mim na Se-
leção”, afirmou.

Questionado sobre a di-

ficuldade que os sul-ameri-
canos poderão trazer para a 
equipe, devido ao atual mo-
mento nas Eliminatórias da 
Copa do Mundo de 2014 (é 
o terceiro colocado), Kaká 
afirmou que essa falta de 
confrontos oficiais dificulta, 
mas não é preponderante.

“Realmente o jogador 
sente falta dessa competi-
tividade, ou seja, as Elimi-
natórias, pois todos ficam 
com receio de ficar fora da 
Copa do Mundo, mas não 

acho que isso faça uma se-
leção ganhar ou não a Copa. 
A França (em 1998) é um 
exemplo disso. A Colômbia 
vem bem, com jogadores se 
destacando em seus clubes, 
é um adversário para nós 
que será um teste importan-
te”, lembrou. 

O meia-atacante falou 
sobre o colombiano Falcão 
Garcia, um dos maiores ar-
tilheiros do atual momen-
to. Ele revelou que há uma 
grande amizade entre eles, 

inclusive, com encontros na 
cidade de Madri, onde jo-
gam por Real e Atlético, res-
pectivamente. 

“Excelente jogador, é 
um grande amigo, encontro 
muitas vezes com ele em 
Madri, temos um relaciona-
mento familiar bom, espero 
que essa fase boa continue, 
menos contra o Brasil e 
meu Real Madrid. Fico feliz 
por essa fase dele. Não fize-
mos aposta, não...”, finalizou 
Kaká.

A Seleção Brasileira, comandada por Mano Menezes, encara a Colômbia em amistoso que acontece nos Estados Unidos

Técnico campeão garante equipe titular até o último jogo do time
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Durval é convocado pela primeira vez
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ânia, em setembro, e agora joga pelo 
empate. O duelo de volta era para ter 
ocorrido no último dia 3 de outubro, 
em Resistencia, na Argentina. Porém, o 
estádio sofreu com diversas quedas de 
energia e a partida teve de ser cancela-
da por falta de luz.

Neste ano, La Bombonera recebeu o 
primeiro jogo da decisão da Libertado-
res da América, entre Boca Juniors (dono 
do estádio) e Corinthians. Na ocasião, 
os argentinos saíram na frente, mas um 
gol de Romarinho nos minutos finais 
igualou a partida e deixou os paulistas 
perto do título.

Na última semana, o São Paulo 
fornalizou para a CBF o pedido de não 
convocação no Superclássico das Amé-
ricas.A atitude do São Paulo foi para 
atender a um pedido do técnico Ney 
Franco, que externou o desejo pelo fato 
de que a data da partida contra a Ar-
gentina, 21 de novembro, coincide com 
uma das semifinais da Copa Sul-Ameri-
cana. A entidade atendeu o pedido, e 
o time do Morumbi não teve nenhum 
atleta convocado.



25A UNIÃO 
GeralJoão Pessoa > Paraíba > QUARTA-FEIRA, 14 de novembro de 2012

Caminhoneiro é condenado a 2 anos
CASO SHAOLIN

Exatamente 665 dias sepa-
raram o acidente envolvendo o 
humorista Francisco Josenilson 
Veloso, popularmente conhe-
cido como Shaolin, do final do 
processo que acabou conde-
nando o motorista Jobson Cle-
mente Benício, de 23 anos.

Ontem, o juiz da 4ª Vara 
Criminal de Campina Grande, 
Wandemberg de Freitas Rocha, 
condenou o acusado a dois anos 
de detenção em regime aberto. 
Na madrugada do dia 18 de ja-
neiro de 2011, Jobson guiava o 
caminhão que acabou colidindo 
com o carro de Shaolin, no qui-
lômetro 163 da BR-230, na Alça 
Sudoeste, entre o Serrotão e o 
distrito de São José da Mata.

O humorista dirigia sua 
Pajero no sentido São José-
-Campina Grande, e de acor-
do com os autos, o caminhão 
invadiu a faixa contrária, pro-
vocando o acidente. Dessa for-
ma, o juiz Wandemberg Farias 
considerou que Shaolin não foi 
culpado pela colisão.

Por ser réu primário, o ca-
minhoneiro vai pagar a pena de 
maneira alternativa, com presta-
ção de serviços à sociedade e pa-
gamento de multa. O magistrado 
considerou a conduta de Jobson 
Clemente não intencional.

“Não há dúvida quanto a 
autoria e materialidade delitiva 
no crime de lesão corporal na 
direção de veículo automotor. 
Foi imprudente, portanto. A pri-
mariedade do réu é inconteste, 
tem boa conduta social, não há 
motivo de particular relevância 
que justifique o delito e não se 
apresenta com personalidade 
voltada à prática delitiva. A con-
sequência foi gravíssima, vez 
que a vítima se encontra em es-
tado vegetativo, em decorrência 
das lesões sofridas. A conduta 
da vítima não contribuiu para 
a cena delitiva”, discorreu Wan-
demberg na sentença.

