
clima & tempo
Sertão

31o Máx.
23o  Mín.

35o   Máx.
20o  Mín.

37o   Máx.
22 o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,064 (compra) R$ 2,066 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,980 (compra) R$ 2,120 (venda)
EURO   R$ 2,632 (compra) R$ 2,633  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

17h15

05h00

2.6m

2.5m

baixa

baixa

23h28 

11h00

0.0m

0.2m

l Fórum de Políticas Públicas para a Juventude será sábado em Lagoa Seca

l Estação Cabo Branco recebe hoje o espetáculo Fragmentos de Um Sol Quente 

l UFPB inscreve até domingo para curso de Licenciatura em Formação de Dança 

l Inscrições para o 2o Prêmio Criança.PB de Jornalismo foram prorrogadas

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ano CXIX
Número 249

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Altura

Capitania dos 
Portos prepara 
para dezembro a 
Operação Verão

PF prorroga 
prisões de
16 investigados
pela Squadre

PB formaliza 
16 mil novos 
empreendedores 
individuais
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Estado inscreve a partir de 
2a para concurso do Detran

As inscrições do concurso 
público do Detran para preen-
cher 110 vagas serão abertas 
na próxima segunda-feira. 
Será o primeiro processo se-
letivo do órgão desde que foi 
criado em 1934.  PágINA 13

Polícia Civil prende 8 líderes 
do tráfico na região do Sertão

OPErAçãO PINgUIM

PágINA 15 PágINA 14PágINA 4 PágINA 15

PágINA 8PágINA 5

Brasil vence a Argentina de virada no Mundial de Futsal PágINA 22 Equipe da UFPB é tricampeã da etapa Baja do Nordeste PágINA 10

O Governo do Estado 
está investindo R$ 10 mi-
lhões em obras de sanea-
mento nas localidades de 
Várzea Nova e Odilândia, 
em Santa Rita, benefician-
do oito mil moradores das 
duas localidades. PágINA 4

Governo investe 
R$ 10 mi em obras 
de saneamento 
em Santa Rita

meLhORiaS

O governador Ricardo 
Coutinho autorizou ontem a 
antecipação do parcelamento 
do ICMS para o comércio. A 
medida passa a vigorar no 
próximo dia 19. PágINA 17

Ricardo autoriza 
antecipação 
do prazo para 
parcelar o ICMS 

cOméRciO

Mais de 500 atendimentos foram feitos ontem na capital na programação do Dia de Prevenção ao Diabetes PágINA 9

Amanhecer 
estreia hoje 
fechando a saga 
Crepúsculo

Banda francesa 
Água na Boca 
faz show em 
João Pessoa

FOTOS: Divulgação



Sem conseguir o apoio de legendas 
importantes como PMDB, PDT e PSD, o 
projeto do Marco Civil da internet não 
pôde ser votado ontem na Câmara dos 
Deputados e agora só será reapresen-
tado na semana que vem. São vários os 
pontos de divergência, inclusive alguns 
que, na avaliação de parlamentares opo-
sicionistas, interferem na liberdade de 
expressão, estabelecendo regras de cen-
sura na rede mundial de computadores. 

Mas o principal ponto de embate 
é a chamada “neutralidade da rede”. O 
texto do marco prevê que será proibido 
dar preferência a um tipo de tráfego em 
detrimento de outro – como atrasar o 
download de arquivos e acelerar o aces-
so a um site. As teles dizem que a dife-
renciação é necessária para evitar pre-
juízos dos provedores ao tentar cobrir 
um padrão alto de consumo para todos 
os usuários igualmente. Elas também 
querem vender “planos especiais” que 
autorizem cobrar mais do usuário que 
faz downloads, por exemplo.

O Marco Civil é uma espécie de 
Constituição da Internet no Brasil. De-
baixo desse guarda-chuva inicial, virão 
outros projetos de lei mais específicos. 
O debate sobre direitos autorais, por 
exemplo, não está no texto ora em apre-
ciação pela Câmara dos Deputados. A 
ideia é que esta “constituição” não pode 
ser detalhista, até porque correria o ris-
co de nunca terminar. Estabelecidas as 
regras genéricas, o detalhamento virá 
depois com outros projetos.

Pelas novas normas, os usuários 
devem ter sua navegação e intimidade 
respeitadas, até para evitar que seus da-
dos sejam acessados e vendidos como 
mercadoria. Eles têm todo o direito de 
garantir o anonimato de sua navegação 
usando os recursos necessários para 
evitar o rastreamento. Os e-mails terão 
que ser protegidos como uma carta en-
viada pelo correio. E os sites que pre-
tendem armazenar outras informações 
além das fornecidas na inscrição do usu-
ário têm que informar os motivos deste 
armazenamento. 

O projeto determina que os prove-
dores guardem os logs de conexão por 
pelo menos um ano. Assim, o provedor 
deve guardar os registros da conexão 
(como hora em que o usuário se conec-
tou, IP da conexão e hora da desconexão, 
exatamente como numa ligação telefôni-
ca), mas não pode monitorar, nem guar-
dar dados da navegação e uso de ser-
viços on-line. E os logs de conexão não 
podem ter acesso franqueado sem uma 
ordem judicial explicando direitinho por 
que motivo é preciso investigar os regis-
tros.

É importante a definição de regras 
para este vasto território virtual que é a 
internet. Por óbvio, a web não pode con-
tinuar sendo terra de ninguém. Mas, na 
fixação deste Marco Civil é absolutamen-
te indispensável que se preserve a liber-
dade do usuário e se definam as obriga-
ções dos provedores e das empresas de 
telecomunicações. 

Em 1950 disputavam o governo da 
Paraíba as figuras de Argemiro de Figuei-
redo (UDN) e de José Américo de Almeida 
(PL/PSD). Pelo esquema argemirista era 
candidato a senador o intelectual Pereira 
Lira, vulgo “Cachimbão”; e, pela falange 
americista, Ruy Carneiro. A campanha 
de Argemiro Figueiredo era animada por 
um jingle de Luís gonzaga e Humberto 
Teixeira, na voz da cantora Carmélia 
Alves. Depois,o baião foi lançado por Luís 
gonzaga, com o título de “Paraíba”. 

A letra do jingle era uma crítica ao 
candidato José Américo. Ele fora mi-
nistro do Interior e não acabou com a 
seca, como se dizia que prometera. Daí a 
peça abrir com versos atinentes à seca: 
“Quando a lama virou pedra / e mandaca-
ru secou,/ quando ribaçã de sede / bateu 
asa e voou,/ eu entonce vim embora / 
carregando a minha dor.../ A letra dizia 
ainda: “Paraíba masculina, mulher macho 
sim, senhor. / Eita, pau pereira, / que em 
Princesa já roncou.../ ” 

Naquele tempo, não havia decla-
radamente homossexuais femininos. 
A expressão “Paraíba masculina” dizia 
respeito ao fato do nome da Paraíba, 
oriundo do Rio Paraíba, ser tratado 

no feminino – ao contrário de outros 
estados terminados por “a”, como o Pará, 
o Amapá, o Roraima, o Paraná, serem 
tratados no masculino.

Há documentos da época da co-
lonização que tratam a Capitania Real 
do Paraíba tanto no masculino como 
no feminino. A expressão “mulher 
macho”reportava-se a 1930, quando a 
Paraíba foi palco de lutas, como a guer-
ra de Princesa, que deu vez ao golpe de 
Trinta. Na época, José Américo chefiou as 
forças contra os revoltosos de Princesa, 
comandados pelo deputado José Pereira 
Lima. E o candidato Pereira Lira tinha o 
nome parecido com o do revolucionário, 
embora não fossem parentes. Daí a letra 
dizer“ Eita Pau Pereira, / meu badoque 
não quebrou...” Quem terá o original?

Argemiro e Pereira Lira perderam. 
Mas o jingle permaneceu pela força da 
letra, da melodia e da voz de Carmélia 
Alves. O baião de gonzaga / Humberto / 
Carmélia Alves transformou-se no hino 
popular da Paraíba. E ainda o é, mesmo 
depois do encantamento dos três. Da bela 
Carmélia, dia 3 deste novembro, no Rio de 
Janeiro. A morte veio buscá-la por último, 
por obrigação.

Editorial

Um
Esse cara é ele

 As regras da internet

O baião Paraíba e Carmélia Alves

Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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Carlos Ayres Britto. É o presidente do Supremo Tribunal que comanda o 
julgamento do Mensalão, até agora com exemplar isenção e imparcialidade.”

“Há documentos da época da colonização que tratam a Capitania 
Real do Paraíba tanto no masculino como no feminino.”
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UN
O Ministério das Cidades reduziu 
de 10% para 5% a contrapar-
tida mínima de beneficiários do 
programa Minha Casa, Minha Vida 
para entidades com renda men-
sal de até R$ 1.600. Com isso, a 
prestação mínima caiu de R$ 50 
para R$ 25. 
A Instrução Normativa nº 45, 
publicada no DOU, atualiza os 
valores de contratação dos imó-
veis (apartamentos e casas), que 
variam de R$ 49 mil a R$ 76 mil, 
dependendo da unidade da fe-
deração. A norma admite, ainda, 
a requalificação de imóveis e pa-
trimônios públicos. Além disso, 
atende a reivindicação das enti-
dades de não serem penalizadas 
por eventual inadimplência.

Será que diante do racha 
na disputa  pela direção do 
PMDB na Paraíba, poderá 
haver a reedição das conven-
ções milionárias do passado? 
A desvantagem é que o ex-
-governador Maranhão já não 
tem ao seu lado “o$ “confina-
dore$” do passado.

Beira ao pânico, entre os moradores,  
o clima em alguns municípios do Ser-
tão onde os pequenos açudes estão 
chegando na lama, exaurindo as 
poucas reservas de água destinadas 
ao consumo humano. Essas cidades 
saem do estágio de racionamento 
para o de falta total de recursos hí-
dricos para a sobrevivência. 

A morte do advogado e mili-
tante de esquerda,  Wanderley 
Caixe,  consternou uma legião 
de amigos que ele mantinha na 
paraíba. Caixe, um dos ícones na 
defesa dos Direitos Humanos na 
paraíba, morreu em São paulo na 
terça e foi sepultado ontem, em 
Ribeirão preto.

MINHA CASA

REPETECO?

SECA TOTAL LUTO POR CAIXE

BOA CAUSA

FILIAÇÃO

A fiscalização de trânsito devia 
se estender a estacionamentos 
de supermercados e outros es-
tabelecimentos que destinam 
vagas para idosos e pessoas 
com deficiência. Uma leva de 
folgados não respeita e ocupa 
o local, indiferente aos olhares 
recriminadores. Talvez, a  mul-
ta sensibilize um pouco essa 
turma. 
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No dia 14 de agosto, Sebastião Nery 
(sempre ele!) narrou, na coluna que 
assina na Tribuna da Imprensa Onli-
ne, marcante episódio na vida de uma 
personalidade nacional que a partir de 
amanhã, 16 de novembro, deixa enorme 
vazio no exercício da magistratura no 
país. Confiram comigo, pois vale a pena:

Em 85, dois candidatos disputavam 
a Prefeitura de Aracaju, Sergipe: Jackson 
Barreto (PMDB, PFL, PCdoB) e Marcelo 
Deda (PT). O PDT resolveu lançar can-
didato próprio. Foi buscar um jovem 
professor de Direito, de óculos, cabelos 
negros e cheios, barba negra e cheia.

Ele dizia que sua candidatura era um 
“laboratório de dignidade, decência e mo-
ralidade na política sergipana, um jeito 
novo de fazer política”. E era. E, porque 
era, começou a crescer e a incomodar. E 
tanto cresceu que passou a ameaçar.

Logo o Jackson Barreto, candidato 
das elites locais, reunidas na Aliança 
Democrática, pediu socorro ao Tribunal 
Regional Eleitoral, que atendeu e cassou a 
candidatura do jovem professor cabeludo 
e barbudo, alegando “entraves burocráti-
cos no registro da candidatura”.

A direção estadual do PDT saudou 
publicamente a vitória do cassador, do 
algoz de seu candidato, que, indignado, 
saiu do partido com seu grupo e foi para 
o PT: ele, João Fontes (depois, deputado 
federal do PSOL, um dos expulsos do PT 
com a senadora Heloísa Helena), Marcelo 
Ribeiro (depois, deputado estadual do PT, 
hoje fora do partido), e outros.

Em 86, o PT de Sergipe preparou sua 

chapa para a  Assembleia com Marcelo 
Deda (hoje governador de Sergipe), José 
Eduardo Dutra (depois senador e presi-
dente da Petrobras), Marcelo Ribeiro e o 
jovem professor cabeludo e barbudo, que 
continuou no partido, mas decidiu não 
disputar mais eleição e voltar a dedicar-
-se inteiramente a seus estudos, cursos e 
aulas de Direito. 

Os dois Marcelos se elegeram e Eduar-
do Dutra perdeu.

O jovem professor cabeludo e bar-
budo chamava-se Carlos Ayres Britto. É 
o presidente do Supremo Tribunal que 
comanda o julgamento do Mensalão, até 
agora com exemplar isenção e imparcia-
lidade. 

 
SEM MAMATA 
Depois do dia imprensado de ama-

nhã, só teremos, neste restinho de ano, 
outro feriadão: no Natal, cuja véspera 
(24) cai numa segunda-feira - por con-
seguinte, o dia 1º de janeiro de 20013 
também será numa terça-feira. Ou seja: 
duas segundas-feiras seguidas já estão no 
papo. Em 2013, porém, Tiradentes (21 de 
Abril) cairá num domingo; o Dia do Tra-
balho (1º de Maio) será numa quarta-fei-
ra; e o 7 de Setembro cairá num sábado, 
assim como o dia da Padroeira do Brasil 
(12 de outubro)  e Finados (2 de novem-
bro). Apenas a data da Proclamação da 
República (15 de novembro) cairá uma 
sexta-feira). E, no caso de João Pessoa, 
o feriado municipal de 5 de agosto será 
numa segunda-feira. Quer dizer: acabou 
a mamata.

pessoas ligadas ao prefeito 
Luciano Agra,  pretendido 
por algumas siglas parti-
dárias, dão como certa  a 
sua entrada no pT, partido 
ao qual já pertenceu. Como 
tem prazo, a filiação será 
no futuro, na surdina, se 
possível.

Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.com
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A Comissão de Saúde da Assembleia aprovou projeto que concede pas-
se livre aos portadores de insuficiência renal, que realizem tratamento, 
através de hemodiálise, diálise peritoneal e transplante de rins, nos 
ônibus do sistema de transporte coletivo intermunicipal do Estado da 
Paraíba. A matéria vai a plenário.



Janiel de Sousa
Fundador da AMA

Dependência química: 

carência de instituições especializadas no tratamento 
de dependentes químicos levou o psicólogo clínico 
Janiel de Sousa Ramos, especialista em saúde mental e 
dependência química, a fundar, em setembro de 2008, 
a Comunidade Amigos em Mútua Ajuda (AMA), que 
funciona no Sítio Ipirangas, município do Conde. Eles 
utilizam os 12 passos dos Narcóticos (NA) e Alcoólicos 
Anônimos (AA), um tratamento que, diferente de 
outros, é integrado à abordagem psicoterapêutica 
da linha cognitiva comportamental. Na entrevista a 
seguir o psicólogo informa que, hoje, a comunidade 
conta com 30 internos do sexo masculino e revela 
que a dependência química é uma doença que deve ser 
tratada de forma que seja vista como uma necessidade 
de se reeducar, e não como uma forma de “punir”, “pois 
o dependente químico já está se punindo, se agredindo 
e agredindo outros por não conseguir deter o uso 
abusivo de substâncias psicoativo”.

Como surgiu a ideia de cria-
ção da Comunidade Amigos em 
Mútua Ajuda (AMA)? 

Fui diretor de uma comuni-
dade terapêutica em Recife (Villa 
Passos), e percebia que muitos pa-
cientes vinham de várias cidades 
da Paraíba, realizei uma pesquisa e 
constatei uma carência de institui-
ções especializadas para usuário 
de drogas no Estado da Paraíba, e 
inauguramos o AMA no dia 29 de 
setembro de 2008.

 
Qual a sua linha de atuação 

e encontrar os serviços da AMA?
 A proposta de tratamento é 

fundamentada no modelo Mines-
sota para recuperação de depen-
dentes químicos.  Adotamos o pro-
grama de 12 passos de irmandades 
anônimas, utilizando os 12 passos 
dos Narcóticos (NA) e Alcoólicos 
Anônimos (AA). Integrado a abor-
dagem psicoterapêutica da linha 
cognitiva comportamental. Partin-
do dessa premissa básica o trata-
mento e recuperação dos 12 pas-
sos, difere de outros tratamentos. 
A doença é tratada de forma que 
seja vista como uma necessidade 
de se reeducar, e não como uma 
forma de se “punir”, pois o depen-
dente químico já está se punindo, 
se agredindo e agredindo outros 
por não conseguir deter o uso abu-
sivo de substâncias psicoativo. Não 
é necessário se punir para se recu-
perar, e sim obter ajuda. 

Como essa ajuda pode ser 
obtida?