O advogado Rodrigo Celi-
no, que patrocinou a defesa de 
Shaolin, avaliou positivamente 
a sentença. “Desde o início do 
processo que a gente espera-
va um desfecho dessa forma. A 
aplicação da sentença foi corre-
ta e dentro do que prevê o Códi-
go Penal”, declarou o jurista.

A conclusão do processo 
aconteceu no dia 1º de novem-
bro, após denúncia oferecida 
pelo Ministério Público em 
setembro. Policiais rodoviá-
rios federais e profissionais do 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência – Samu foram ou-
vidos e os respectivos laudos 
contam nos autos.

A partir de agora, aguar-
da-se a publicação da sentença 
e intimação das partes. O ca-
minhoneiro Jobson Clemente, 
que tem residência fixa em 
Sapé, deve ser intimado atra-
vés de carta precatória.

Por ser réu primário,
motorista vai pagar
pena alternativa
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Pregoeiro

A juíza Hígia Porto Barreto 
concedeu liminar, ontem, suspen-
dendo o concurso público para 
preenchimento de vagas no Mu-
nicípio de Cajazeiras, cujas inscri-
ções já vinham sendo realizadas 
pela Fundação Vale do Piauí, que 
ganhou o processo de licitação 
para realização do certame.

Alegações
A ação foi impetrada na Co-

marca de Cajazeiras pelos ad-
vogados ligados à Assessoria 
Jurídica da prefeita eleita Deni-
se Oliveira. Uma das alegações 
para o pedido de suspensão, se-
gundo se informa, é que o mo-
delo de licitação para contrata-
ção da empresa que iria realizar 
o concurso, o Pregão Eletrônico, 
não é o adequado.

A reação da atual adminis-
tração foi imediata. A Procura-
doria Jurídica do Município, que 
tem à frente a advogada Catha-
rine Rolim, anunciou que vai re-
correr da decisão que suspendeu 
liminarmente a realização do 
concurso. 

A procuradora disse que 
será impetrado um agravo de 
instrumento junto ao Tribunal 
de Justiça da Paraíba, e credita 
na reformulação dessa decisão.

Insegurança
De acordo com as informa-

ções, milhares de candidatos já 
se inscreveram para o concurso, 
cujas provas estavam marcadas 
para o início do próximo mês de 
dezembro. 

A suspensão gerou um clima 
de insegurança aos candidatos 
que, agora, terão que aguardar 
a palavra final da Justiça.

Justiça suspende 
concurso para 
a Prefeitura de 
Cajazeiras

Phillipy Costa
Especial para A União

O delegado da Polícia 
Federal Milton Neves deci-
de hoje se solicita a prorro-
gação da prisão temporária 
dos envolvidos na Operação 
Squadre, desencadeada na 
sexta-feira. Até ontem 41 
pessoas que haviam sido pre-
sas e se encontram recolhidas 
no Centro de Educação da 
Polícia Militar, quartel do 5º 
Batalhão, Corpo de Bombei-
ros e PB1.

A prisão provisória ter-
mina hoje e o delegado, por 
meio da assessoria de co-
municação da PF, informou 
que alguns presos serão 
postos em liberdade. Não 
foi adiantada a relação dos 
que terão o pedido de pri-
são prorrogada.

Até ontem, quatro acu-
sados de envolvimento com 
a operação ainda se encon-
travam foragidos. No final da 
tarde de anteontem o pro-
prietário de uma empresa de 

segurança que também fez 
parte das investigações, se 
entregou na Polícia Federal. 

Os policiais civis, milita-
res, os agentes penitenciários 
e outros civis presos pela Po-
lícia Federal são acusados de 
envolvimento com grupo de 
extermínio, segurança priva-
da, além de roubo e extorsão.

Nenhum representante 
das entidades dos policiais 
civis quis se pronunciar. Eles 
apenas disseram que vão 
aguardar o posicionamento 
do delegado Milton Neves, 
da PF, sobre quem vai conti-
nuar preso e aqueles que se-
rão postos em liberdade.

Resultado positivo
Na Operação Squadre 

foram lavrados 15 autos de 
prisão em flagrante pelos de-
litos de posse e porte ilegal 
de armas, tendo a Operação 
resultado na apreensão de 16 
armas de fogo, entre revól-
veres, pistolas, rifles e espin-
gardas. Foram ainda apreen-
didas cerca de 400 munições.