O ponto fundamental a ser 
abordado no tratamento é a cons-
ciência da dependência química, 
sobretudo de que o uso de drogas 
não é uma causa e sim uma conse-
quência da inabilidade do indiví-
duo em lidar com a vida e consigo 
mesmo. Com isso, o dependente 
químico começa a perceber que o 
mais importante não é só parar de 
usar, e sim reformular sua maneira 
de pensar. Descobrir que o passado 
tem muita influência na sua manei-
ra de pensar atual e que tudo só 
depende dele mesmo, esta é a fase 
mais produtiva do tratamento: o 
autoconhecimento. 

Quantas pessoas estão em 
tratamento na AMA hoje?

 Hoje estamos com 30 internos 
do sexo masculino. O tratamento 
consiste também em um acompa-

nhamento familiar durante a in-
ternação, integrando a família no 
processo de recuperação, sabemos 
que a dependência química é uma 
doença sistêmica, afetando a todos 
os que vivem em volta causando 
sofrimento aos familiares que tec-
nicamente chamamos de codepen-
dência. 

O que pode ser caracteriza-
do dependência química?

Existem diretrizes diagnósti-
cas para a dependência química, 
entre elas a compulsão para consu-
mir a substância química, dificul-
dade de controle (início, término 
ou nível de consumo), evidência 
de tolerância, persistência no uso 
da substância entre outras. Para o 
desenvolvimento da doença é ne-
cessário passar por fases necessá-
rias até chegar ao estágio final: uso 
- abuso - dependência. No uso, é 
importante ressaltar que os jovens 
de hoje estão começando a usar 
mais cedo e em sua grande maioria 
iniciando com as substâncias líci-
tas como o álcool e o tabaco. Estou 
recebendo relatos de familiares de 
crianças com uso de crack aos 11 
anos, que procuram ajuda na co-
munidade.

Quais as características evi-
dentes na fase do abuso?

No abuso o usuário já começa a 
apresentar problemas de compor-
tamentos, tais como: mudanças de 
hábitos, rotina diária modificada, 
transtorno de conduta na escola e 
em outros lugares, e afastamentos 
do convívio familiar entre outros. 
No estágio final da doença pode 
se afirmar que a dependência pro-
priamente dita já está instalada, em 
uma fase que costumamos dizer 
que o usuário não usa droga, mas 
já usado por ela, pela perda total 
da sua liberdade de escolha, se tor-
nando um escravo das substâncias 
que antes usara em busca do pra-
zer, e que atualmente busca para 
aliviar o desprazer causado pelos 
prejuízos físico, mental, social e 
espiritual que as drogas provocam 
nessa balança entre o prazer e o so-
frimento. Existe uma regra infalível 
ao usuário de drogas, que o mesmo 
arcará com as consequências do 
uso. Sabemos que se trata de uma 
doença crônica, progressiva e de 
fins fatais, porém existe o controle, 
e a possibilidade de deter a pro-
gressão, mudando o curso previs-

O dependente 
químico já está 
se punindo por 
não conseguir 
deter o uso 
abusivo dessas 
substâncias

A

to ao usuário, em busca da melhor 
qualidade de vida e os benefícios da 
recuperação.

Em que consiste o tratamen-
to realizado na AMA?

O tratamento consiste em téc-
nicas terapêuticas cognitivas e 
comportamentais que são os sub-
sídios oferecidos com a finalidade 
de, um primeiro momento, que tem 
como objetivo de desacelerar os 
mecanismos de defesa desencade-
ados pela dependência das drogas 
em virtude da inabilidade de lidar 
com a realidade e o programa dos 
12 passos do AA e NA, que são exer-
cícios espirituais para a sobriedade 

seguindo o modelo Minessota de 
recuperação de dependentes quí-
micos. Os residentes são ajudados a 
descobrirem bloqueios e introspec-
ções que atrapalham a recuperação 
e, para eliminar os bloqueios nós 
atuamos através de atendimentos 
médico psiquiátrico e o psicológico 
individual ou em grupo, reuniões 
para conscientização dos 12 passos 
de NA e AA, Laborterapia, Terapia 
Racional Emotiva, Videoterapia, Di-
nâmica de Grupo com orientação 
psicológica, atividades físicas e es-
portivas, prevenção de recaída, bi-
blioteca (estimulando a leitura dos 
residentes) e visitas dos familiares 
aos sábados.

Cerca de quantas pessoas se 
libertaram da dependência quími-
ca com o tratamento? 

Na verdade não temos esse 
controle estatístico, mas segundo a 
OMS a média mundial seria de 4% 
aos que foram tratados com méto-
dos tradicionais (modelo médico). 
Há pesquisa nos EUA em pacientes 
que se submeteram ao tratamento 
do programa dos 12 passos do AA e 
NA, e chegaram ao número de 35% 
que entraram em recuperação. Mas 
temos um problema de critérios 
para definir o que seria um depen-
dente químico em recuperação, não 
seria apenas a ausência do uso, mas 
as mudanças nos comportamen-
tos, por se tratar de uma doença de 
base nos comportamentos. Mas te-

mos casos que obtiveram sucessos. 
Lembro-me de uma paciente (M.K.) 
vinda de São Paulo, com históri-
co uso de múltiplas drogas desde 
13 anos, com nove internamentos 
em instituições e especializadas e 
todas com final de tratamento por 
ocorrência de fuga. Ela chegou ao 
AMA grávida de 2 meses, foi reali-
zado o tratamento em um período 
de 6 meses, onde a mesma passou 
por fases necessária, obtendo alta 
melhorada. Essa ex-paciente encon-
tra-se a há 2 anos sem usar drogas, 
entrou na faculdade de Direito, tra-
balha e tem a guarda do filho que 
na ativa quase chegou a perder o 
direito de exercer e cuidar do filho. 
Hoje ela frequenta grupos de autoa-
juda (NA), para manutenção da sua 
recuperação.

 
Quanto tempo leva o trata-

mento para pessoa ficar total-
mente recuperada?

Nosso período de tratamen-
to é de 4 a 6 meses. Os últimos 2 
meses é a fase de ressocialização, 
onde o residente passa alguns fi-
nais de semana com a família (os 
que tem indicações) para colocar 
em prática todo aprendizado du-
rante o tratamento, em processo 
de alta. Na eficácia do tratamento 
existem elementos importantes 
que devemos considerar, onde o 
paciente precisa de um real dese-
jo de parar de usar e buscar uma 
nova maneira de viver.
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EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

tratamento deve ser integrado



O Governo do Estado, 
por meio da Companhia de 
Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa), está executando 
obras de esgotamento sani-
tário nos distritos de Odi-
lândia e Várzea Nova, em 
Santa Rita. Os serviços re-
presentam um investimento 
da ordem de R$ 10 milhões 
e cerca de 8 mil moradores 
das duas localidades serão 
beneficiados com as obras.

De acordo com o presi-
dente da Cagepa, Deusdete 
Queiroga, estão sendo im-
plantados 1.469 metros de 
emissário de recalque, uma 
estação elevatória de esgo-
tos, um total de 7.183,55 
metros de rede coletora. 
Também estão sendo reali-
zadas 984 ligações domici-
liares e outras 984 ligações 
intradomiciliares. “Um be-
nefício para aproximada-
mente 5 mil moradores do 
distrito”, destacou.

Em Várzea Nova, as 
obras consistem na am-
pliação do sistema de esgo-
tamento sanitário e estão 
em pleno andamento. Os 
serviços totalizam, através 
de recursos dos governos 
Federal e Estadual, um in-
vestimento de aproximada-
mente R$ 4,5 milhões.

Os operários da cons-
trutora contratada pela Ca-
gepa estão trabalhando na 
implantação de rede coleto-
ra e de ligações domiciliares 
na  Rua Boa Vista, no trecho 
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Em cima da hora

Governo investe R$ 10 mi em obras
SANTA RITA

Distritos de Odilândia e 
Várzea Nova vão ganhar 
esgotamento sanitário

FOTO: Divulgação

que compreende a Travessa 
Sete de Setembro e Rua Go-
mes Vieira. De acordo com 
o engenheiro Victor Hugo, 
subgerente de Obras da Ca-
gepa, a previsão é para que 
os serviços em Várzea Nova 
estejam concluídos no se-
gundo semestre de 2013.

Odilândia
Para o distrito de Odi-

lândia, segundo informou 
Deusdete Queiroga, estão 
sendo investidos, também 

com recursos dos governos 
Federal e Estadual, cerca 
de R$ 5,5 milhões. Na lo-
calidade serão concluídas 
as obras de ampliação do 
sistema de esgotamento 
sanitário.

“Estamos implantando 
300 metros de emissário 
de recalque, uma estação 
de tratamento de esgotos, 
3.500 metros de rede cole-
tora, 546 ligações domici-
liares e também 546 intra-
domiciliares. A obra está em 

andamento e irá beneficiar 
cerca de 3 mil moradores 
de Odilândia”, enfatizou o 
presidente.

A previsão de conclusão 
da obra é para o segundo se-
mestre de 2013. Atualmen-
te, em Odilândia, os traba-
lhos estão concentrados na 
construção do emissário e 
da estação de tratamento de 
esgotos, assim como no iní-
cio da implantação da rede 
coletora, segundo informou 
Queiroga.  

Meio ambiente
As obras em Santa Rita 

significam a continuidade de 
obras que estavam paralisa-
das, e que possuem grande 
significado social para a po-
pulação beneficiada. “Com a 
conclusão dessas obras, San-
ta Rita dará um grande pas-
so na política de gestão de 
coleta e tratamento de seus 
esgotos. Consequentemente, 
seus rios e afluentes estarão 
mais protegidos da polui-
ção”, ressaltou o presidente.

Os serviços de esgotamento sanitário que serão realizados pela Cagepa vão beneficiar cerca de 8 mil moradores das duas localidades

O edital do concurso pú-
blico para preenchimentos 
de cargos na Assembleia Le-
gislativa da Paraíba (ALPB) 
será divulgado no próximo 
dia 12 de dezembro. A in-
formação foi repassada on-
tem pelo presidente da Casa, 
deputado Ricardo Marcelo 
(PEN), durante a assinatu-
ra do contrato formal com a 
Fundação Carlos Chagas para 
a organização do certame. 

A solenidade de assina-
tura ocorreu no gabinete da 
Presidência da Assembleia e 
contou com a presença dos 
deputados Edmilson Soa-
res (PEN), Branco Mendes 
(PEN), Daniella Ribeiro (PP), 
Trócolli Júnior (PMDB) e 
Gervásio Maia Filho (PMDB).

O concurso vai abrir va-
gas para os seguintes cargos: 
procurador, consultor legis-
lativo, analista legislativo, 
assessor técnico legislativo 
e assistente legislativo. O 
número exato de vagas será 
divulgado após o encerra-
mento do Programa de Apo-
sentadoria Incentivada (PAI) 
da ALPB. Estima-se que mais 
de 100 vagas deverão ser 
abertas. Os salários também 
serão divulgados no edital, 
bem como o valor da taxa de 
inscrição.

O presidente lembrou 
que desde 1975 a Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
não realiza concurso público. 

“Nós estamos fazendo todo 
o processo com muito cui-
dado e respeitando todas as 
normas legais e prazos para 
que não tenhamos proble-
mas durante a realização do 
concurso”, comentou, acres-
centando que a Fundação 
Carlos Chagas é uma institui-
ção conceituada, responsável 
pela organização de vários 
concursos.

As provas do concurso 
serão realizadas no dia 7 de 
abril de 2013, conforme o 
cronograma de atividades 
que foi divulgado durante a 
solenidade de assinatura. No 
dia 12 do mesmo mês a Fun-
dação divulgará os gabaritos 
e os cadernos de questões. 
Até o dia 16 está aberto o 
prazo para interposição de 
recursos.

Carlos Chagas 
A Fundação Carlos Cha-

gas é uma instituição privada 
sem fins lucrativos, reconhe-
cida como de utilidade públi-
ca nos âmbitos federal, esta-
dual e municipal, dedicada 
à avaliação de competências 
cognitivas e profissionais e 
à pesquisa na área de edu-
cação. Ela foi fundada em 
1964. A instituição realiza 
seleção de recursos huma-
nos, processos vestibulares, 
avaliação de aprendizagem, 
certificação de profissionais 
e pesquisas educacionais.

Edital será divulgado 
no dia 12 de dezembro

coNcuRSo dA ALPB

Polícia Civil 
prende acusado 
de homicídios 
em Guarabira

O Grupo Tático Especial 
da 3ª Delegacia Regional de Po-
lícia Civil cumpriu, em Guarabi-
ra, um mandado de prisão con-
tra Matheus Severino Gaião, 19 
anos, conhecido como ‘Muci-
lon’. Ele é acusado de ter come-
tido pelo menos quatro homi-
cídios no município. 

Uma das mortes pelas 
quais Matheus é acusado 
aconteceu no dia 11 de mar-
ço deste ano, em um bar nas 
proximidades do Terminal Ro-
doviário de Guarabira e teve 
como vítima um adolescente 
de 17 anos. “Este e os outros 
crimes teriam relação direta 
com o tráfico de drogas”, ex-
plica o delegado Ricardo Sena, 
responsável pelo inquérito. 

Segundo o delegado, 
Matheus Severino já respon-
deu a medida socioeducativa 
por tráfico e foi beneficiado 
recentemente com o regime 
semiaberto. “Ele estava res-
pondendo por uma tentativa 
de homicídio, recebeu a li-
berdade mediante restrições, 
mas há pouco tempo se envol-
veu em outro episódio violen-
to, sendo inclusive baleado. 
Diante disso requeremos a 
prisão dele novamente”, deta-
lhou Ricardo Sena. O acusado 
foi interrogado e recolhido ao 
Presídio João Bosco Carneiro, 
em Guarabira, onde aguarda-
rá a decisão da Justiça. 

A Polícia Federal conseguiu manter as prisões 
preventivas e a prorrogação das prisões tempo-
rárias de 16 envolvidos na Operação Squadre. Na 
nota distribuída pela Superintendência da Polícia 
Federal, o delegado Milton Neves, responsável pe-
las investigações não requereu as prisões preven-
tivas de Ademar Dias de Carvalho, Edson Alves do 
Nascimento, Francisco Batista de Macedo Neto e 
Luiz Quintinho de Almeida Neto, pois ainda não foi 
confirmada a participação direta deles nos homicí-
dios praticados pelo grupo de extermínio, mas foi 
requerida a prorrogação das prisões temporárias. 

As 41 pessoas acusadas de envolvimento com 
extermínio, comércio ilegal de armas, munições, 
prática de segurança privada armada clandestina, 
lavagem de dinheiro, extorsão, corrupção policial 
entre outros delitos foram presas na sexta-feira, 9, 
durante a Operação Squadre. A PF continua reali-
zando diligências para cumprimento dos manda-
dos de prisão ainda pendentes.

Entre os presos estão delegados da Polícia Ci-
vil, oficiais e praças da Polícia Militar, agentes pe-
nitenciários e, segundo a Polícia Federal, um servi-
dor do Detran.

A nota da Polícia Federal relaciona os presos, cita 
que alguns deles já foram liberados, no entanto, não 
informa aqueles que foram soltos.

O presidente do Sindicato e Associação dos De-
legados da Polícia Civil, Isaias Olegário, disse que 
ontem tentou falar com os delegados Alberto Jorge 
e Edilson Araújo, recolhidos no Centro de Educação 
da Polícia Militar, mas não conseguiu, pois os dias 
de visitas são 3ª e 5ª feiras, sábados e domingos.

Isaias adiantou que um grupo de advogados 
está trabalhando na tentativa de liberar os dois de-
legados. “Estamos arregimentando documentos”, 
disse o presidente das entidades.

PF consegue prorrogar prisões
oPERAção SquAdRE

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

l Envolvidos com o grupo miliciano voltado a ativida-
des típicas de grupo de extermínio, comércio ilegal 
de armas e munições estão presos: Erivaldo Batista 
Dias, Olinaldo Vitorino Marques, Ademar Dias de Carva-
lho, Andrilson Luiz de Lima, Ednaldo Silva dos Santos, Ed-
son Alves do Nascimento,Francisco Batista de Macedo 
Neto, Ismael Porto do Nascimento, José Rodrigues da Silva 
Júnior, Leonardo José Soares da Silva, Lúcio Alexsandro 
Ventura Tavares, Luiz Quintino de Almeida Neto, Thyemon 
Henrique Gama de Souza e Vitor Prado Freire.

l Envolvidos com prática de segurança privada ar-
mada clandestina, comércio ilegal de armas e muni-
ções, lavagem de dinheiro e outros delitos: Gutem-
berg Nascimento de Lima, Neubom Nascimento de Lima, 
Jackeline Quirino da Rocha, Josinaldo da Silva Avelino, 
Eduardo Henrique Oliveira da Silva, Mário Roberto Gomes 
de Oliveira Júnior, Pedro Vicente dos Santos, Alberto Jor-
ge Diniz e Silva, Edemar da Silva Souza, Jackson Barreto 
dos Santos, Sebastião Inácio de Souza, Tibério Fernan-
des Teixeira e Edson Bezerra de Paiva.

l Voltados à prática de extorsões, corrupção poli-
cial, comércio ilegal de armas e munições e outros 
delitos foram presos: Edilson Araújo de Carvalho, Ed-
naldo Adolfo de Souza; Edson Bezerra de Paiva, Eduar-
do Jorge Ferreira do Egito, Esdras Almeida de Oliveira, 
Cesar Batista Dias, José Antônio Urtiga de Souza, Giorgi 
Frank Pontes de Lacerda, José de Paula Cavalcanti Ju-
nior, Lúcio Flávio Almeida de Lima, Milton Luiz da Silva, 
Pablo Barbosa de Araújo, Rodrigo Cardoso de Oliveira e 
Vitor Prado Freire.