Delegado da PF decide 
hoje se prorroga prisões

OpeRAçãO SquAdRe

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Sucursal de Cajazeiras
auniaocz@gmail.com
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

TOMADA DE PREÇO 05/2012 
EXTRATO DE CONTRATO

    
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA E O FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE E CEDRO ENGENHARIA LTDA - ME.
OBJETO: contratação de empresa para ampliação de 02 Unidades de Saúde da Família, locali-

zados no Povoado de Bom Jesus e outra no Povoado de Lagoinha, no Município de Água Branca/
PB, conforme Planilha Orçamentária, especificações técnicas e projetos, conforme convênio.

VALOR: R$ 193.619,82 (cento e noventa e três mil seiscentos e dezenove reais e oitenta 
e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Natureza de Despesa Convênio oriundos do Ministério da Saúde 
através das propostas n°. 2500102321769/8196 e n°. 2500102321742/8226 com o Ministério 
da Saúde, Convenente: Ministério da Saúde, Conveniado: Fundo Municipal de Saúde de Água 
Branca, através da dotação orçamentária: 06.001 – Fundo Municipal de Saúde – Programa de 
Trabalho – 10.301.4010.3014.1023 – Const., Ampli., e Reforma de Unidade de Saúde – SUS 
- Elemento Despesa: 4.490.51 – Obras e Instalações. (art. 55, inciso V, da Lei nº 8.666/93).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 DIAS
ÁGUA BRANCA - PB, 13 de novembro de 2012.
AROUDO FIRMINO BATISTA
Prefeito Municipal - Contratante
EDISIO FRANCISCO DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADO
CEDRO ENGENHARIA LTDA
CNPJ N°. 07.940.834/0001-26 

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            299,95
Cedente.....: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058237
Responsavel.: NIVALTON CASTRO MARINHEIRO
CPF/CNPJ....: 422509271-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            425,00
Cedente.....: RODOPNEUS IND COM SERVICOS LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059210
Responsavel.: OLA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
CPF/CNPJ....: 014133769/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            730,50
Cedente.....: MIX SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE 
PLAS
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058233
Responsavel.: PAPEL MIX PAPELARIA E SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 070111901/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            363,18
Cedente.....: IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057842
Responsavel.: POUSADA RURAL LTDA
CPF/CNPJ....: 005683333/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Cedente.....: M PEREIRA LISBOA ME
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058273
Responsavel.: POUSADA RURAL LTDA
CPF/CNPJ....: 005683333/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Cedente.....: M PEREIRA LISBOA ME
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058274
Responsavel.: RAFAEL SANZIO MAUX FILHO
CPF/CNPJ....: 067537784-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            463,75
Cedente.....: STONE BROTHERS COM BIC ACES LT
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059295
Responsavel.: RAFAEL SANZIO MAUX FILHO
CPF/CNPJ....: 067537784-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            463,75
Cedente.....: STONE BROTHERS COM BIC ACES LT
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059296
Responsavel.: RAFAEL SANZIO MAUX FILHO
CPF/CNPJ....: 067537784-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            463,75
Cedente.....: STONE BROTHERS COM BIC ACES LT
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059297
Responsavel.: RAFAEL SANZIO MAUX FILHO
CPF/CNPJ....: 067537784-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            463,75
Cedente.....: STONE BROTHERS COM BIC ACES LT
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059298
Responsavel.: ROBERTO ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 966451999-53
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$         50.447,71
Cedente.....: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ S/C
Apresentante: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ S/C
Protocolo...: 2012 - 057738
Responsavel.: SIMONE RIBEIRO DE MORAIS
CPF/CNPJ....: 013665612/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            246,03
Cedente.....: BANCO SAFRA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059242
Responsavel.: SIMONE RIBEIRO DE MORAIS 
6911424240
CPF/CNPJ....: 013665612/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            307,55
Cedente.....: LAKE SECURITIZADORA S.A.
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059251
Responsavel.: W.E.F AUTO CENTER LTDA
CPF/CNPJ....: 013358741/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            354,31
Cedente.....: FORTGIRO DISTRIBUIDORA DE AUTO 
PECA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059063
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-     
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida     
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade,  no prazo de 03 (tres) 
dias uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  
os  referidos titulos  PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  14/11/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
Comissão de Licitações

Aviso                                        
A Comissão de Licitações da Prefeitura de Cabaceiras torna público  aos interessados que abriu 

licitação pública nº 34/2012,  modalidade Pregão Presencial  nº 001, tendo por objeto a seleção 
e contratação de empresa para fornecimento de 70 notebooks, a realizar-se-á no próximo dia  
28/11/2012, ás 15h30 min(horário de Brasília)., no Telecentro Comunitário, localizado à Rua Cel. 
Manoel Maracajá,s/n(vizinho a Sec. de Saúde).Para recebimento do Edital, bem como de  demais 
informações o interessado deverá se dirigir ao mencionado prédio, durante os seguintes dias e  
horário: segunda a sexta: das 08:00 ás 13:00 horas. 