Indiciados na Operação Squadre
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Sexteto Potiguar se 
apresenta na Estação 
Cabo Branco
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A Saga Crepúsculo Amanhecer – Parte 2, que 
estreia hoje, encerra aventura dos vampiros

Documentário traça 
retrato fiel de 
Cândido Portinari

Banda Água na Boca 
faz show hoje na 
Casa de Cultura
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Chega ao fim hoje nos cinemas 
uma saga que começou em 
páginas de livros, com um 
enredo repleto de vampiros 
com poderes além dos que 
os lembrados em lendas, lo-
bisomens e uma história de 
amor que fez adolescentes 

delirarem pelo mundo como se nunca an-
tes houvesse uma paixão tão arrebatadora.

A segunda parte de Amanhacer, quatro 
livro da saga Crepúsculo, estreia oficialmen-
te nesta quinta-feira em diversos cinemas 
pelo mundo, inclusive os de João Pessoa. 
Alguns fãs mais ansiosos já assistiram a 
pré-estreia que foi nessa madrugada.

Fenômeno literário e cinematográfico 
que procura seguir a tradição de clássicos 
que ganharam vida nas telones a partir das 

Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

A mordida final
folhas de livros, tais como Harry Potter e 
Senhor dos Anéis, Crepúsculo (Twilight) e 
seus quatro primeiros filmes renderam 
uma fortuna para o estudo Summit En-
tertainment, que acumulou mais de 2,4 
bilhões de dólares em todo o mundo desde 
o lançamento do primeiro filme em 2008. 
A perspectiva é de bons frutos neste quinto 
e último episódio.

“Estou muito feliz de que a história 
tenha terminado, não faz ideia. O fato de 
que isso é agora algo que está fora de nós, 
que já não é um peso para nós, realmente 
me encanta”, disse Kristen Stewart, a Bella 
do filme, em um coletiva de imprensa em 
Beverly Hills.

“É triste, mas é o normal. As coisas 
têm que mudar”, disse a atriz de 22 anos, 
que já se assumiu a responsabilidade de 
emprestar seu corpo para outros perso-
nagens, como a protagonista de Branca de 
Neve e o Caçador e Na Estrada, baseado no 

clássico romance de Jack Kerouac.
O ator Robert Pattinson, de 26 anos,  

que por sinal já foi do elenco de Harry 
Potter, é namorado da Stewart nas telas 
e  também na vida real - depois de uma 
separação de vários meses após um affair 
público, ou melhor, um caso de traição em 
que a jovem se envolveu com o diretor de 
Branca de Neve - , disse que precisará de 
tempo para se adaptar à ideia de que seu 
papel como o vampiro Edward Cullen aca-
bou. “Ainda é estranho, para mim,. Desde 
que ficou claro o fato da série continuar 
após o primeiro filme, as pessoas come-
çaram a me perguntar sobre como eu iria 
reagir quando terminasse. Eu devia estar 
preparado, mas ainda é um pouco assus-
tador. Mas é libertador também”, disse.

Em Amanhecer - Parte 2, a agora 
vampira Bella descobre sua nova con-
dição de imortal e deve defender sua 
filha Renesmee dos Volturi, uma espécie 

de governante dos vampiros, que estão 
certos de que a menina é um perigo para 
sua comunidade. “O episódio anterior era 
mais romântico e íntimo, enquanto que 
este é mais épico”, disse o diretor do filme, 
Bill Condon, em entrevista para a AFP.

Para o cineasta, a grande incógnita é 
como o público reagirá à transformação 
de Bella. “Este filme é a história de Bella”, 
disse. “Kristen Stewart foi a humana que 
nos acompanhou desde o princípio. Agora 
temos uma história em que não há um guia 
humano”, continuou.

Como há apenas vampiros, ele disse 
que isso foi desafiador. “Esse foi o maior 
desafio de toda a saga”, admitiu. “Eles não 
respiram, não se alteram, não choram (...) 
Tiramos dos atores uma grande quanti-
dade de ferramentas, até os olhos, porque 
todos usam lentes”. Contudo Bill Condon 
está confiante na força do personagem de 
Bella e a fascinação que exerce no público.

Robert Pattinson (à esquerda) interpreta Edward Cullen, o vampiro “bom” casado com Bella Swan, 
interpretada por Kristen Stewart (acima, com Taylor Lautner)
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Doze segundos. Não demorou mais do que isso, 
no dia 10 de novembro de 2012, a implosão do edi-
fício de sete andares em que funcionou o complexo 
Bloch de empresas gráficas e jornalísticas.  Triste fim 
de um incrível império montado especialmente pela 
competência e intuição do brasileiro nascido na Ucrâ-
nia, Adolpho Bloch.

Naquele local exerci atividades durante cerca de 
15 anos, antes de ir para o monumental prédio da 
Rua do Russell (projeto de Oscar Niemeyer).  Tenho 
muitas lembranças desse período, a começar pela 
redação improvisada da Manchete Esportiva, quando 
trabalhei com a família Rodrigues (Augusto, Paulo e 
Nelson).  Depois, os dois anos de direção da revista 
Sétimo Céu, quando criei as primeiras fotonovelas 
brasileiras e elevei a circulação para perto de 200 mil 
exemplares.

O prédio, que agora virou sete toneladas de entu-
lhos, traz gratas recordações.  Como a entrevista que 
fiz com o então jovem compositor Tom Jobim, numa 
sala apertada do segundo andar.  Houve também as 
visitas recebidas no sétimo andar, onde os almoços 
ficaram famosos, a ponto de a empresa passar a ser 
conhecida como “um grande restaurante que editava 
revistas.”

Para se chegar ao andar das redações ou 
mesmo ao restaurante, era preciso passar por 
um amplo galpão em que ficavam as moder-
nas máquinas de offset e arotativa Webendorf, 
que rodava as revistas coloridas, uma novi-
dade para a época. O primeiro impacto do 
visitante era com as offsets alemãs, que im-
primiam de duas em duas cores, embalagens 
como as da gillette e as da cachaça praianinha.  
Surgia sempre o comentário infalível:“Como 
se bebe nessa terra”, pois as tiragens em geral 
eram de 20 milhões de unidades.

Quando chegamos para trabalhar na-
quelas instalações, no ano de 1955, havia 
uma inscrição no alto do prédio: “B.Bloch& 
Irmãos”.  Durou assim muito tempo.  Um dia, 
numa viagem feita a Buenos Aires, com Albert 

Sabin, perguntei ao Adolpho o que isso significava.  
Ele desfiou uma enorme mágoa que guardava dos 
irmãos mais velhos, Bóris e Arnaldo:“Fizemos a firma, 
mas eles não confiavam em mim.  Diziam que eu era 
viciado em cassinos.  Não colocaram o meu nome.  
Hoje, mandei trocar tudo porque só Deus sabe o duro 
que dei para transformar aquilo numa grande em-
presa.” Disse isso, num restaurante de Buenos Aires, 
com lágrimas que  teimavam em cair dos seus olhos 
azuis.

No Rio, havia o convencimento de que Adolpho 
era um mago.  Ele fazia o controle de qualidade dos 
seus produtos pessoalmente.  Puxava uma folha im-
pressa, ao acaso, e descobria defeitos de impressão 
inadmissíveis.  Dava broncas colossais nos operários, 
que conheciam a frase do velho, sempre repetida: 
“Com a qualidade gráfica não se brinca.”

Foi lá que nasceu a revista Manchete, em 1952, 
sob a direção do cronista Henrique Pongetti, sucedi-
do respectivamente por Hélio Fernandes, Otto Lara 
Rezende, Nahum Sirotsky e Justino Martins.  Até que 
veio a transferência para o Russell, em 1970, quando 
então a empresa conheceu os seus dias mais glorio-
sos.  Frei Caneca nº 511 foi um marco.

A estratégia norte-ameri-
cana se voltava para a interna-
cionalização do capitalismo. A 
experiência neoliberal passara 
pelo Chile e no Brasil se inicia-
ria sob a presidência de Fernan-
do Collor. Urgia seu açodamen-
to, para tanto, 
sob o enfoque 
dos “carapin-
tados”. Itamar 
Franco coloca 
no Ministério da 
Fazenda o soció-
logo Fernando 
Henrique, o qual 
se elege, por ta-
bela, presidente 
da República. A 
partir daí o neo-
liberalismo pega 
de vez. Quatro 
anos de governo 
é pouco, para sucatear o país, 
precisaria de outros quatro. 
Conquista-se a reeleição, sob 
formas nada honestas, mediante 
compra de votos dos congres-
sistas, segundo depoimentos de 
dois deles. 

Agora, a vez do Peru, em 
2000  governado por Alberto 
Fujimori, que tentava se ree-
leger para o terceiro período, 

num pleito recheado de fraudes. 
Disputou sozinho o segundo 
turno, já que o principal candi-
dato oposicionista, Alejandro 
Toledo, desistira de concorrer. 
Vladimiro Montesinos, che-
fe do Serviço de Inteligência 

Nacional, é flagrado 
entregando propina ao 
congressista Alberto 
Khouri, que passara 
para a situação. Ele 
teria recebido US$ 
18 milhões, numa 
conta em seu nome 
em banco japonês.  
Montesinos é acusado 
de acumular US$ 48 
milhões, por lavagem 
de dinheiro e man-
ter, junto a Fujimori, 
sociedades em Singa-
pura. Pouco adiantou 

o capitão Ollanta Humala se 
rebelar, apenas com 50 praças, 
contra o sistema. A perseguição 
aos guerrilheiros do Sendero 
Luminoso foi implacável, mui-
tos deles mortos, numa só ação 
policial. Criada uma situação in-
sustentável o Congresso decreta 
a destituição de Fujimori e Mon-
tesinos foge para o Panamá, po-
rém retorna, onze dias depois. 

O então presidente também 
desaparece, não descartando 
seu retorno à vida pública.

Fujimori cumpre pena no 
Chile. A condenação de 20 anos 
de prisão para Montesinos deu-
se pelas atividades ilícitas, in-
clusive dividindo numerários do 
Caixa de Pensão Militar a empre-
sários, numa atípica prática de 
mensalão, e violação dos direitos 
humanos.  Apesar de todas as 
falcatruas os dois pedem indulto 
humanitário ao, agora, presiden-
te Ollanta. Contestados, como 
foram, pela igreja, suscitam, 
até, intervenção do Opus Dei. 
O então ditador, que esteve dez 
anos no poder, alega problemas 
de saúde, no que examinado por 
oncologistas não padece de car-
cinoma terminal. A mídia impe-
rialista defende um perdão nego-
ciado, a contragosto do jornalista 
Nelson Manrique.  Um acordo, 
ainda que debaixo do tapete, 
sob óptica de outros políticos,  
pode trazer vantagens nas elei-
ções presidenciais de 2016. Nas 
últimas, sua filha, Keiko Fujimori, 
foi derrotada.  Ignora-se, todavia, 
a posição das forças populares, 
nesse episódio da democracia 
latino-americana.

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

O tal 
primeiro mundo

É tão antiga a expressão “primeiro mun-
do”, que não sabemos nem de quando, nem 
de onde veio. Tão quanto é a ideia de que ela 
se refere acidades como Paris, Londres, Nova 
Iorque... Mas, que nada! Exatamente do outro 
lado do planeta foi onde nossos olhos viram 
que é possível uma sociedade mais justa, o 
que reflete exatamente a ideia de um “primei-
ro mundo”. Se a felicidade depende disso, não 
sabemos, pois, para gozá-la, há razões que a 
humanidade desconhece, mas, que naqueles 
moldes sócio-urbanísticos é mais fácil experi-
mentá-la, não temos a menor dúvida.

Outrossim, a razão também nos diz que 
não se pode ser feliz sendo cúmplice de um 
carma coletivo que criou nações cheias de 
incoerências, injustiças, falta de controle 
urbano e ambiental, entre muitas outras 
mazelas.

A Nova Zelândia e a Noruega deram um 
exemplo ao se organizar, para que sejam hoje 
chamadas de “países perfeitos”, com a melhor 
qualidade de vida do planeta, onde seu povo 
se uniu com equidade, leis trabalhistas sadias, 
e estabeleceu um rigoroso controle de natali-
dade e de preservação da Natureza.

Além disso, parece que Deus estava 
“mais inspirado” quando criou aqueles luga-
res. A Natureza lhes sorri por entre fiordes 
e praias místicas, de grandioso relevo, lagos 
e braços de mar cujo azul oceânico se une 
ao dos céus pelas curvas de um horizonte 
cortado de montanhas, ora verdes, ora plúm-
beas, em um show de exuberância e beleza 
ímpar. E esse sorriso traspassa para o sem-
blante tranquilo da sua gente conferindo-lhe 
simpatia exemplar, como se todos estives-
sem de bem com a vida. Os lagos cristalinos 
que beijam as margens de Queenstown, por 
exemplo – que em nada devem ao mar – e de 
onde surgem belas montanhas, formam um 
conjunto que se completa com a mais perfei-
ta harmonia urbana.

Em ambas populações há uma simplici-
dade cotidiana que se percebe na conduta 
de pessoas sem estresse, nas vestimentas 
descontraídas, sem ostentação, e no genera-
lizado uso de sandálias havaianas por todas 
as gerações. A tranquilidade urbana é noto-
riamente proporcionada pela sensação de 
segurança que se observa na absoluta falta 
de gente que não tem o que fazer. Pratica-
mente não existem edifícios residenciais, 
pois não há densidade demográfica que 
os justifique. Os bairros são de casas, com 
muros de meio metro, sem portões e nem 
grades nas janelas.

O silêncio é quase um insulto de paz que 
nos envergonha lembrando de como seria 
bom que aqui o pudéssemos ter. Mendigos? 
Desempregados? Nenhum. E por isso, nada de 
vendedores ambulantes, pedintes ou desocu-
pados. Ônibus quase não se veem. Todo mun-
do tem carro, ou anda de bicicleta, há bondes 
gratuitos, ninguém buzina, e engarrafamento 
é algo só visto na TV.

Inacreditavelmente em todas as esquinas, 
praças e parques há toaletes públicos mo-
dernos e perfumados, munidos de tudo que é 
necessário. E gratuitos! Que diferença daquele 
mundo do decantado circuito internacional, 
onde não se encontram facilidades básicas, o 
povo é estressado, não há onde estacionar, o 
trânsito é um inferno, os metrôs sujos e con-
gestionados, e que ainda chamam de “primei-
ro”. Não, decididamente preferimos aquele 
mundo que fica “do outro lado do lado que é 
lado de lá”, como diz Caetano...

Germano
RomeroAdeus, Frei Caneca 511

Mensalão peruano

Um acordo,
ainda que debaixo 
do tapete, sob 
óptica de outros 
políticos, pode 
trazer vantagens 
nas eleições 
presidenciais
de 2016
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Portinari do Brasil, que homenageia o mais 
importante pintor social do país, sai em DVD

Audiovisual

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 15 de novembro de 2012

Roteiro

Integrante da série Os 
Grandes Brasileiros, da 
FBL Criação e Produção, 
o documentário Portinari 
do Brasil, dirigido por Sô-
nia Garcia e com roteiro 
de Maria Gessy, traça - ao 
longo de 56 minutos - um 
retrato fiel de Cândido 
Portinari, considerado o 
mais importante pintor 
social do país. O filme - 
que conta a história do 
artista, incluindo algumas 
frases extraídas de suas 
memórias e narradas em 
primeira pessoa pelo ator 
Herson Capri, além de re-
produções de obras - foi 
lançado no dia 8 deste 
mês, no Museu Nacional 
de Belas Artes, no Rio de 
Janeiro. O DVD, à venda 
em toda a rede da Livraria 
Cultura (www.livrariacul-
tura.com.br), será distri-
buído gratuitamente para 
universidades, bibliote-
cas, colégios, instituições, 
empresas e órgãos do Go-
verno. 

Com direção geral de 
Rozane Braga - uma das 
fundadoras da FBL Cria-
ção e Produção, com o jor-
nalista Fernando Barbosa 
Lima, morto em setembro 
de 2008 - o documentário 
é patrocinado por Brades-
co Seguros, Eletrobras e 
Petrobras, além do apoio 
do Projeto Portinari e 
Sesc.

Um dos destaques do 
DVD é a maior criação de 
Portinari: os painéis Guer-
ra e Paz pintados para a 
sede da ONU, em Nova Ior-
que. Nesse sentido, o filme 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Casa das Artes Visuais oferece três 
cursos de fotografia

A Casa das Artes Visuais (CAV), localizada em 
João Pessoa, está oferecendo, neste mês, três cursos 
de fotografia: Arte e Técnica I (do próximo dia 19 a 14 
de dezembro, R$ 620), Lightroom (29 de novembro a 
13 de dezembro, R$ 450) e Câmeras Compactas (24 
de novembro a 22 de dezembro, R$ 310). O objetivo 
da iniciativa é fornecer o melhor em conhecimentos na 
área para os alunos. Os interessados podem se inscrever 
na própria entidade, situada na Av. Esperança, 1143, 
bairro de Manaíra, pelos telefones 3031-0885 e 8800-
5270, por e-mail (cav@casadasartesvisuais.com.br) ou, 
ainda, o link casadasartesvisuais.com.br/inscreva-se.
html.

TV UFPB em canal aberto

A TV UFPB agora funciona em canal aberto. Lançou na 
semana passada para convidados no Requinte Recepções, em 
João Pessoa, a sua grade de programação que começa a entrar 
no ar de “forma paulatina”, como explicou aos presentes o 
coordenador de Programação da emissora, Júnior Pinheiro.

É uma imensa alegria fazer parte desse projeto, colaborar 
com a construção da TV pública. Foi um esforço monumental 
de toda uma equipe de profissionais e estagiários, de gestores 
e de colaboradores. A luta pela montagem do sinal aberto não 
é de hoje. Quando estudante de graduação já participava pelos 
corredores do DAC (Departamento de Artes e Comunicação), 
hoje Decomtur (Departamento de Comunicação e Turismo), 
das manifestações em defesa da criação da TV Universitária. 
Professores e estudantes do curso de Comunicação Social já 
caminhavam juntos nessa luta.

Aprendi com eles, já naquela época, que o poder da co-
municação no Brasil, incluindo as concessões de canais de TV, 
estava nas mãos de poucos, geralmente de poucas famílias. 
Uma espécie de espelho da “concentração fundiária”. E era 
preciso lutar contra isso.

 Nasceu no Departamento de Comunicação essa luta 
pela concessão da TV UFPB. Até que em 2004 a emissora foi 
criada e passou a funcionar no canal fechado, nos termos da 
Lei do Cabo, a Nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995. Numa par-
ceria com o Canal Futura a TV UFPB viveu uma relação de 
cinco anos. E continuou a sua luta pela concessão do canal 
aberto.

Em 2009, depois de anos, saiu a concessão pública do ca-
nal 43. Em parceria com a TV Brasil e a EBC (Empresa Brasil 
de Comunicação), responsável pela formação da Rede Nacio-
nal de Televisão Pública, a TV UFPB montou o seu sistema 
de transmissão. A antena e um transmissor com potência 
de 10 kW foram instalados no prédio do INSS, no centro da 
cidade, outro parceiro importante. Um link de microondas 
foi montado no campus da Universidade para permitir que a 
emissora transmita a sua programação local.

Na gestão dos professores Rômulo Polari e Yara Matos, 
a UFPB investiu na modernização dos equipamentos. A TV 
UFPB conta agora com câmeras de vídeo digital para grava-
ções externas, ilhas de edição, conjunto completo de exibido-
res, carros de reportagem. A próxima etapa é a finalização do 
seu estúdio. Antes de deixar a Reitoria, o professor Rômulo 
Polari já deixou o empenho dos novos equipamentos desse 
setor.

A TV UFPB está no ar. Cabe agora consolidar o projeto. E 
partir para a implantação do seu canal digital.

Sandra Moura
Doutora em comunicação e professora da UFPB
sandroca95@hotmail.com

Andrew Garfield falou 
ao UK E Online sobre O Es-
petacular Homem-Aranha 
2 e como pretende abordar 
Peter Parker neste segundo 
filme. De acordo com ator, 
agora que o novo universo 
do personagem foi esta-
belecido, há espaço para 
explorar o psicológico do 
herói: “No primeiro filme 
tivemos que restabelecer 
o personagem e revigorar 
um público para esse perso-
nagem. Espero trazer mais 
desse tema, o órfão. Quero 
continuar explorando esse 
tema de não ter pai ou mãe, 
buscando um propósito e 
encontrando um propósito 
em si mesmo, um homem 
que se fez sozinho, eu acho”, 
declarou. O Espetacular Ho-
mem-Aranha 2 estreia em  2 
de maio de 2014.

Andrew Garfield fala 
sobre o novo filme 
do Homem-Aranha

Coldplay vai fazer
dois shows no
 Brasil em 2013

Mídias em destaque

Drops & notas

O documentário, que tem direção geral 
de Rozane Braga, traz alguns painéis 
pintados por Cândido Portinari

descreve todo o método 
de trabalho e execução da 
obra. Durante quatro anos 
ele realizou 180 estudos 
em murais e maquetes, 
pintando 14 painéis se-
parados, que acabaram 
sendo montados sem sua 
presença, já que havia 
sido impedido de entrar 
nos Estados Unidos por 
ser comunista. Os prêmios 
e exposições internacio-
nais também são ressalta-
dos no documentário, que 
ainda traz três extras: O 
Ilustrador, O Muralista e 
O Pintor Sacro, todos com 
depoimentos gravados 
com o filho, João Cândido, 
que hoje preside o Projeto 

Portinari, e o pintor Israel 
Pedrosa, seu ex-aluno e 
um profundo conhecedor 
da obra do mestre. 

“O pintor social crê 
ser o intérprete do povo, 
o mensageiro de seus sen-
timentos. É aquele que 
deseja a paz, a justiça e a 
liberdade. Num mundo 
onde não haja crianças 
famintas, homens sem 
direito, mães chorando e 
velhos morrendo desabri-
gados” é uma das frases de 
Portinari que, apesar de 
ter chegado a viver na Eu-
ropa, não deixava de pen-
sar na fome e na miséria 
do povo brasileiro. Além 
de pintor, muralista e ilus-

trador, ele - que teve o es-
critor paraibano José Lins 
do Rêgo em seu círculo de 
amizade - foi quem mais 
se preocupou - e retratou 
- os problemas de cunho 
social brasileiros.

Além de Cândido Por-
tinari - natural de Brodó-
squi-SP, cidade visitada 
pela equipe para a tomada 
de imagens da casa onde 
nasceu e a capela que 
construiu e pintou para a 
avó - a série Os Grandes 
Brasileiros já homenageou 
Barbosa Lima Sobrinho, 
Tancredo Neves, o jorna-
lista Sérgio Cabral, Ziraldo, 
Darcy Ribeiro, José Sarney 
e Roberto Marinho.  

  O Coldplay confir-
mou shows em São Paulo 
e Porto Alegre. A banda 
publicou em sua agenda 
oficial que fará as apre-
sentaçãoes no Morumbi, 
dia 5 de fevereiro, e no 
Estádio do Zequinha, no 
dia 7. De acordo com o 
site oficial, as vendas 
começam no dia 21 deste 
mês. A turnê que o grupo 
trará ao país será a do 
último disco, Mylo Xy-
loto - já apresentada no 
Rio de Janeiro, durante 
a  última edição do Rock 
in Rio. Ainda não foram 
anunciados os preços dos 
ingressos. A banda britâ 
nica deve lançar, até o fim 
deste mês, seu segundo 
disco ao vivo, Live 2012.

Em cartaz

A Entidade

O ator Ethaw Hawke interpreta um escritor de livros de crime

Um escritor de livros de 
crime, que luta para conseguir 
escrever sua próxima história. 
Ele resolve se mudar com sua 
família para uma casa onde 
ocorreu o assassinato de uma 
família inteira. Lá, descobre 
uma caixa com vídeos, que mos-
tram assassinatos de outras 
famílias, revelando a existência 
de algo sobrenatural e perigoso 
naquele lugar.

Foto: Divulgação

A SAGA CREPÚSCULO: AMANHECER PARTE 2 (The Twilight 
Saga: Breaking Dawn - Part 2, EUA, 2012). Gênero: 
Romance. Duração: 117 min. Classificação: 14 anos. 
Dublado e legendado. Direção: Bill Cordon, com Robert 
Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner. Após um 
parto quase fatal, Bella é finalmente transformada 
por Edward e se torna imortal. O bebê, que é uma 
menina chamada Renesmee, irá desencadear uma 
série de acontecimentos, encaminhando tudo para 
uma sangrenta batalha. CinEspaço 3: 14h10, 16h40, 
19h10 e 21h40. CinEspaço 4: 14h, 16h30, 19h e 
21h30. Manaíra 3: 12h30, 15h, 17h45 e 20h30. 
Manaíra 4: 11h30, 14h, 16h45, 19h30 e 22h20. 
Manaíra 5: 13h, 15h45, 18h30 e 21h15. Manaíra 
6: 13h30, 16h15, 19h e 21h45. Tambiá 5: 14h, 
16h20, 18h35 e 20h50. Tambiá 6: 13h40, 16h, 
18h15 e 20h30.

MUITO ALÉM DO PESO (BRA, 2012). Gênero: Documen-
tário. Duração: 84 min. Classificação: Livre. Direção: 
Estela Renner. Pela primeira vez na história da raça 
humana, crianças apresentam sintomas de doenças 
de adultos. Problemas de coração, respiração, 
depressão e diabetes tipo 2. Todos têm em sua base 
a obesidade. O documentário discute por que 33% 
das crianças brasileiras pesam mais do que deviam. 
As respostas envolvem o governo, os pais, as escolas 
e a publicidade. Com histórias reais e alarmantes, o 
filme promove uma discussão sobre a obesidade 
infantil no Brasil e no mundo. CinEspaço 1: 17h50.

A ENTIDADE (Sinister, EUA, 2012). Gênero: Terror. 
Duração: 110 min. Classificação: 14 anos. Legen-
dado. Direção: Scott Derrickson, com Ethan Hawke, 
Vincent D’Onofrio, Danielle Kotch. Um escritor de 
livros de crime, que luta para conseguir escrever 
sua próxima história. Ele resolve se mudar com sua 
família para uma casa onde ocorreu o assassinato 
de uma família inteira. Lá, descobre uma caixa 
com vídeos, que mostram assassinatos de outras 
famílias, revelando a existência de algo sobrenatural 
e perigoso naquele lugar.

VIRANDO BICHO (BRA, 2012).Gênero: Documentário. 
Duração: 75 min. Classificação: Livre. Direção: Ale-
xandre 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 no momento em que se 
preparam para as provas de 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: 16h20. 

FRANKENWEENIE 3D (Frankenweenie, EUA, 2012). 
Gênero: Animação. Duração: 87 min. Classificação: 
10 anos. Dublado e legendado. Direção: Tim Burton. 
Depois de perder, inesperadamente, seu adorado 
cão Sparky, o jovem Victor Frankenstien usa o poder 
da ciência para trazer de volta à vida seu melhor 
amigo - com apenas alguns pequenos ajustes. 
Ele tenta esconder sua criação feita à mão, mas, 
quando Sparky sai, os colegas de sala de Victor, 
seus professores e toda a cidade aprendem que 
tentar “dominar a vida” pode ser algo monstruoso. 
Manaíra 7/3D:12h15, 14h45 e 20h.

O MAR NÃO ESTÁ PARA PEIXE 2 (The Reef 2: High Tide, 
EUA, 2012). Gênero: Animação. Duração: Classifi-
cação: 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. Infeliz-
mente, ser o único herói da cidade também tem seu 
preço, especialmente quando um grupo de maléficos 

tubarões famintos decreta o fim daquela região. 
Tambiá 1: 14h e 16h.

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 quando 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, levando seus pais a desconfiarem 
que seu comportamento tenha alguma relação com seu 
objeto. Manaíra 1: 14h20, 16h35 e 22h10.

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 relacionamen-
to 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 1: 14h, 19h20 e 

21h40. Manaíra 2: 13h20, 16h05, 18h55 e 21h35. 
Manaíra 8: 15h30 e 21h. Tambiá 4: 13h50, 16h10, 
18h30 e 20h50.

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 
2: 14h, e 19h. Manaíra 1: 19h05. Manaíra 7: 17h e 
22h. Tambiá 2: 14h30, 17h30 e 20h30.

ATÉ QUE A SORTE NOS SEPARE (BRA, 2012). Gênero: Comé-
dia. Duração: 104 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Roberto Santucci, com Leandro Hassum, Danielle Winitz, 
Ailton Graça. Tino é um pai de família classe média que vê 
sua vida e seu casamento transformados após ganhar 
na loteria. O problema é que ele perde tudo em dez anos 
de uma vida de ostentação. A partir daí, com a ajuda do 
vizinho Amauri e de seu melhor amigo Adelson, ele tenta 
esconder da esposa que está falido. CinEspaço 2 17h e 
22h. Manaíra 8: 13h10 e 18h20. Tambiá 3: 14h45, 
16h45, 18h45 e 20h45.
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Música

Banda francesa Água na Boca faz show hoje em João Pessoa 
com participação de Chico Corrêa e outros músicos paraibanos

Cidadãos do mundo, músicos do 
mundo. É essa proposta de um 
grupo de franceses ao aliar o 
rock e pop europeu aos ritmos 
nordestino. A banda Água na 
Boca vem pela segunda vez ao 
Brasil reunindo cavaquinhos, 
tambores, berimbaus e os 

sons do percusionista Johann Bremmer e 
o DJ Chico Corrêa para uma turnê que co-
meçou em Recife e que passa hoje por João 
Pessoa, em apresentação única e gratuita na 
Casa de Cultura Cia da Terra.

Eles serão a principal atração da festa 
que a Casa Cia da Terra vai promover nesta 
noite, a partir das 20h. Eles terão como 
convidados os cantores Totonho, Beto Brito 
e Jonathas Falcão. Antes deles, para abrir a 
noite, o espaço que fica na Praça Antenor 
Navarro, no centro da capital, ainda recebe 
os ensaios abertos da banda anfitriã Balu-
arte e Seu Pereira + Coletivo 401.

Apesar do nome em português e de se 
aprofundarem nas pesquisas de músicas 
nordestinas, como maracatu, o coco de 
roda e entre outros, o grupo Água na Boca 
é mesmo francês. Mas há uma explicação 
para tanto. É que na França, na região mais 
ao Sul, descobriu-se uma conexão entre a 
cultura de lá com a de cá. Percebeu-se que 
os trovadores se asemelham aos embola-
dores, que o ritmo também tem seus pares 
com os de cá.

Não é à toa surgem inúmeros projetos 
musicais que pesquisam as músicas de um 
local e de outro, que misturam os ritmos e 
se lançam como uma ligação cultural que 
superam as distâncias territóriais.

Água na Boca mistura os ritmos do 
Nordeste com música eletrônica, com rock 
e com o pop europeu.  Os instrumentos 
tradicionais (berimbau, cavaquinho, alfaia, 
sanza, etc) são combinados com máquinas 
e programação eletrônica, formando uma 
mistura que inclui uma ranhura interessan-
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Ritmos do mundo

te, cujas apresentações ao vivo incluem até 
improvisos.

O grupo começou em 2007 em andan-
ças por Olinda e Recife. O percussionista 
argentino Ramiro Musotto, que era especia-
lista em electro tribal Nordeste, auxiliou os 
franceses, cuja formação hoje tem Virginie 
Chapon (voz e percussão), Nicolas Chassay 
(saxofone, voz, berimbau, sanza, samples), 
Philippe André (guitarra, cavaquinho), Da-
vid Lelièvre (contrabaixo), Lionel Arthur 
(bateria).

Chico Correa conheceu o grupo quando 

se apresentava na França em um festival e 
confessa que achou uma coisa ‘meio doida’ 
um grupo francês tocando música do Nor-
deste, que é a sua região. Fizeram contatos, 
parcerias e, nesse ano, finalmente se reuni-
ram para sair de vez em turnê.

“Conheci o pessoal em 2008, quando 
estava tocando num festival na França. Eu 
estava como DJ e eles estavam tocando. 
Ficamos mantendo contato até que no ano 
passado eles falaram sobre a possibilidade 
de virem para Olinda”, disse Chico Correa. 
“É então uma oportunidade de passar esse 

Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

A banda francesa Água na Boca faz uma fusão musical misturando o pop rock europeu com os ritmos nordestinos 
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tempo juntos, termos vivência. Eles iriam se 
apresentar por Olinda e Recife apenas, mas 
de último hora conseguimos contato para 
nós tocarmos em João Pessoa”, completou.

O show terá convidados especiais, como 
os músicos e cantores Beto Brito, Jonathas 
Falcão e Totonho, com quem Chico Correa 
tocou na última edição do Festival Mundo.

“A ideia é promover o intercâmbio. Cha-
mei alguns artistas que toparam participar. 
Eles vão interagir com a banda. Vamos fazer 
alguns improvisos e, antes, vai ter show do 
Baluarte”, disse Chico Correa. 

 

Aproveitando o feriado de hoje na 
Estação Cabo Branco, estará presente 
o Grupo de Metais e Percussão Sexteto 
Potiguar, que tocará músicas regionais do 
Rio Grande do Norte, além de clássicas de 
compositores europeus. Com repertório 
alegre e contagiante, a apresentação 
acontece no auditório da Estação Cabo 
Branco, a partir das 17h. A entrada é 
gratuita.

O Grupo de Metais e Percussão 
Sexteto Potiguar foi fundado em 2002 
a partir de uma iniciativa de músicos da 
Orquestra Sinfônica do Estado do Rio 
Grande do Norte e de professores da 
Escola de Música da UFRN. Ultimamente 
o grupo vem se apresentando em diversas 
cidades do Rio Grande do Norte, Pernam-
buco e Paraíba. Em 2003, o sexteto foi 
o único grupo escolhido para representar 
o Brasil em Belfort, na França, no XVII 
Festival Internacional de Música Univer-
sitária (FIMU). 