Cabaceiras, 13 de novembro  de 2012. 

Marcos Vinicius A. Cavalcante
Pregoeiro  Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

C.N.P.J. 08.993.925/0001-92 - E-MAIL: pmbsr@bol.com.br
Home Page: www.barradesantarosa.famup.com.br

PORTARIA Nº 0110/2012
O Prefeito Constitucional de Barra de Santa Rosa, usando de suas atribuições que lhes são 

conferidas por lei. 
Considerando a abertura do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial, protocolado 

sob o nº 120712PP00020, destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O OBJETIVO DE PRO-
MOVER A FORMAÇÃO INICIAL E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES E CO-
ORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME EDITAL;

Considerando que de acordo com o Plano Plurianual constante do Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação – FNDE, constante do Processo, os recursos oriundos daquela Autarquia 
Federal destinavam-se à formação de Professores em períodos de 40 (quarenta) encontros pre-
senciais de formação, a iniciar em 02/03/2012;

Considerando que devido à problemas de ordem interna da tramitação processual da licitação, 
não foi possível ultimar os atos processuais a tempo de executar o planejado pela Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Desporto;

Considerando que já não há mais tempo suficiente dentro do cronograma ofertado pelo FNDE 
para oferecimento no presente exercício financeiro do Curso de formação planejado;

Considerando que nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, o procedimento licitatório pode 
ser anulado quando razões de interesse público o justificar, por acontecimentos supervenientes 
à licitação;

Considerando que não há qualquer prejuízo para os interessados, já que o Processo Licitatório 
sequer chegou a seu final, com a adjudicação do objeto a qualquer licitante.

R E S O L V E:
Revogar a Licitação na modalidade Pregão Presencial – Processo nº 120712PP00020, destinada 

à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O OBJETIVO DE PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E 
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO 
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME EDITAL, devido à insuficiência de prazo para 
execução da referida formação no presente exercício financeiro.

Dê-se conhecimento aos licitantes, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c” da Lei nº 8.666/93, 
para que, querendo, exerçam seu direito de recurso.

Publique-se.
Barra de Santa Rosa (PB), 13 de novembro de 2012.

EVALDO COSTA GOMES
Prefeito Constitucional

CONSTRURORA HEMA LTDA CNPJ 08.566.846.0001.03 Torna publico que a SUDEMA-SUPERINTEN-
DENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE emitiu a Licença de Operação nº 4341/2012 em João 
Pessoa, 09 de novembro de 2012 prazo 730 dias.Para a atividade de EDIFICAÇÃO DE HABITAÇÃO 
MULTIFAMILIAR COM 15 PAVIMENTOS, 02 BLOCOS, A E B COM AREA DE 14.040,00M² NA RUA 
POETA GERALDO ALVERGA C/ RUA JOÃO B. FERNANDES OCEANIA IV BESSA MUNICIPIO 
JOÃO PESSOA- UF PB PROCESSO 2012-007358/TEC/LO-3915

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 
com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/
PB, CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). GISELIA MARIA LACERDA VIRGULINO, CPF(MF) 
NO 450.823.834-34, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar da data atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto 
do contrato nO 3104000000040230404812, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu 
vencimento até a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, 
conforme previsto no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para paga-
mento da importância mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial 
cabível, objetivando a defesa de seus interesses. 

                                        João Pessoa, 13 de novembro de 2012.

p.p. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
  RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 
com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). JOBSON DA SILVA SALES, CPF(MF) NO 011.081.334-
01, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data 
atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato nO 
3104000000040230193692, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento até 
a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme previsto 
no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da importância 
mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, objetivando 
a defesa de seus interesses. 

                                        João Pessoa, 13 de novembro de 2012.

p.p. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
  RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 
com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). JOSE GILSON FERREIRA DE FIGUEIREDO, CPF(MF) NO 
048.551.244-00, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da 
data atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato 
nO 3104000000040230402100, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento 
até a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme 
previsto no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da 
importância mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, 
objetivando a defesa de seus interesses. 

                                        João Pessoa, 13 de novembro de 2012.

p.p. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
  RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, com 
endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, CEP 
58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). ROBERIO DA SILVA OLIVEIRA, CPF(MF) NO 049.770.884-
17, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data 
atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato nO 
3104000000040230426140, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento até 
a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme previsto 
no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da importância 
mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, objetivando 
a defesa de seus interesses. 

                                        João Pessoa, 13 de novembro de 2012.

p.p. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
  RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

Responsavel.: AGROLEITE COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009612676/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.250,00
Cedente.....: FRIOMAX INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MAQ
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057938
Responsavel.: CARLOS SILVEIRA ROSA
CPF/CNPJ....: 070948414-34
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.035,93
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAVILLE
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057773
Responsavel.: DAYANNE DAMARA FLORENCIO FORMI
CPF/CNPJ....: 100955284-82
Titulo......: CHEQUE           R$          1.631,00
Cedente.....: FRANCISCO FERREIRA DA FONSECA
Apresentante: FRANCISCO FERREIRA DA FONSECA
Protocolo...: 2012 - 057418
Responsavel.: ECOTEC ENGENHARIA AMBIENTAL 
LTDA
CPF/CNPJ....: 005374977/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            986,00
Cedente.....: CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057640
Responsavel.: ELIANE MELO DE SALES
CPF/CNPJ....: 012785875/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            354,40
Cedente.....: FIGUEIREDO COM DE MATERIAIS 
DE CONS
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059220
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA-
-SERVICOS
CPF/CNPJ....: 003740244/0001-07
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$         12.800,00
Cedente.....: MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Apresentante: MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2012 - 056861
Responsavel.: HERDER PAULO COSTA CAMARA
CPF/CNPJ....: 011328017/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            119,30
Cedente.....: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058059
Responsavel.: IVANILDA TARGINO
CPF/CNPJ....: 023362984-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            215,81
Cedente.....: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058238
Responsavel.: JANYELLE NUNES BARBOSA
CPF/CNPJ....: 082160094-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             15,25
Cedente.....: ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057383
Responsavel.: JOSIVALDO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 099847684-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.080,00
Cedente.....: YAMMA TRANSPORTADORA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057930
Responsavel.: JSD COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ....: 012776174/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            102,00
Cedente.....: NOVA GLOBAL UNIFORMES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058729
Responsavel.: LUCIANY TECIDOS LTDA
CPF/CNPJ....: 041204447/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.318,66
Cedente.....: RANER INDUSTRIA COMERCIO IM-
PORTACAO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058452
Responsavel.: MARISETE RIBEIRO ROSA ME
CPF/CNPJ....: 004467277/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            855,50
Cedente.....: NOVATON INDUSTRIA E COMERCIO 
DE CON
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057908
Responsavel.: MEDICALNET DIST.DE MED.E MAT.
HOSP
CPF/CNPJ....: 010483375/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.980,00
Cedente.....: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMA-
CEUTICA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057972
Responsavel.: MERCADINHO NASCIMENTO / JOSE F
CPF/CNPJ....: 041867174-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

DECISÃO ADMINISTRATIVA  PARA RETOMADA DE REMANESCENTE OBRA PARALISADA.  
Contrato nº. 088/CPL. Tomada de Preços nº. 06/2010.
Objeto: Construção de uma Conzinha Comunitária
Contratante: Prefeitura Municipal de Dona Inês-PB
Contratada: PAINEL CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Responsável: Engenheiro MARCOS AURELIO DA SILVA AIRES.

DOS FATOS
A empresa PAINEL CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, representada pelo 

Engenheiro MARCOS AURELIO DA SILVA AIRES, venceu licitação na modalidade Tomada de 
Preços, neste Município com o bojeto de construção de uma cozinha comunitária, no valor global 
de R$ 219.197,08. O contrato foi assinado em 21 de maio de 2010, cuja ordem de serviço foi 
expedia em 24.05.2010.

Considerando, que esta empresa paralisou e abandonou a obra da Conzinha Comunitária contrata 
com esta Prefeitura, desde o mês de dezembro do ano de 2010, sem qualquer justificativa para a 
administração municipal. Ressalte-se que todas as medições realizadas pela Caixa Econômica já 
foram quitadas, portanto não há atraso de pagamento. O serviço executado foi totalmente quitado, 
conforme medição apresentada na Caixa Econômica Federal.

Considerando,  que o contrato celebrado com esta empresa entrou em vigor em 21 de maio de 
2010, com previsão de conclusão da obra em 08 meses (Cláusula sétima). 

Aditivada, através do Termo Aditivo nº. 001/2011, a prorrogação do prazo da referida Cláusula por 
mais 120 (cento e vinte e dias) prazo também extrapolado sem a devida conclusão da referida obra.

Considerando, as penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira do referido contrato 
celebrado com essa empresa e previsão do instrumento convocatório.

Considerando, que o prazo do aditivo nº. 01/2011 e Aditivo nº. 02/2012,  também foram extra-
polados sem a devida conclusão da obra.

Considerando a inércia e o abandono do canteiro de obras sem qualquer comunicação desta 
empresa á administração Municipal, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

O gestor Notificou a contratada para retomada da obra, devidamente publicado no Diário Oficial 
do Estado de 23 de setembro de 2011, onde concede o prazo de dez dias para apresentação de 
defesa e exercício do contraditório.