Sobre as apresentações do grupo, 
tem lugares marcados no repertório rit-

mos regionais como Frevo, Maracatu, Maxixe, 
Caboclinho, além de composições de músicos 
eruditos europeus como Mozart, Beethoven e 
Bach. Além das já citadas acima, o grupo tam-
bém trabalha com a criação de novas músicas, 

seja com composições de artistas de prestígio 
reconhecido, seja com composições de jovens 
que estão ganhando destaque.

Fazem parte do grupo: Germanna França 
da Cunha; Ranilson Bezerra de Farias (trompe-

te); Antônio Carlos de Oliveira (trompete); 
Osiel Lobo de Miranda (trompa); Gilvando 
Pereira da Silva (trombone) e Gilvan Pereira 
da Silva (tuba).

Teatro - Logo depois, às 18h, inicia 
uma breve temporada do espetáculo 
Fragmentos de Um Sol Quente, uma 
adaptação livre do diretor do Núcleo de 
Artes Cênicas da Estação Cabo Branco 
sobre o painel No Reinado do Sol, pintado 
por Flávio Tavares e que fica exposto no 
hall de entrada do prédio administrativo 
da Estação Cabo Branco. 

A peça é sobre o romance proibido 
de dois indígenas de tribos inimigas, a 
potiguara Manaíra e a tabajara Tambaú. A 
partir disso, vários fatos da história parai-
bana entram no enredo, como o Massacre 
de Tracunhaém, a independência da colô-
nia, a expulsão dos holandeses etc, até 
os tempos mais atuais. A apresentação 
também ocorre no auditório da Estação 
Cabo Branco, e a entrada custará 1kg de 
alimento não perecível. O espetáculo tam-
bém entra em cena amanhã e sábado (17).

O Sexteto vai interpretar músicas regionais do Rio Grande do Norte e clássicos
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Dia Mundial do Diabetes
Mais de 500 pessoas realizaram testes em JP

Mais de quinhentas 
pessoas se submeteram a 
exames médicos no Ponto 
de Cem Réis, no centro da 
capital, na manhã de ontem. 
O público usufruiu dos servi-
ços oferecidos pela Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES) 
durante o Dia Mundial do 
Diabetes, comemorado nesta 
data.

De 8h30 ao meio dia, 
os 10 profissionais da SES, 
em parceria com os alunos 
das faculdades Facene e Fa-
mene, Ciências Médicas e o 
Serviço Nefrológico Fiuza 
Chaves (Nefrusa)  - clínica 
especializada de Nefrologia, 
realizaram testes de glice-
mia, verificação de pressão 
arterial, avaliação antropo-
métrica, (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. 

O público também rece-
beu orientação sobre taba-
gismo e teste fagerstron (que 
avalia o grau de dependência 
à nicotina), apoio psicológico 
ao fumante, orientação e in-
formação da Doença Renal e 
Hemodiálise.

De acordo com a chefe do 
Núcleo de Doenças e Agravos 
Não Transmissíveis da SES, 
Gerlane Carvalho, os serviços 
mais procurados foram os tes-
tes de glicemia e a verificação 
de pressão arterial. “A maior 
parte da população, especial-
mente os homens, não costu-
ma procurar as unidades de 
saúde para realizar estes exa-
mes que são imprescindíveis 
para o diagnóstico precoce 
não só do próprio diabetes, 

Paula Laboissière
da Agência Brasil
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como da hipertensão, um fator 
de alto risco para a síndrome 
caracterizada pelo excesso de 
glicose no sangue”.

Prevenção
É o caso do vigilante 

Cláudio Cabral, de 47 anos. 
Ele informou que ainda 
não havia realizado o tes-
te de glicemia este ano. 
“Não fiz ainda porque sou 
acomodado, mesmo tendo 
diabéticos na minha famí-
lia, mas sei da importância 
de se precaver. Aproveitei 
a oportunidade aqui no 
centro e tudo ocorreu bem, 
graças a Deus”, contou.

O médico Fábio Medei-
ros, que também estava na 
ação realizada pela SES, ex-
plicou que as dificuldades 
para o diagnóstico precoce 
começam no fato do diabetes 
ser uma doença silenciosa. 
“Cerca de 40% dos diabé-
ticos não sabem que têm a 
doença. Isso porque muitas 
vezes não são percebidos e 
até desvalorizados. 

O problema é que a do-
ença é silenciosa até o mo-
mento que ela grita. Já com 
problemas graves atrelados 
como insuficiência renal, 
AVC, infarto e cegueira”, ex-
plica.

Fábio recomenda que o 
cidadão faça ‘checkup’ anual 
e procure evitar circunstân-
cias e fatores de riscos, como 
o tabagismo e a obesidade, 
especialmente se tiver casos 
de diabetes na família. “Pre-
cisamos ficar alertas tam-
bém para um problema que 
tem crescido: a obesidade in-
fantil. O excesso de peso con-
tribui com a incidência cada 
vez maior de adolescentes e 
jovens hipertensos e diabéti-
cos. Por isso, precisamos cui-
dar da alimentação de nos-

De acordo com estimativas do Ministério da Saúde, baseado no Pacto pela 
Saúde, a Paraíba tem 199.626 diabéticos, e João Pessoa 38.346 pessoas com 
a doença.

O diabetes é causado pela redução ou falta de insulina, um hormônio pro-
duzido pelo pâncreas.   A Diabetes Mellitus está entre as 5 doenças que mais 
matam, chegando cada vez mais ao topo da lista.

O diagnóstico precoce, seguido do controle do nível de açúcar no sangue, 
contribui para a prevenção desses males. Hereditariedade, obesidade, infecções 
graves, gravidez, cirurgias, estresse, envelhecimento e sedentarismo são alguns 
dos fatores que concorrem para o aparecimento do diabetes. A enfermidade 
apresenta alguns sintomas: sede exagerada, perda de peso, muita fome, desâni-
mo, fadiga, tremores, visão embaraçada e cicatrização difícil, entre outros.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 anos, cerca 
de 380 milhões de pessoas terão diabetes no mundo. No Brasil, cerca de 10 
milhões de pessoas são portadoras da doença e 500 novos casos surgem a 
cada dia. 

Saiba mais
sas crianças e incentivá-las à 
prática de esportes”.

Quanto à orientação nu-
tricional oferecida na ação 
desta manhã, Gerlane Carva-
lho fez questão de enfatizar 
a informação de que, ao con-
trário do que todos pensam, 
os diabéticos não devem só 
se preocupar com o excesso 
de açúcar. “Não é só o doce 
que deve ser evitado. 

As pessoas precisam 
lembrar que as massas pos-
suem amido, e que na sua di-
gestão, a substância é trans-
formada em açúcar”.

O cuidado, no entanto, 

não é seguido por diabéticos 
como o aposentado Ivanildo 
da Cruz, de 64 anos. Após o 
teste de glicemia ter acusado 
um índice de 539, quando o 
normal não ultrapassa 110, 
o aposentado confessou seus 
deslizes na dieta. “Há dois 
anos descobri que tenho dia-
betes e tomo insulina duas 
vezes ao dia. Mas eu confes-
so que não vivo sem pão, o 
que faz minhas taxas ficarem 
sempre muito altas”. Ivanildo 
foi um dos que foram enca-
minhados para a orientação 
nutricional, após ter passado 
pelo teste de glicemia.

Brasília – Dados do Ministério 
da Saúde divulgados indicam que 
54 mil brasileiros morreram em 2010 
em decorrência do diabetes. Isso 
significa que a doença matou qua-
tro vezes mais do que a Aids (12 mil 
óbitos) e superou o total de vítimas 
de trânsito (42 mil) no país.

A pasta alertou que o total de 
mortes provocado pelo diabetes é 
ainda maior quando se considera 
que a doença age como fator de ris-
co para outras enfermidades, como 
câncer e doenças cardiovasculares. 
Em 2010, o diabetes esteve associa-
do a 68,5 mil mortes, o que totaliza 
cerca de 123 mil mortes direta e in-
diretamente.

De 2000 a 2010, a doença foi 
responsável por mais de 470 mil 
mortes em todo o Brasil, enquanto 
a taxa de mortalidade avançou de 
20,8 para 28,8 casos para cada 100 
mil habitantes.

Principais vítimas
As mulheres são as principais ví-

timas e responderam, em 2010, por 
30,8 mil mortes contra 24 mil entre 
os homens. Em 2000, 20 mil mulhe-
res morreram por causa do diabetes, 
ante 14 mil homens.

A faixa etária com o maior nú-
mero de mortes, em 2010, é acima 
dos 80 anos, totalizando 15,7 mil. 

O número mais que dobrou quan-
do comparado ao ano 2000, quando 
6,7 mil mortes foram notificadas na 
mesma faixa etária.

Para o ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha, o diabetes constitui 
um problema contemporâneo. Ele 
lembrou que, atualmente, 15% da 
população brasileira são obesos e 
que o quadro é um facilitador para 
a doença.

Hábitos alimentares
“Esta é a hora de revertermos a 

possibilidade do nosso país ser cada 
vez mais um país de diabéticos”, disse, 
ao citar mudanças como melhoria dos 
hábitos alimentares e aumento da ati-
vidade física. 

“É um momento fundamental 
para que o conjunto da população 
brasileira, sobretudo os profissionais 
de saúde, tenham atitudes em relação 
à prevenção”, completou.

No ano passado, o Governo Fe-
deral lançou o Plano de Ações para o 
Enfrentamento de Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis, que inclui medidas 
para a redução de casos e de mortes 
por diabetes.

A meta é alcançar queda de 2% 
ao ano nas mortes prematuras provo-
cadas por doenças crônicas, a partir da 
melhoria de indicadores relacionados 
ao consumo de álcool, alimentação 
inadequada, sedentarismo e obesida-
de, fatores considerados de risco para 
o diabetes.

Doença mata mais que trânsito

Exame é essencial para identificar a diabetes no início, doença que acomete 199.626 pessoas atualmente na Paraíba

Brasília – O avanço da 
obesidade infantil tem alterado 
a incidência do diabetes tipo 2 
na população brasileira. A do-
ença, que geralmente se mani-
festa na maturidade, já registra 
diversos casos entre crianças 
e adolescentes. No Instituto 
da Criança com Diabetes, cen-
tro especializado que atende a 
2.500 pacientes em Porto Ale-
gre (RS), 3% dos casos são de 
diabetes tipo 2.

Em entrevista à Agência 
Brasil, o endocrinologista Gus-
tavo Francklin explicou que o 
diabetes é uma doença decor-
rente da alteração na produção 
e na ação da insulina. No tipo 
1, o próprio organismo reage 
contra células do pâncreas, 
responsáveis pela produção da 
insulina. No tipo 2, o problema 
é a resistência do organismo à 
ação da insulina, que aparece 
sobretudo em pessoas obesas 
e sedentárias.

“Houve mudanças nos 
hábitos das crianças. Elas con-
vivem muito com videogame 
e computador e reduziram as 
atividades físicas. A alimen-
tação também mudou, elas 
comem muito enlatado, fast 
food”, disse.

De acordo com o especia-
lista, crianças e adolescentes 
diabéticos devem praticar ati-
vidade física regular pelo me-
nos quatro vezes por semana e 
manter uma alimentação sau-
dável, comendo de cinco a seis 
vezes por dia. Devem ser evita-

dos gorduras e carboidratos.
“Batata frita, sanduíche, 

sorvete, chocolate e biscoito 
são alimentos hipercalóricos e 
geralmente atrativos. São gu-
loseimas e os pais acabam ce-
dendo, já que é tudo mais fácil, 
mais prático”, completou.

Aumento da obesidade
Para o presidente da So-

ciedade Brasileira de Diabetes, 
Balduino Tschiedel, o aumento 
da obesidade entre crianças e 
adolescentes e o aumento de 
casos de diabetes tipo 2 nessa 
faixa etária podem significar o 
aparecimento de complicações 
ainda mais cedo, como proble-
mas renais crônicos e amputa-
ção de membros.

“O diferencial do tipo 2, 
além de ser possível prevenir, é 
que ele é tratável com mudan-
ças de estilo de vida. Para o tipo 
1 isso não adianta muito, já que 
foi uma doença autoimune que 
provocou o quadro”, explicou. 
Dados da Sociedade Brasileira 
de Diabetes indicam que cerca 
de 12 milhões de pessoas no 
Brasil sofrem da doença, dos 
quais 90% a 95% têm o tipo 2.

Lucimeire da Silva Sam-
paio, 38 anos, é uma dessas 
pessoas. A dona de casa foi 
diagnosticada com a doença 
aos 13 anos, quando se prepa-
rava para uma cirurgia de reti-
rada do apêndice.

“Assim que foi dado o 
diagnóstico, comecei a tomar 
insulina diariamente e a pres-

tar mais atenção à alimentação. 
Tento também me exercitar 
mais. Quando era mais nova, 
costumava trapacear, comendo 
besteiras, mas percebi logo que 
não podia mais comprometer 
minha saúde”, contou.

Quando tinha 16 anos, 
Keila Oliveira de Melo, técni-
ca de enfermagem, começou 
a sentir-se mal, mas decidiu 
não procurar atendimento. 
“Achei que fosse um mal-estar 
passageiro, mas fui perdendo 
os sentidos, até que entrei em 
coma”. Os exames constataram 
que ela tinha diabetes. “Passei 
a controlar a alimentação, com 
os horários certos de cada re-
feição e a me exercitar mais. 
Nunca tive complicações, nem 
mesmo quando engravidei”.

Ana Carolina Luz Bezerra, 
de 18 anos, foi diagnosticada 
quando tinha apenas 9 anos. 
Ela  apresentou sintomas clás-
sicos da doença, como perda 
de peso, aumento da vontade 
de urinar e muita sede.

“Como eu era muito no-
vinha, tive dificuldades para 
seguir o tratamento. Na escola, 
via meus colegas com lanches 
como salgadinhos, suco e eu 
não podia mais comer essas 
coisas, pois passava muito 
mal. Ainda assim, extrapolava 
de vez em quando. Até que to-
mei consciência do que tenho 
e passei a me controlar mais. 
Hoje, não tenho muitos pro-
blemas em cuidar da alimenta-
ção”, contou.

Casos entre crianças preocupam
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UFPBaja conquista 1º lugar 
edição 2021 sae nordeste

Pela terceira vez, a 
Equipe UFPBaja sagrou-se 
campeã da etapa Baja SAE 
Nordeste, na edição 2012 
realizada entre os dias 9 e 
11 de novembro, em Cama-
çari (BA), e pelo segundo 
ano consecutivo com o pro-
tótipo denominado ‘Inexo-
rável’. Atualmente, é o grupo 
de universitários que con-
centra o maior número de 
títulos na competição, por 
ter obtido o primeiro lugar 
também em 2009 e 2011.

Formada por 18 alunos 
dos cursos de Engenharia 
Mecânica e Produção Me-
cânica (ambos do Centro 
de Tecnologia-CT) e de Elé-
trica (Centro de Energias 
Alternativas Renováveis-
-CEAR) da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB), a 
UFPBaja conquistou, além 
do 1º lugar geral, as catego-
rias de Melhor Projeto com 
212.14 pontos, Suspension 
& Traction com 80.00 pon-
tos e Campeão do Enduro 
com 400.00, totalizando 
822.52 pontos. Dessa fei-
ta, os universitários parai-
banos disputaram o título 
com outras 14 equipes de 
sete estados nordestinos.
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Pprotótipo Inexorável  
sagra-se campeão pelo 
segundo ano consecutivo

tecnologia

Fortaleza discute 
nanotecnologias  

Aproximar o meio empresa-
rial da nanotecnologia e mostrar 
as possibilidades reais da sua 
aplicação nos mercados e para a 
garantia da competitividade das 
empresas. Esse é um dos objeti-
vos do 2º Workshop Nanotecno-
logias: Da Ciência ao Mundo dos 
Negócios, que foi realizado no 
último dia 21, em Fortaleza. O se-
cretário substituto da Secretaria 
de Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação, Adalberto Fazzio, e 
o coordenador-geral de Micro e 
Nanotecnologias do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), Flávio Plentz, participaram 
do evento.

 A realização é do Centro de 
Gestão e Estudos Estratégicos 
(CGEE, organização social super-
visionada pelo MCTI), em parceria 
com o MCTI, com o apoio do Minis-
tério do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior (MDIC), da 
Agência Brasileira de Desenvolvi-
mento Industrial (ABDI/MDIC) e 
da Fundação Cearense de Apoio 
ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (Funcap). A ideia dos 
organizadores é também mostrar 
os instrumentos de incentivo e 
financiamento disponíveis para o 
setor privado e apresentar casos 
de sucesso de empresas que já 
investem em nanotecnologias 
utilizando esses instrumentos.

O encontro visa dar sequên-
cia ao 1º Workshop, que foi rea-
lizado em São Paulo, em 2011, e 
reuniu mais de 300 participantes, 
incluindo pesquisadores, empre-
sários e estudantes de graduação 
e pós-graduação das áreas relacio-
nadas. A capital cearense foi esco-
lhida devido à ascensão do setor 
metal-mecânico e do complexo de 
saúde na região Nordeste. 