O construto respondeu a notificação através de email alegando atraso no pagamento das me-
dições e não conseguia concluir a obra sem receber todos os aumentos de serviço da fundação 
e demais serviços.

Ora, os serviços alegados pelo construtor foram devidamente pagos, portanto, inexiste medição 
pendente, mesmo assim, a construtora paralisou as obras, desde o ano passado. 

Ainda, considerando a extrapolação de todos os prazos contratuais e esta empresa não cumpriu 
com as cláusulas estabelecidas do instrumento convocatório do certame e no contrato de empreitada 
celebrado com esta administração municipal. 

DO FUNDAMENT0
A inexecução do contrato acarreta a sua rescisão conforme os artigos a seguir da Lei 8.666/93
Art. 77.  A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação 

à Administração;
Portanto, não será concedido mais nenhum prazo ou prorrogação de prazo para esta empresa, 

uma vez que o contrato se exauriu pelo tempo causando a inexecução parcial da obra, consequen-
temente, convocou a empresa classificada em segundo lugar para assumir o remanescente da obra 
da Cozinha Comunitária. Porém, a segunda colocada não demonstrou interesse em continuar o 
remanescente da obra.

Ainda, invocando os termos seguintes da legislação aplicável a espécie:
Art. 80.  A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes conseqüências, 

sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei:
I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 

próprio da Administração;
II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados 

na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta Lei;
III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das 

multas e indenizações a ela devidos;
IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Ad-

ministração.
§ 1o  A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica a critério da Adminis-

tração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.
§ 2o  É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 

podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais.
§ 3o  Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa 

do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso.
§ 4o  A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu critério, 

aplicar a medida prevista no inciso I deste artigo.
Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação peran-
te a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior.

Portanto, a partir desta data a Administração municipal resolve pela assunção imediata do objeto 
do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração.

Portanto, entendemos que tal inciso deveria estar disposto nas hipóteses de inexigibilidade de 
licitação, previstas no art. 25 da Lei n°. 8.666/93. 

XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de resci-
são contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas 
condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido; 

Se o contrato oriundo de uma licitação tiver que ser rescindido, sem que haja a conclusão 
da obra, serviço ou fornecimento, a execução desse remanescente poderá se dar sem licitação. 
Mas é condição sine qua non que o contrato tenha se iniciado, conforme preconiza Jorge Ulisses 
Jacoby Fernandes: 

“Para que a contratação direta se enquadre nesse dispositivo, é imprescindível que a execução 
do objeto tenha sido iniciada. Se o licitante vencedor assinou o contrato mas não deu início à 
execução, pode o contrato ser rescindido e convocado o segundo licitante, na forma do art. 64, § 
2o., da Lei n°. 8.666/93.”  

Para que essa contratação se efetive, o administrador deve retornar à licitação originária e con-
vocar os demais licitantes, na ordem de classificação, para que esses se manifestem se concordam 
ou não em continuar a obra, serviço ou fornecimento pelo preço proposto pelo primeiro colocado. 
Só nessa circunstância é que a dispensa pode se concretizar. 

Salienta-se que, o segundo colocado foi convocado para se manifestar se concordava conti-
nuar a obra, não aceitou continuar o remanescente da Obra paralisada. Portanto, não havendo 
mais licitante classificado no certame. Resta a municipalidade assumir o remanescente da obra.

Resolve, rescindir unilateralmente o contrato original celebrado com empresa PAINEL CONS-
TRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e assumir diretamente o remanescente da obra. 

    
Dona Inês-PB, 12 de novembro de 2012.

Antonio Justino de Araújo Neto
Prefeito

VALE DOS VENTOS GERADORA EÓLICA S.A. – CNPJ/CPF No 07.869.893/0001-55 torna publico 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Opera-
ção no 4132/2012 em João Pessoa, 19 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Operação da Subestação elevatória de tensão 13,8/69 kv, com potencia de 2 X 25MVA em Barra 
de Camaratuba, zona rural de Mataraca. Na(o) Rod. PB 065 km 23 S/N – Zona rural. Município: 
Mataraca – UF: PB. Processo: 2012-003504/TEC/LO-3256.

VALE DOS VENTOS GERADORA EÓLICA S.A. – CNPJ/CPF No 07.869.893/0001-55 torna publico 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
no 4131/2012 em João Pessoa, 19 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Linha 
de Transmissão  de energia elétrica com tensão de 69 kv da Subestação elevatória de tensão Vale 
dos Ventos  ate a Subestação de Mataraca, ambas no município de Mataraca. Na(o) Rod. PB 065 
km 23 S/N – Zona rural. Município: Mataraca – UF: PB. Processo: 2012-003502/TEC/LO-3155.