Este ano, a etapa re-
gional registrou ainda uma 
dobradinha da Paraíba, com 
os dois primeiros lugares 
no podium: a Equipe Pa-
rahybaja da Universidade 
Federal de Campina Gran-
de (UFCG) terminou em 2º 
lugar no geral, somando 
711.669 pontos.

O primeiro campeonato 
conquistado pela equipe do 
Centro de Tecnologia veio 
em 2009 com o protótipo ‘In-
dubitável’, também naquela 
cidade baiana. Em 2011, na 
mesma localidade, o grupo 
obteve o bicampeonato com 
o modelo ‘Inexorável’, que 
somou 776,88 pontos no 

cômputo geral.
O veículo Baja é um 

protótipo projetado e cons-
truído por estudantes de 
Engenharia com a finalida-
de de disputar competições 
promovidas pela SAE Brasil 
e pela SAE Internacional. 
A SAE (Sociedade de En-
genheiros da Mobilidade) 

Brasil surgiu em 1991, não 
tem fins lucrativos e reúne 
pessoas físicas (engenhei-
ros, técnicos e executivos) 
com a missão de difundir 
técnicas e conhecimentos 
relacionados à tecnologia 
da mobilidade em suas di-
ferentes formas: terrestre, 
marítima e aeroespacial.

O secretário executivo do Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), Luiz Antonio Elias, anunciou a 
prorrogação, para 7 de dezembro, do 
prazo para os estados se inscreverem 
no edital do programa Tecnova. 

O Tecnova objetiva desenvolver a 
inovação nas micro e pequenas em-
presas e é executado de forma descen-
tralizada, em parceria com os estados. 
A iniciativa envolve R$ 190 milhões 
em recursos da Subvenção Econômica 
para propiciar o desenvolvimento de 
novos produtos, serviços e processos. 
Neste momento, cada Estado indicará 
a instituição que escolheu para gerir 
os recursos do programa em seu ter-
ritório.

Elias também ressaltou que os de-
bates no evento do Conselho Nacional 
de Secretários Estaduais de Assuntos 
de CT&I (Consecti) e do Conselho Na-
cional das Fundações Estaduais de Am-
paro à Pesquisa (Confap) integrarão as 
políticas para o setor e fortalecerão a 
área científico-tecnológica no Brasil. 
Ele destacou que o encontro consoli-
dará algumas estratégias que já estão 
em curso, inclusive para a Amazônia, 
além de ampliar a capacidade de in-
formação nas universidades estaduais 
e federais.

“Com esse encontro, em que as 
entidades estaduais de pesquisa e o 
Governo Federal estão representados, 
temos o objetivo de centralizar os re-
cursos, integrar o território brasileiro, 
perceber as suas diversidades e apro-
veitar as oportunidades apresenta-
das”, comentou o representante do 
MCTI. “Parabenizo o Governo do Es-
tado por ter se proposto a organizar 
o fórum, acredito que dele sairão po-
líticas ou aperfeiçoamentos bastante 
significativos.”

O evento, que segue até esta ter-
ça-feira (13), é realizado pelo governo 
do Amapá por meio da Secretaria de 
Estado da Ciência e Tecnologia (Setec). 
De acordo com o titular da Setec, An-
tônio Cláudio Carvalho, estão presen-

tes 23 secretários estaduais e 24 pre-
sidentes das fundações de amparo à 
pesquisa.

Ciência para a região
Os recursos destinados à área de 

ciência, tecnologia e inovação (CT&I) 
no país e a manutenção e ampliação 
das ações voltadas à região Norte ti-
veram destaque nos discursos. Na ava-
liação da governadora em exercício, a 
reunião é uma grande oportunidade 
para diminuir o déficit da região ama-
zônica em relação a ciência, tecnolo-
gia e informação.

“A sociedade do futuro é a socie-
dade do conhecimento. Este encontro 
é inclusivo para nós, pois nele enfati-
zaremos que a Amazônia precisa de 
investimentos pesados em CT&I. So-
mente dessa forma diminuiremos a 
desigualdade do Norte em relação ao 
Sul e Sudeste do Brasil”, comentou 
Dora Nascimento.

Para o presidente do Confap, Má-
rio Neto Borges, o progresso da CT&I 
no país com maior velocidade pres-
supõe volumes maiores de recursos a 
serem investidos no setor. “Até 2015, 
temos um desafio de alcançar 1,5% do 
Produto Interno Bruto [PIB] do país in-
vestido em CT&I, mas a meta tem difi-
culdades para ser alcançada”, comen-
tou. “Enquanto isso, temos exemplos 
de países que adotaram a economia 
do conhecimento, como a Coreia, que 
fechou os investimentos para o campo 
científico, tecnológico e de inovação 
em 4% do PIB, sendo 3% oriundos do 
setor empresarial e 1% do governo.”

Segundo Borges, no Brasil, as 
áreas de educação e CT&I dependem 
dos royalties do petróleo, que a cada 
dia fica mais longe de contribuir para 
um cenário positivo. “Este é um pro-
blema que devemos discutir, pois sem 
esses recursos vamos perder o bonde”, 
disse. Ele também ressaltou a impor-
tância do Código Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, em tramitação 
no Congresso Nacional.

tecnova prorroga inscrição 
para os estados até dia 7

MiCro e PeQUenas eMPresas

O Brasil precisa aumen-
tar sua criação de patentes. 
A mensagem foi dada pelo 
coordenador de Coopera-
ção Multilateral do Conselho 
Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológi-
co (CNPq/MCTI), Cassiano 
D’Almeida, ao participar, na 
última terça-feira, da are-
na “Ciência sem Fronteiras: 
Construindo redes interna-
cionais para inovação”, do 
5º Open Innovation Semi-
nar (OIS), ou 5º Seminário 
de Inovação Aberta, que se 
encerrou na quarta passada, 
em São Paulo.

Durante o painel “Estu-
do de casos de cooperação 
da Indústria com o programa 
Ciência sem Fronteiras”, o co-
ordenador do CNPq apontou 
deficiências nacionais em re-
lação à inovação. “A pesquisa 
e desenvolvimento [P&D] 
no Brasil ainda é muito con-
centrada nas universidades, 
quando deveria estar mais 
presente na indústria”, as-
sinalou. D’Almeida concluiu 
sua participação lembran-
do que o programa Ciên-
cia sem Fronteiras (CsF) é 
uma iniciativa inspirada em 
exemplos bem-sucedidos 
de países que apostaram na 
educação como diferencial, 
como a Coreia do Sul.

O encontro, que discutiu 
objetivos, primeiros resulta-
dos, expectativas e desafios 
do programa, bem como a 
visão dos países parceiros, 
contou com a participação da 
Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal do Ensino 
Superior (Capes/MEC), além 
de representantes de empre-
sas privadas, como BG Group, 
Febraban, Abdib, Saab, Senai, 
Cisb, Petrobras e Natura, e dos 
seguintes países: Estados Uni-
dos, Alemanha, Austrália, Sué-
cia, Canadá, Inglaterra, Índia e 
Coreia do Sul.

Segundo a chefe da Uni-
dade de Cooperação Inter-
nacional em Pesquisa e Ino-
vação para as Américas da 
Comissão Europeia, Sieglinde 
Gruber, o bloco tem grande 
interesse em receber alunos 
brasileiros e colocar em práti-
ca uma vertente ainda pouco 
divulgada do programa, que é 
a vinda de pesquisadores es-
trangeiros ao Brasil.

Desde o lançamento do 
CsF, em 2011, o governo bra-
sileiro vem proporcionando 
a estudantes e pesquisado-
res a oportunidade de parti-
cipar e estudar nas melhores 
e mais relevantes universida-
des do mundo. A ideia central 
é contribuir para a inovação, 
conectando a academia ao 
setor privado. O programa 
prevê a concessão, até 2015,  
de até 101 mil bolsas com o 
objetivo de promover inter-
câmbio e a internacionaliza-
ção do conhecimento. A ini-
ciativa busca, também, atrair 
pesquisadores do exterior 
que queiram se fixar no Bra-
sil ou estabelecer parcerias 
com pesquisadores brasi-
leiros em áreas prioritárias 
definidas no programa, de 
maneira a criar oportunida-
des de treinamento especia-
lizado no exterior.

Sobre o OIS
O Open Innovation Se-

minar é o maior evento glo-
bal de inovação aberta, or-
ganizado há cinco anos pelo 
Centro de Open Innovation 
– Brasil. Realizado de 12 a 
14 de novembro com o tema 
“Crescimento sustentável 
apoiado em redes de ino-
vação: agenda Brasil”, o OIS 
2012 conta com mais de 150 
painelistas nacionais e inter-
nacionais. A programação 
é composta por palestras, 
workshops e arenas de ino-
vação aberta. 

País precisa aumentar 
o número de patentes 

Pesquisa e inovação

ti: incentivo ao 
empreendedorismo

As aceleradoras de start-ups 
vão contribuir de forma funda-
mental para um novo contexto, 
muito mais dinâmico, no setor de 
tecnologia da informação (TI). A 
avaliação é do secretário de Polí-
tica de Informática do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), Virgilio Almeida, que par-
ticipou na última quinta-feira  do 
anúncio da criação da Acelera Rio, 
idealizada pela Microsoft, no Rio 
de Janeiro. 

A aceleradora a ser insta-
lada na capital fluminense será 
focada no desenvolvimento de 
empresas emergentes de base 
tecnológica, envolvendo parceiros 
públicos e privados, com desta-
que para a prefeitura do Rio, por 
meio de sua agência para promo-
ver e atrair investimentos, a Rio 
Negócios.

“Essa iniciativa tem tudo a 
ver com um dos eixos do TI Maior, 
a construção de ambientes propí-
cios ao surgimento e à concreti-
zação de novas ideias e modelos 
de negócios”, diz Virgilio Almeida. 
“Nesse setor, muitos projetos que 
hoje têm projeção mundial brota-
ram de ambientes informais e 
jovens empreendedores. Quantos 
mais não poderiam ir adiante com 
o devido apoio?” Para o secretá-
rio, trata-se de um caminho para 
a disputa por mercados globais, 
que passa por constituição de re-
des, aproximação com a universi-
dade, opções nas compras públi-
cas e articulação com as grandes 
companhias.

No evento, o secretário des-
tacou o papel do governo federal 
na atração da Microsoft, para os 
investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento anunciados pela 
companhia”.

Veículo disputou o tìtulo com outras 14 equipes de sete estados nordestinos; carro foi construído por alunos alunos de Engenharia 
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Carga tributária
Projeto garante transparência no país 

Brasília – De acordo com es-
pecialistas, a transparência é o 
principal benefício do projeto de 
lei aprovado na última terça-feira 
pela Câmara dos Deputados que 
determina a divulgação, por cartaz 
ou nota fiscal, dos valores pagos 
em impostos pelo consumidor. Se 
for sancionado, a população saberá 
que quase um terço (32,33%) do 
que paga pelo açúcar é referente 
a tributos, proporção ainda maior 
para o consumo de luz: quase me-
tade (48,28%) da conta.

Para o presidente do Institu-
to Brasileiro de Planejamento Tri-
butário (IBPT), João Eloi Olenike, 
a novidade pode  criar um novo 
comportamento no consumidor. 
“A transparência é benéfica. É um 
grande passo para o desenvolvi-
mento do Brasil. O consumidor 
poderá ver quanto pagaria se não 
houvessem os impostos. Temos que 
ver como o consumidor vai reagir 
quando ele tiver condições para co-
brar”, analisou.

Leandro Cossalter, consultor 
tributário, ressaltou a importância 
da transparência no pagamento 
dos tributos indiretos. “Hoje o con-
sumidor não tem uma noção clara 
de quanto representa os tributos 
dentro do preço do produto que 
está comprando. Mesmo sabendo 
que há a incidência, a falta de trans-
parência traz a falsa ilusão ao con-
sumidor de que o comerciante está 
levando toda a vantagem nos pre-
ços altos”, explicou.

Valor verdadeiro
O presidente do Senado, José 

Sarney (PMDB-AP), também ava-
liou positivamente a mudança, que 
ainda depende de sanção presiden-
cial. “É um projeto bom, sobretudo 
porque cria mais transparência, 
que é tudo que mais se deseja no 
Brasil, (informando) quanto o povo 
paga de imposto e quanto realmen-
te paga pelos produtos que conso-
mem”, disse o senador.

De acordo com levantamen-
to do IBPT, o consumidor paga 
17,24% em impostos totais no pre-
ço do arroz e feijão. A participação 
dos tributos nos preços de produ-
tos industriais e serviços é ainda 
maior: 40,62% na esponja de aço; 
55,60% na cerveja em lata; 46,12% 
na conta telefônica; 46,81% nas 
motos básicas; 34% na escova de 
dente; 24,02% na conta de água; e 
24,30% no computador de até R$ 
3.000,00. 

FOTO: Divulgação

Cálculos indicam que os consumidores pagam 17,24% em impostos totais no preço do arroz e do feijão, conforme afirma o Instituto Brasileiro de Planejamento 

Gabriel Palma
Da Agência Brasil

Rio de Janeiro - O número de consu-
midores que reconhecem o impacto dos 
tributos e impostos em seus orçamentos 
subiu de 62%, em 2011, para 74%, este 
ano, com destaque para a classe social C, 
cuja percepção passou de 59% para 75%. 
Os dados constam da pesquisa nacional 
Impacto de Tarifas e Tributos no Brasil fei-
ta pela Federação do Comércio do Esta-
do do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) e o 
Instituto Ipsos. Foram ouvidas mil pesso-
as em 70 cidades, incluindo nove regiões 
metropolitanas.

“É um processo que fica mais eviden-
te na classe C, porque é uma população 
que está tendo agora mais acesso a bens 
de consumo em um movimento crescen-
te de participação no mercado consumi-
dor”, disse à Agência Brasil o economista 

Christian Travassos, da Fecomércio-RJ.
A participação da classe C no mer-

cado consumidor envolve bens duráveis, 
não duráveis e imóveis. “São pessoas que 
passaram a pagar o Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU) e têm possibilidade 
de legalizar a sua residência”. Travassos 
acrescentou que a inclusão social que se 
visualiza no Brasil nos últimos anos trou-
xe resultados positivos. “Trouxe benefí-
cios para a população, mas também trou-
xe deveres. Entre eles, o pagamento mais 
visível dos impostos”.

A classe AB continuou liderando a 
percepção do pagamento de impostos, 
com 80%, este ano, contra 77%, no ano 
passado. Já na classe DE, a proporção 
evoluiu de 53% para 58%.

Os impostos municipais, entre os 
quais o Imposto Predial e Territorial Urba-
no (IPTU), lideram os impostos pagos para 
71% das pessoas consultadas, enquanto 
os impostos sobre produtos e serviços são 

apontados por 50% dos brasileiros, os 
impostos estaduais por 32% e os federais 
por 10%.

Peguntado sobre impostos indiretos, 
metade dos consultados não reconheceu 
o seu pagamento. Já na hora do consumo, 
uma parcela de 96% dos brasileiros admi-
tiu saber que paga impostos embutidos 
na compra de alimentos. O percentual 
era 92%, em 2011. No quesito vestuário, 
a percepção de pagamento de impostos 
alcança 95% dos brasileiros. Seguem-se 
energia e higiene (94% cada), telefonia 
(91%), produtos de saúde (90%), serviços 
pessoais (88%), habitação (86%), serviços 
bancários (85%) e combustível (83%).

“A percepção do imposto aumentou, 
mas nós ainda temos muito a avançar 
para que o brasileiro reconheça o paga-
mento dos impostos indiretos e perceba 
também quanto isso pesa no bolso”, disse 
o economista.

Com base na pesquisa Cesta de Com-

pras do Estado do Rio de Janeiro, a Fe-
comércio estimou em números o peso da 
carga tributária sobre o poder de compra 
do brasileiro e constatou que a diferença 
entre os preços das cestas de compras com 
e sem impostos alcança R$ 107,03. Segun-
do a entidade, isso representa 22,2% do 
valor pago pelos 39 itens de alimentação, 
higiene e limpeza dos consumidores em 
suas compras mensais.

 No mês de setembro passado, por 
exemplo, o custo da cesta atingiu R$ 
482,26. Esse valor cairia para R$ 375,24 
sem os impostos, declarou Travassos.

“A gente tem que considerar que 
alimentos e os itens de primeira necessi-
dade de higiene pessoal, que já são me-
nos onerados, mesmo nesses casos, nes-
ses itens, a gente tem um incremento de 
22,2% no valor. Ao longo da cadeia pro-
dutiva, mais de R$ 1 em cada R$ 5 que 
o brasileiro paga vão para o governo”, 
finalizou Travassos. 

Noção do impacto no orçamento aumenta
Alana Gandra
Da Agência Brasil

Brasília - Os impostos inci-
dentes sobre produtos e serviços 
terão que ser discriminados nas 
notas fiscais ou afixados em carta-
zes em todos os estabelecimentos 
comerciais do país. É o que prevê 
projeto de lei aprovado na última 
terça-feira pela Câmara dos De-
putados, que seguirá para sanção 
presidencial.

De autoria do senador Renan 
Calheiros (PMDB-AL), a propos-
ta prevê a divulgação dos valores 

aproximados dos impostos corres-
pondentes à totalidade dos tribu-
tos federais, estaduais e munici-
pais, cuja incidência contribui para 
a formação dos preços de venda.

Pelo projeto, a apuração do 
valor dos tributos deverá ser feita 
em relação a cada mercadoria ou 
serviço, separadamente, inclusive 
nas hipóteses de regimes jurídicos 
tributários diferenciados dos res-
pectivos fabricantes, varejistas e 
prestadores de serviços.

De acordo com o texto apro-
vado pelos deputados, o estabele-
cimento que descumprir a norma 

estará sujeito à multa, apreensão 
do produto e até a interdição, total 
ou parcial, de estabelecimento, de 
obra ou de atividade.

Deverão ser discriminados 
nas notas fiscais tributos como 
o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), 
Imposto sobre Serviços de Qual-
quer Natureza (ISS), Imposto 
sobre Produtos Industrializados 
(IPI), Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou 
Relativas a Títulos ou Valores Mo-
biliários (IOF) e Imposto sobre a 
Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza (IR), entre outros. De-

pois de sancionada, as empresas 
terão prazo de seis meses para se 
adequarem às novas regras.

Comércio prestará conta ao consumidor
Iolando Loureço e Ivan Richard
Da Agência Brasil Impostos incidentes 

sobre produtos e 
serviços terão que 
ser discriminados 
nas notas fiscais 



FOTO:Goretti Zenaide

Marcha nupcial
CASAM-SE HOJE, às 20h30 na Paróquia Menino Jesus 

de Praga, com recepção na Doce Mel Recepções, os jovens 
Camilla Barros Patrício e Thiago de Araújo Silva.

A noiva é filha de José Célio Alves Patrício e Maria 
Denise Lisboa Barros Patrício e o noivo, filho de Marcos 
Antônio da Silva e Vera Lúcia de Araújo Silva.

Incentivo acadêmico
A AGÊNCIA DE PUBLICIDADE Sin Comunicação come-

mora a conquista do Troféu “Maurício de Nassau de Incenti-
vo Acadêmico”, cuja solenidade de premiação aconteceu na 
última segunda-feira, no auditório do Campus João Pessoa 
daquela universidade.

O planner da Sin Comunicação, Sérgio Aires recebeu o 
troféu das mãos do coordenador de cursos de Publicidade 
da faculdade, Tiago Rocha.

Marília Loureiro, Helena Almeida, Lúcia Costa, Zelma Corrêa, Solange Ribeiro Coutinho, a anfitriã e aniversariante Dalva Gonçalves, Irene 
Ribeiro, Fátima Cunha Lima, Fátima Braga, Zélia Melo, Fátima Souza, Tereza Cunha, Vera Medeiros, Maria Barros e Socorro Carvalho

FOTO: Kate Joenne

Desembargador federal 
Ridalvo Costa, Sras. Helga 
Farias de Paiva, Débora 
Figueiredo Roberto, uni-
versitário Sagno Aquino, 
professores Carlos Perei-
ra de Carvalho e Carmen 
Isabel Carlos Silva, médicos 
Herbert Henriques Filho, 
Joaquim Martins e Gyanna 
Lys de Melo Moreira Mon-
tenegro, dentista Dalva 
Gonçalves, empresárias 
Rosemere Rocha Montene-
gro e Giuliana Martins.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“A televisão é a maior 
maravilha da ciência a 
serviço da imbecilidade 
humana”

“A televisão provou 
que as pessoas preferem 
olhar qualquer coisa a se 
olharem”

BARÃO DE ITARARÉ ANN LANDERS

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

  Para os internautas e apre-
ciadores de Luiz Gonzaga, o Rei 
do Baião, uma dica: uma versão 
da canção Asa Branca pode ser 
ouvida no YouTube em coreano, 
cantada por um grupo folk de Seul, 
o Coreyah.

  Asa Branca foi criada há mais 
de 60 anos por Luiz Gonzaga em 
parceria com o cearense Humberto 
Teixeira, sendo considerada o 
maior clássico nordestino de to-
dos os tempos com mais de 500 
gravações em todo o mundo.

Zum Zum Zum
   Continua em cartaz Cinespaço MAG Shopping e com sucesso de bilheteria o 
filme “Gonzaga de Pai para Filho”, que mostra a história do relacionamento conflituoso 
entre o Rei do Baião, Luiz Gonzaga e seu filho e também compositor Gonzaguinha. 
O filme representa uma homenagem do diretor Breno Silveira ao centenário de 
nascimento de Luiz Gonzaga.

   A professora e escritora Madalena Zaccara está em Brasília onde 
participa do encontro anual dos coordenadores dos cursos e programas de Pós 
Graduação em artes visuais. Ela estende a temporada para curtir também a neta 
Maria Theodora, filha de Luciana e Eduardo Albuquerque, ele procurador federal.

   Dia de feriado para uns, trabalho para outros. Os shopping Manaíra, MAG 
Sul e Tambiá funcionam, mas acredito que pela manhã as praias serão as melhores 
opções com este sol caliente do verão.

O gesto da arte na argila
SERÁ ABERTA no próximo dia 20, no Hotel 

Caiçara, em Tambaú, a exposição O gesto da 
Arte na Argila, reunindo esculturas das artistas 
plásticas Ana Garcia, Ana Lúcia Pinto, Afra Dan-
tas, Edlene Lins, Fernanda Rolim, Mariluse Lima 
e Selma Sanches.

Para as artistas, a escolha do título, a 
criação das formas, a tridimensionalidade dos 
trabalhos são aspectos levados em conta para 
a elaboração da mostra, que fica em cartaz  até 
o dia 30 deste mês, das 9h às 20h.

Cidadão pernambucano

EM MÃOS, convite do presidente da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Pernambuco, deputado Guilherme 
Uchoa para a solenidade de entrega do título de cidadão 
pernambucano, próximo dia 28, na Alpe, ao empresário Le-
onardo Coutinho de Arruda, numa propositura do deputado 
Antônio Moraes.

O empresário paraibano Léo Coutinho reside há al-
guns anos em Recife onde comanda o Armazém Blu´nelle, 
um mega espaço projetado especificamente para grandes 
eventos sociais e culturais.

Edna e Joaquim Martins, ele é o aniversariante de hoje

Viver verão
A PBTur promoveu encontro com o trade turísti-

co, prefeituras do Conde e Cabedelo, representantes 
de órgãos públicos e imprensa para apresentar o plano 
de ação para este verão. 

A ideia é garantir uma agradável acolhida aos 
turistas neste período de grande fluxo.

Momentos felizes
PERFEITA ANFITRIÃ, a dentista Dalva Gonçalves 

que aniversaria hoje, recebeu o seu grupo de amigas leais 
para um simpático almoço na aprazível granja de Água 
Fria. Com direito a bons bate papos, deliciosas comidas 
e a animada música da dupla Renata e Hilbert. 

Recebendo a todas, estavam também sua filha 
Manuela e as noras Milena, Fernanda e Taís.

Os noivos de hoje, Camilla Patrício e Thiago Araújo Silva

Feijão Amigo 
O LUXUOSO E TRADICIONAL Hotel Maksoud 

Plaza de São Paulo e o Clube do Feijão Amigo come-
moraram 33 anos de atividades com um concorrido 
jantar  promovido pelos aniversariantes e a Federação 
Nacional de Turismo.

Presente à festa esteve o presidente local do 
Feijão Amigo, jornalista Onaldo Mendes, que lembra 
que o primeiro encontro da entidade criada por Michel 
Tuma Ness e Adel Auada foi justamente naquele hotel. 

Encontro com Clarice Lispector

A ATRIZ BETH GOULART, que vem a João Pessoa 
apresentar na próxima semana no Teatro Paulo Pontes, 
a peça Simplesmente Eu, Clarice Lispector, vai estar 
também no Zarinha Centro de Cultura para um bate-papo 
acerca da vida da grande escritora e poetisa brasileira.

Beth Goulart vai falar também sobre a construção 
do texto e a produção da peça que são de sua auto-
ria. Os ingressos para o encontro que será na próxima 
quinta-feira às 19h30,  já estão disponíveis na Livraria 
Esquina das Letras, naquele Centro de Cultura.

Agreste in Rock
O FESTIVAL AGRESTE IN ROCK traz hoje como 

atração principal a banda escocesa Nazareh formada pelo 
vocalista Dan McCafferty, guitarrista Manny Charlton, 
baixista Pete Agnew e o baterista Darrell Sweet.

Os shows, com mais outras atrações, acontecem 
no Pátio de Eventos da cidade de Caruaru-PE, para onde 
muitos roqueiros paraibanos deverão marcar presença.

FOTO: Osmar Santos

Médicos Gyanna Lys e Romildo Montenegro, ela está
aniversariando hoje

FOTO: Goretti Zenaide
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Capitania dos Portos 
inicia Operação Verão 
em dezembro
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Começam na próxima 
segunda-feira (19) as ins-
crições para o primeiro 
concurso público do De-
partamento Estadual de 
Trânsito (Detran). O edi-
tal foi publicado no Diário 
Oficial de ontem, mas será 
republicado em virtude de 
equívocos no número de 
vagas e no conteúdo pro-
gramático para o cargo de 
advogado.

Nas disposições pre-
liminares, o edital infor-
mou que seriam 110 vagas, 
quando o número correto 
estava publicado no qua-
dro do anexo I, com a dis-
tribuição das 108 vagas, 
sendo 18 para Nível Supe-
rior e 90 para Nível Médio.

O concurso será re-
alizado pela Fundação 
Professor Carlos Augusto 
Bittencourt (Funcab) e as 
inscrições serão feitas pela 
internet, no endereço ele-
trônico www.funcab.org, 
até o dia 9 de dezembro de 
2012. As provas serão apli-
cadas no dia 13 de janeiro 
de 2013.

O valor das inscrições 
será de R$70,00 para Nível 
Superior e R$60,00 para 
Nível Médio.

Os salários iniciais se-
rão de R$978,50 para Nível 
Médio e R$ 1.957,00 para 
Nível Superior.

O maior número de 
vagas é para o cargo de 
agente de trânsito, em 

Inscrições começam na segunda
CONCURSO PaRa O detRaN
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Esta é a primeira 
seleção desde a criação 
do órgão em 1934

João Pessoa, para o qual 
foram reservadas 60 va-
gas, sendo 3 para pessoas 
com deficiência.

Os requisitos para o 
cargo de agente de trânsi-
to são Ensino Médio com-
pleto e carteira nacional 
de habilitação, no mínimo, 
na categoria “B”. Os mes-
mos requisitos são exigi-
dos para o cargo de agente 
de vistoria, para o qual são 
oferecidas 30 vagas, sendo 
2 para pessoas com defici-
ência.

As vagas de agente de 
vistoria serão distribuídas 
entre os municípios de João 
Pessoa (15 vagas, sendo 
uma para pessoa com defici-
ência); Campina Grande ( 6 
vagas, sendo 1 para pessoa 
com deficiência); Patos (3 
vagas); Cajazeiras (2 vagas) 
e Sousa ( 2 vagas) e Guarabi-
ra ( 2 vagas). As vagas para 
Nível Superior são para os 
cargos de advogado e ana-
lista de sistemas, em João 
Pessoa.

Para advogado, são 
oferecidas 8 vagas, sendo 
1 para pessoa com defi-
ciência. Os requisitos são 
formação superior com-
pleta em Direito e registro 
na OAB (Ordem dos Advo-
gados do Brasil). Para o 
cargo de analista de siste-
mas é exigido Nível Supe-
rior completo em Infor-
mática. São oferecidas 10 
vagas, para João Pessoa, 
sendo 1 para pessoa com 
deficiência.

Concurso histórico
Para o superinten-

dente do Detran, Rodrigo 
Carvalho, ao promover o 
primeiro concurso públi-
co, desde a criação do De-
tran, o Governo do Estado 
demonstra bem mais que 
a intenção de ampliar o 
quadro de servidores. “O 
concurso representa um 
novo tempo na história do 
Detran, garantindo aos que 
buscam vagas no mercado 
de trabalho uma oportuni-
dade de ingressar no servi-
ço público dentro de todas 
as normas de avaliação e 
critérios de estabilidade 
asseguradas pela Consti-
tuição”.

Em 2014, o Detran da 
Paraíba estará comple-
tando 80 anos. De 1934 a 
1947, o atual Departamen-
to Estadual de Trânsito, 
era chamado Inspetoria 
Geral do Tráfego Público.

De 1947 a 1951, pas-
sou a chamar-se Delegacia 
de Trânsito e Vigilância, 
e em 1976, através da Lei 
3.848, de 15 de junho de 
1976, publicada no DOE 
nº 4.217, de 20.06.76, com 
a definição do Sistema 
Estadual de Trânsito, foi 
transformado em autar-
quia e passou a ser Depar-
tamento Estadual de Trân-
sito. O Detran é um órgão 
da administração indireta 
vinculado à Secretaria de 
Estado da Segurança e da 
Defesa Social (Sedes) e ne-
nhum dos servidores efeti-
vos ingressou por meio de 
concurso público o que faz 
do primeiro concurso um 
momento marcante para a 
história do órgão.

O superintendente de a 
União, jornalista Fernando 
Moura, presidiu na manhã de 
ontem, na sede do Distrito In-
dustrial, a reunião da comis-
são responsável pelo projeto 
editorial alusivo às comemo-
rações dos 120 anos de fun-
dação do jornal. Durante o 
encontro foi feito um balanço 
das metas anteriormente es-
tabelecidas para cada um dos 
membros e traçadas novas 
estratégias de trabalho.

Participaram do en-

contro o diretor técnico e o 
editor de a União, respec-
tivamente, Gilson Renato e 
William Costa, além dos jor-
nalistas Agnaldo Almeida, 
Gonzaga Rodrigues, Marti-
nho Moreira Franco e Ri-
cardo Farias (coordenador 
editorial do projeto), além 
do coordenador do Depar-
tamento de História da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), professor Mozart 
Vergetti.

O jornal a União circu-

lará no dia 2 de fevereiro de 
2013, data oficial do aniver-
sário de fundação, com uma 
edição especial, com re-
trospectivas e perspectivas 
históricas, além de vários 
livros e suplementos. “Não 
vamos revelar detalhes para 
não estragar a surpresa, mas 
não só os leitores de a União 
como a sociedade paraibana 
como um todo vão receber 
um verdadeiro presente da 
‘Velhinha’”, comentou Fer-
nando Moura.

Comissão traça estratégias 
para aniversário de A União

A comissão responsável pelo projeto editorial dos 120 anos do jornal se reuniu ontem pela manhã

Para comemorar o primei-
ro aniversário da instalação 
do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo (CAU-BR), além 
do dia do arquiteto e o ani-
versário de Niemayer, o órgão 
está promovendo a entrega da 
carteira profissional número 
1 ao próprio Niemayer, no dia 
15 de dezembro, em Brasília. 
A partir de então, começam a 
ser entregues as carteiras aos 
demais profissionais de todo o 
país, que atualmente estão pas-
sando por um processo de reca-
dastramento de dados devido à 
desvinculação dos profissionais 
de arquitetura do Conselho Re-
gional de Engenharia e Agro-
nomia da Paraíba (CREA/PB). 

O Instituto de Arquitetos 
do Brasil (IAB-PB), cuja sede 
está funcionando no mesmo 
prédio do CAU/PB, está re-
alizando, também, a Mostra 
Paraibana de Arquitetura cujos 
projetos ficarão expostos até o 
fim do mês.

Com 1.300 profissionais re-
gistrados na Paraíba e 130 mil 
no Brasil, o CAU/BR teve sua cria-
ção sancionada no ano de 2010 
e, após um período de transição, 
começou, neste ano, a dar bons 
frutos. “A desvinculação dos 
profissionais de arquitetura ao 
CREA e a criação de um conse-

lho só nosso é extremamente 
importante porque permite 
uma fiscalização mais rigorosa, 
beneficiando, inclusive, a popu-
lação. Antes, tínhamos a im-
pressão de sermos fiscalizados 
por um sistema de amostragem. 
Agora, queremos uma fiscali-
zação real”, afirma a presidente 
do CAU/PB Cristina Evelise. 

No primeiro semestre de 
2013, serão realizados seminári-
os com todos os coordenadores 
das comissões (atualmente, são 
três: Comissão de Ética e Disci-
plina; Comissão de Ensino e For-
mação e Exercício Profissional; 
e Comissão de Atos Administra-
tivos e Finanças) no interior do 
Estado para que os arquitetos 
possam ter conhecimento das 
atribuições do Conselho e possa 
trabalhar em conjunto com ele. 
Já a nível nacional, está prevista 
uma plenária ampliada a ser 
realizada nos dias 13 e 14 de 
dezembro para tratar de diver-
sos assuntos, contribuindo para 
a formalização do órgão. 

Uma das principais preocu-
pações do Conselho é a fiscali-
zação de obras para conferir se 
o projeto do arquiteto está sen-
do executado ou se sofre altera-
ções, garantindo o direito au-
toral do profissional sobre sua 
obra. Caso tenha sofrido modi-
ficações, o arquiteto é notifica-
do e tem um prazo para dizer 
se está de acordo ou não. Caso 

esteja, é necessário que faça um 
novo projeto, em consonância 
com o que está sendo executa-
do. Se não, há casos em que 
ocorrem até autos de infração 
e multas à empresa responsável 
pela obra. Fora isso, dedica-se 
também à regulamentação da 
profissão e sua fiscalização de 
maneira geral.