Pesquisa S.A. Indústria e Comércio de Minérios
NIRE nº 25.6.0010346-2 - CNPJ/MF nº 08.532.434/0001-44

EDITAL PARA 1ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da Pesquisa S.A. Indústria e Comércio de Minérios (“Compa-

nhia”), convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 22 de 
novembro de 2012, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Fazenda Pedra 
Preta, s/nº, Zona Rural, CEP 58660-000, na cidade de Juazeirinho, no Estado da Paraíba, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Alterar a composição da Diretoria da Companhia; e (ii) 
Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor de até R$1.600.000,00 (um milhão e 
seiscentos mil reais), mediante a emissão de até 41.984 (quarenta e uma mil, novecentas e oitenta 
e quatro) novas ações preferenciais, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$38,11 (trinta 
e oito reais e onze centavos) por ação preferencial. Juazeirinho, 14 de novembro de 2012. Latam 
High Tech Minerals PLC. - Patrick Lynch

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DOS IPÊS I
João Pessoa – PB, 10 de novembro de 2012.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
De acordo com o previsto na Lei 4.591/64 e nos Arts. 20 letra “a”, §3º letra “a”, 21, 22, 23, 24, 

25 da Convenção deste Condomínio, ficam convocados todos os moradores das unidades deste 
Parque Residencial, a comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária, que irá ocorrer no dia 
20 do corrente mês (terça-feira), no salão de festas do Condomínio, em primeira convocação às 
19h45min, com a presença mínima de ½ (metade) dos condôminos, e em segunda e última con-
vocação às 20h00m, com o mínimo de 10 (dez) condôminos, para deliberarem a seguinte pauta:

1 - Abertura do processo eleitoral 2013, para eleição a ser realizada em 12 de janeiro de 2013 
– biênio 2013 / 2014, para os cargos de Síndico/Subsíndico e membros do Conselho Consultivo, 

2 - Formação da Comissão Eleitoral para a coordenação do pleito;
3 - Assuntos diversos.

MARTA FREDRICH RODRIGUES
Síndica

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00049/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de consumo e material perma-

nente destinados a atender Programas da Secretaria de Saúde do município. Data e Local: 27 de 
Novembro de 2012 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 
169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 13 de Novembro de 2012
FILIZARDO DA SILVA NETO 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

LEILÃO Nº. 002/2012
A CPL da Prefeitura de Sumé – PB, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados a 

que fará realizar licitação, modalidade Leilão nº. 002/2012, do tipo Maior Lance. Objeto: Alienação 
de Bens Móveis (Veículos, Motociclistas e Moto Niveladora) e Sucatas de Materiais Inservíveis ao 
Município, no estado em que se encontram, autorizado pelo Art. 94 da Lei Orgânica Municipal. Data 
da realização: 04/12/2012 ás 09h30min (horário local). O Edital e seus anexos poderão ser obtidos 
na sede da Prefeitura de Sumé, situada à Avenida 1º de Abril, S/N, Centro – Sumé - PB. Maiores 
informações através do telefone (83) 3353 - 2274, no horário das 08:30 às 13:00.

Sumé, 13 de novembro de 2012.
BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

C.N.P.J. 08.993.925/0001-92 - E-MAIL: pmbsr@bol.com.br
Home Page: www.barradesantarosa.famup.com.br

PORTARIA Nº 0111/2012
O Prefeito Constitucional de Barra de Santa Rosa-PB, usando das atribuições legais conferidas 

pelo § 3º do art. 89 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei nº 004, de 07 de abril de 1997),
CONSIDERANDO a previsão estatutária de possibilidade de cessão de servidores municipais 

para terem exercício em órgãos ou entidades dos Poderes da União, dos Estados ou do Distrito 
Federal e dos Municípios, expressamente prevista no art. art. 89 da Lei nº 004/1997;

CONSIDERANDO o expediente do Prefeito Constitucional de Mamanguape (Ofício GP nº 
091/2012, de 08 de novembro de 2012), solicitando a cessão da servidora CECILIANA MEDEIROS 
V. DE CHUMACERO para continuar prestando serviços àquele Município.

R E S O L V E:
Ceder ao Município de Mamanguape, até o dia 31 de dezembro de 2012, a servidora CECILIANA 

MEDEIROS V. DE CHUMACERO, matrícula nº 01014852, ocupante do cargo de Assessor Técnico 
Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com ônus de remuneração para o ces-
sionário, devendo suas freqüências serem encaminhadas mensalmente ao seu Órgão de origem.

Registre-se.
Publique-se no Diário Oficial do Estado, em obediência ao § 2º do art. 89 da Lei nº 004/1997.
Dê ciência à servidora e ao Município de Mamanguape.

Barra de Santa Rosa (PB), 13 de novembro de 2012.
EVALDO COSTA GOMES
Prefeito Constitucional

EDNO JOSÉ OLIVEIRA BEZERRA – CNPJ/CPF Nº 181.907.074-34, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação nº 4311/2012/2012 
em João Pessoa, 7 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Implantação de 
uma Unidade Multifamiliar em uma área de 403,38m², na Av. Conde S/N LT. 46 A QD. 06 A – TIBIRI 
II Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-000594/TEC/LI-0526.

THG CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ/CPF Nº 10.805.978/0001-84, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 4340/2012 em João Pessoa, 9 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar com cinco pavimentos (térreo, três pavimento tipo e cobertura) e o sistema 
de tratamento sanitário composto de uma fossa séptica e sumidouro prismático, na Rua: Virginia 
Maria Nogueira Gadelha Pimentel QD - 20 LT 14 – BELA VISTA II Município: CABEDELO – UF: 
PB. Processo: 2012-005487/TEC/LI-1598.

CAMILA GUEDES PEREIRA DANTAS – CPF Nº 011.554.264-79, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da L.O Nº 25/2008 
– Processo de Nº 2007-007009 – Lavra de areia no leito do Rio Araçagi – AC-25 ha – leito do Rio 
Araçagi – Zona Rural –CUITEGI – PB. Processo: 2012-007958/TEC/LO-4097.

MARCIO ADRIANO GALDINO DE MELO – CNPJ/CPF Nº 854.720.004-59, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4284/2012 em João Pessoa, 6 de novembro de  2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Habitacional Unifamiliar, na Rua Professora Alice Mendes da Nóbrega, 124 – VALENTINA 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005032/TEC/LO-3458.

PC CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.621.941/0001-69, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
4292/2012 em João Pessoa de: Implantação de Condomínio Multifamiliar com sete unidades tér-
reas, dotado de sistema individual de esgotamento sanitário (tanque séptico e sumidouro), na Rua 
Projetada, QD. C – LT. 16 e 29 – LOT. COLINA VERDE Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 
2012-007143/TEC/LI-1189.

PC CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.621.941/0001-69, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 4321/2012 
em João Pessoa, 7 de novembro de 2012 – Prazo: 90 dias. Para a atividade de: Implantação de 
Condomínio Multifamiliar com quatro unidades térreas, dotado de sistema individual de esgotamento 
sanitário (tanque séptico e sumidouro), na Rua Projetada, QD. C - LT. 15 - LOT. COLINA VERDE 
Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 2012-006840/TEC/LI-1163.

VICON CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP – CNPJ Nº 15.011.350/0001-20, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença de Instalação – Construção de Prédio Residencial e fossa/sumidouro – AC-648m² - Cidade 
Universitária – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-007771/TEC/LI-1742.

ANTONIO CLAUDIO DE SÁ – CNPJ/CPF Nº 181.268.714-15, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4267/2012 
em João Pessoa, 5 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multifa-
miliar com 04 Unidades, dotado de sistema de esgotamento sanitário (fossa séptica e sumidouro), 
na Rua Projetada, QD 030, LT 321 – GRAMAME – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-007368/TEC/LO-3918.

JOSIVALDO FERREIRA DE ARAÚJO – CPF Nº 557.575.024-87, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – 
Propaganda Volante Comercial – Mini TRIO-FORDE F40000 G – Percurso: Em todo Estado da 
Paraíba – BEYEUX – PB. Processo: 2012-008049/TEC/LO-4121.

FARMÁCIA SÃO MATEUS LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 35.503.820/0001-80, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4225/2012 em João Pessoa, 25 de outubro de 2012 – Prazo: 735 dias. Para a atividade de: 
Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos sem manipulação, na Rua Coronel Joca Velho – Nº 
190 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007035/TEC/LO-3808.

RICARDO ALECSANDRO FRANCO DE ARAÚJO – CNPJ/CPF Nº 840.955.714-20, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 4092/2012 em João Pessoa, 17 de outubro de 2012 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade 
de: Edificação Residencial Multifamiliar com 04 unidades habitacionais e sistema de esgotamento 
sanitários individual, na Rua Estudante Adriano Tozzi – QD. 242 LT. 136 – GRAMAME Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007294/TEC/LO-3893.

ARTUR LUIZ DE LIMA – CPF Nº 352.270.364-20, torna público que requereu à SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Edificação Multifamiliar 
com 04 Unidades Habitacionais – AC-186.30m² LOT.  CENTRO COMERCIAL NORTE – BAYEUX 
– PB. Processo: 2012-007999/TEC/LI-1763.

JM DE ALMEIDA NETO ME – CNPJ/CPF Nº 16.776.404/0001-01 Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação para a 
atividade de: OFICINA DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO Na – AV. DOM PEDRO II, Nº 2401 - TORRE 
- Município: JOAO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007540/TEC/LO – 3961. 
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