Mostra Paraibana
A Mostra é bienal e ofere-

ce a todos os participantes um 
certificado de participação. Já 
os vencedores ganharam, tam-
bém, um troféu que este ano 
foi assinado pelo artista plástico 
Fred Svendsen. Os trabalhos fi-
carão expostos na sede do IAB-
PB até o fim do ano e depois 
serão divulgados nas principais 
escolas de arquitetura do Esta-
do e do Brasil. Foram 40 traba-
lhos inscritos nas categorias de 
Edificação Residencial Unifami-
liar; Edificação Residencial Mul-
tifamiliar; Edificação Comercial/
Serviços; Edificação Pública ou 
Institucional; Patrimônio Cul-
tural e Urbanismo. 

Prêmio destaque
Além de ser premiado com 

o 1º lugar da categoria Urba-
nismo, o projeto intitulado 
“Desenho Urbano para o Bair-
ro São José” recebeu também 
o Prêmio Destaque da Mostra. 
Trata-se de um projeto que 

Conselho de Arquitetura promove ações na Paraíba
aNiVeRSáRiO de UM aNO

Rafaela Gambarra
Especial para A União

prevê o assentamento de todas 
as famílias do bairro através da 
verticalização, ou seja, da cons-
trução de prédios, sem que seja 
necessário ser feita nenhuma 
remoção. “Esse tipo de projeto 
oferece mais espaço para áreas 
verdes e equipamentos comu-
nitários, além de evitar a ‘fave-
lização’ com maior eficiência”, 
afirma a presidente do CAU/
PB. Ainda de acordo com ela, 
é um projeto que trabalha com 
o conceito de permanência, 
desenvolvido pelo arquiteto 
Sérgio Magalhães, professor 
Doutor da UFRJ e presidente 
nacional do IAB. 

Coleta de dados biométricos
Em João Pessoa (abrangen-

do toda a região metropolitana, 
inclusive os profissionais resi-
dentes nas cidades de Bayeux, 
Santa Rita e Mamanguape), o 
atendimento para coleta de da-
dos biométricos para emissão 
das carteiras profissionais está 
ocorrendo de segunda à sexta-
feira, das 12h às 17h, até o pró-
ximo dia 30, na sede do CAU/PB 
(Largo São Frei Pedro Gonçalves, 
02, Varadouro).  O atendimento 
ocorreu, também, nos municípi-
os de Campina Grande e Patos, 
na última semana, abrangendo 
cidades circunvizinhas.

Cristina Evelise preside o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Estado

Foto: ortilo Antônio

Foto: Evandro Pereira



Capitania dos Portos começa 
Operação Verão em dezembro
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A Capitania dos Portos 
da Paraíba vai intensificar, 
neste verão, a fiscalização 
sobre as embarcações em 
todo o Litoral paraibano. Se-
gundo o capitão de fragata da 
Capitania, Victor Jerônimo 
Buarque, quem for flagrado 
conduzindo embarcações 
(barcos, lanchas e Jet Ski) 
sob efeito de bebida alcoóli-
ca a multa será de R$ 5 mil. 
Ele informou também que a 
Capitania dispõe de 10 ba-
fômetros e que neste verão, 
aproximadamente 2 mil em-
barcações e cerca de 500 jet 
ski devem transitar por Areia 
Vermelha e Picãozinho. O co-
mandante Buarque alertou 
ainda que a falta de colete 
salva-vidas nos passeios será 
motivo para multa gravíssi-
ma.

No Litoral paraibano a 
“Operação Verão” terá início 
no mês de dezembro e se 
estenderá até o final do mês 
de fevereiro e visa incre-
mentar as ações preventi-
vas, incluindo atividades de 
orientação, educação e fis-
calização, no intuito de mi-
nimizar acidentes náuticos, 
irregularidades e infrações à 
Lei de Segurança do Tráfego 
Aquaviário.

Na Paraíba, as ações da 
Operação Verão serão incre-
mentadas com a Campanha 

Fiscalização de 
embarcações serão 
intensificadas no Litoral

Foto:S Arquivo

José Alves
zavieira2@gmail.com

“Navegue com Segurança – 
Respeite a Vida” promovida 
pela Capitania dos Portos, 
tendo como público-alvo 
todos aqueles que, de uma 
forma ou de outra, utilizam 
o mar.

A campanha compreen-
de um conjunto de medidas 
voltadas para a conscienti-
zação da comunidade náu-
tica, no que diz respeito à 
observação das normas de 
segurança da navegação e 
de prevenção da poluição do 
meio ambiente marinho. O 
que se adequa perfeitamente 
ao lema da Operação Verão: 
“Orientar e Educar antes de 
Notificar”.

Todas as atividades, as-
sim como as demais ações 
de cunho educativo, serão 
apoiadas por meio da distri-
buição de diversificado ma-
terial informativo impresso, 
como os “dez mandamentos”, 
tábuas das marés 2012, ban-
ners, faixas, sacolas para lixo, 
camisetas, jingle da campa-
nha e busdoor.

Ao aliar medidas edu-
cativas e de orientação com 
ações de presença, a Opera-
ção Verão possibilitará que 
as atividades executadas pela 
Autoridade Marítima, assim 
como as normas voltadas à 
segurança da navegação, fi-
carão mais facilmente com-
preendidas e assimiladas 
pelos usuários de embarca-
ções, dando maior visibilida-
de ao trabalho realizado pela 
Marinha do Brasil e poderá 
contribuir, de forma signifi-
cativa, para a redução no nú-

mero de acidentes durante o 
período.

No verão de 2011, foram 
inspecionadas 1.346 embar-
cações. Desse total foram 
notificadas 49 e apreendidas 
25. Veja quais as infrações 
mais graves que podem ser 
evitadas: conduzir embarca-
ção (lancha, jet ski, etc) sem 
ser habilitado perante a Ca-
pitania dos Portos; conduzir 
embarcação após ter ingeri-
do bebida alcoólica e condu-
zir embarcação com excesso 
de passageiros.

PRF aumenta fiscalização nas rodovias
Começou em todo Território 

Nacional a Operação Proclamação 
da República da Polícia Rodoviária 
Federal que segue até as 24h do 
domingo (18). O objetivo da Ope-
ração é prevenir acidentes e garan-
tir a segurança de quem vai pegar 
a estrada.Na Paraíba a fiscalização 
da PRF além de ter o reforço de 
policiais que trabalham na área 
administrativa, também vai contar 
com policiais que são lotados em 
outros estados, que darão apoio 

às escalas de serviço nos 11 postos 
fixos e farão patrulhamento móvel 
nas principais rodovias do Estado, 
em especial, as rodovias BR-101 e 
Br-230, onde provavelmente ha-
verá uma maior movimentação de 
veículos.

 Durante o feriadão serão re-
alizados comandos específicos em 
locais estratégicos, destacando 
o fator da segurança no trânsito 
quanto ao excesso de velocidade, 
ultrapassagens indevidas e ao con-

sumo de bebidas alcoólicas, quan-
do serão usados equipamentos es-
peciais a exemplo de aparelho de 
radar móvel e etilômetros, princi-
palmente nas proximidades dos 
eventos de shows e vaquejadas 
previstos para este final de sema-
na. Na Operação Proclamação da 
República de 2011, no período das 
00h do dia 11 às 24h 15/11, a PRF 
na Paraíba registrou um total de 
70 acidentes, sendo 26 com feridos 
e dois com mortos.

1 – Faça uma manutenção correta de sua embarcação;
2 – Tenha a bordo todo o material de salvatagem prescrito pela Capitania;
3 – Respeite a lotação máxima da embarcação e tenha a bordo coletes salva-vidas para 

todos;
4 – Mantenha os extintores de incêndio em bom estado e dentro da validade;
5 – Ao sair, informe o seu plano de navegação ao seu Clube ou Marina;
6 – Conduza sua embarcação com prudência e em velocidade compatível para evitar 

acidentes;
7 – Se beber, passe o timão para alguém habilitado;
8 – Mantenha distância (200 metros) das praias e dos banhistas;
9 – Respeite a vida, seja solidário, preste socorro;
10 – Não polua o mar e rios.

Restrição no trânsito

Durante a operação a Polícia Rodoviária Federal realizará restrições no trânsito em pista simples, de combinações e demais veículos 
portadores de Autorização Especial de trânsito - AEt, que deverão obedecer conforme o dia e horários abaixo:

A Polícia Rodoviária Federal dispõe do nº 191, Disque PRF, para informações, denúncia, comunicar acidentes e orientações. A ligação 
é gratuita e atende 24 horas em todo país.                

Dicas para uma viagem segura:

l Procure dirigir com atenção e cautela. Seja tolerante no 
trânsito e pratique a direção defensiva. 

Antes de pegar a estrada:

Faça um pequeno check-up no seu carro.
l Examine as condições dos freios, fluídos, suspensão, pneus, 
inclusive o pneu estepe;
l os equipamentos obrigatórios e o sistema de iluminação 
também precisam ser observados;
l Não se esqueça da documentação obrigatória. tanto o 
documento pessoal quanto o do veículo deverão estar em dia.

Durante a viagem:
l Dirija com atenção e cautela, sempre mantendo uma distância 
segura do veículo que segue à sua frente;
l observe e respeite a sinalização e os limites de velocidade;
l Sinalize antes de fazer qualquer manobra e só ultrapasse 
com segurança, pela faixa da esquerda nos locais devidamente 
sinalizados;
l todos os ocupantes do veículo são obrigados a usar o cinto 
de segurança;
l Crianças até 10 anos de idade, devem ser transportadas no 
assento traseiro com os devidos dispositivos de segurança. 
(bebê conforto, cadeirinha ou acento de elevação)
l A cada duas horas de direção recomenda-se parar o veículo e 
fazer um descanso por 15 minutos.

l Não faça uso de bebida alcoólica se for dirigir;
l Lembre-se: Dirigir alcoolizado é crime!
 
Motociclista
l o uso do capacete com viseira e óculos específicos é 
obrigatório para sua segurança;
l Além de observar e respeitar a sinalização, o motociclista 
deve evitar manobras arriscadas, como transitar no centro da 
pista entre os veículos em movimento, fazer ultrapassagem 
pela direita, pelo acostamento ou transpor canteiro central;
l Respeite os limites de velocidade e não faça uso de bebida 
alcoólica se for conduzir motocicleta.
l Lembre-se: “Motociclista consciente não se envolve em 
acidente”!

Quem for flagrado conduzindo embarcações no Litoral paraibano sob efeito de bebida alcoólica será multado em R$ 5 mil

os 10 mandamentos da segurança no mar:

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

DIA RESTRIÇÃO

15/11/12 - QUINTA-FEIRA Das 6h às 12h

18/11/12 - DOMINgO Das 16 às 22h

A operação de fiscalização da PRF se estenderá até o domingo



Polícia prende oito acusados de 
tráfico de drogas em Cajazeiras

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 15 de novembro de 2012

Uma megaoperação reali-
zada pela Polícia Civil, na ma-
drugada de hoje, em Cajazei-
ras, resultou na prisão de oito 
pessoas acusadas de tráfico de 
drogas, além da apreensão de 
armas de fogo, munições, ce-
lulares, dinheiro e uma grande 
quantidade de drogas. 

A operação, denominada 
de “Pinguim”, foi comandada 
pelo delegado regional Gilson 
de Jesus Teles, contando com 
a participação de cerca de 90 
policiais civis e militares e 15 
viaturas.

Na oportunidade, 19 pes-
soas foram detidas para averi-
guação, mas somente 8 foram 
presas e encaminhadas para 
o Presídio Regional Padrão. 
Os grupos táticos especiais da 
Polícia Civil de Patos, Catolé 
do Rocha, Sousa e Cajazeiras 
participaram da intervenção, 
instalando uma delegacia no 
Centro Social Urbano, que fica 
nas proximidades do Bairro 
São Francisco, Zona Sul da ci-
dade, onde a polícia fez as pri-
sões e apreensões.

Foram presos Francisco 
Venceslau (Tico), Francisco 
Anderlânio de Lira (Laninho), 
Antônio Sotero Coutinho (Ja-
caré), Tiago Ferreira Gomes, 
Maria Cristina da Costa (Índia), 
Rosineide Pereira da Silva (Nei-
de) e seu companheiro José 
Iranildo Pereira da Silva. Todos, 
segundo a polícia, deverão ser 
indiciados por tráfico de dro-
gas, sendo que alguns deles, 
por porte ilegal de armas.

Gilson Teles disse que a 
operação foi desencadeada 
após quatro meses de inves-
tigações para combater o trá-
fico de droga na região. Após 
levantamento sobre a circula-
ção de drogas, inclusive com 
os envolvidos utilizando ar-
mas, houve a deflagração da 
operação.

Foram apreendidos cer-
ca de meio quilo de maconha; 
pedras de crack; um saco com 
R$ 837 em moedas; R$ 3 mil 
em espécie; uma balança de 
precisão, armas e ainda mais 
de vinte munições de calibres 
diferentes. Além das prisões e 
apreensões o delegado infor-
mou que onze pessoas foram 
detidas, levadas para o Centro 
Social Urbano do bairro, onde 
foram ouvidas e liberadas.

O delegado Gilson Teles 
não descartou a prisão de ou-
tros envolvidos com o tráfico 
de droga e garantiu que as in-
vestigações continuam, tanto 
em Cajazeiras e cidades serta-
nejas. “Nosso maior objetivo é 
chegar aos chefões do tráfico 
na região”, esclareceu.

O delegado Gilson Teles 
informou que a operação faz 
parte de um planejamento 
operacional determinado pela 
Secretaria Estadual de Segu-
rança Pública. A denominação 
“Pinguim”, segundo explicou, 
é devido ao bairro trabalhado 
ser conhecido popularmente 
por Asa. “O animal Pinguim 
tem asas, mas não voa. Esse 
bairro pode continuar sen-
do Asa, mas não vai alçar voo 
para o tráfico”, completou.

Denominada de Pinguim, 
a operação aconteceu 
no Bairro São Francisco

Kaleil Conrado
Da Sucursal de Cajazeiras

No ano de 2012, cerca de 16 mil 
paraibanos tornaram-se Empreende-
dores Individuais (EI). Isto quer dizer 
que em onze meses, o Estado aumen-
tou em mais de 60% a quantidade 
de trabalhadores por conta própria 
que se formalizaram e tornaram-se 
empresários. Atualmente, a Paraíba 
tem em torno de 42 mil EI, enquanto 
que terminou o ano de 2011, com 26 
mil. Esse universo em expansão terá 
a oportunidade de se capacitar, de-
bater e conhecer novas experiências 
no II Encontro de Empreendedores 
Individuais, no próximo dia 20 (ter-
ça-feira), no Teatro Paulo Pontes do 
Espaço Cultural, em João Pessoa.

O Encontro contará com pales-
tras, rodada de debates e apresenta-
ção de casos de sucesso. O advogado 
e procurador federal, Paulo Souto, 
irá proferir palestra sobre “Direitos 
trabalhistas e previdenciários relacio-
nados ao Empreendedor Individual” 
e o psicólogo Rossando Klinjey falará 
sobre como administrar a si mesmo e 
o seu negócio. A empreendedora in-
dividual e hair designer, Jânea Bessa, 
contará o seu caso de sucesso para os 
participantes.

O evento terá ainda a presença 
de representantes da Receita Esta-
dual, Receita Federal e INSS que es-
clarecerão os benefícios e obrigações 
dos EI. “A cada dia, o número de EI 
aumenta muito, em todo país. No 
entanto, é preciso capacitá-los, pois 
muitos ainda têm dúvidas sobre os 

impostos que devem ser pagos, quais 
são seus direitos e deveres”, afirmou 
o analista técnico do Sebrae e coor-
denador do evento, Alexandro Tei-
xeira.

Os Empreendedores Individuais 
são trabalhadores por conta própria 
que se cadastraram como empresá-
rios, têm até R$60 mil de faturamen-
to anual e até um funcionário. Eles 
têm direito aos benefícios do INSS 
(aposentadoria, auxílio-doença, li-
cença maternidade e pensão), aces-
so ao crédito, podem participar de 
licitações e emitem nota fiscal. Não 
há custo para a formalização, mas 
devem pagar mensalmente os impos-
tos: R$31,10 (INSS) mais R$ 5,00 (se 
for prestador de serviço) ou R$1,00 
(comércio e indústria). A categoria 
foi criada pela Lei Complementar 
128/08.

“A lei federal que institui o Em-
preendedor Individual trouxe a opor-
tunidade de formalização do próprio 
negócio para muitos trabalhadores 
que estavam na informalidade e ain-
da incentivou a abertura de novas 
empresas, inclusive por quem era 
empregado. Foi um grande avanço”, 
completou Alexandro Teixeira.

Para participar do Encontro é 
preciso inscrever-se previamente, na 
agência do Sebrae em João Pessoa 
(av Maranhão, 983, Bairro dos Esta-
dos). A pré inscrição pode ser feita 
pelo telefone 0800 570 0800. As ins-
crições custam R$ 10,00.

PB formalizou este ano 16 mil
Empreendedores Individuais 

NOVOS EMPRESÁRIOS

O Governo do Estado, 
através do Projeto Cooperar, 
está financiando a constru-
ção de um abatedouro de 
aves no município de Mon-
teiro. O projeto vai benefi-
ciar diretamente cerca de 
350 famílias da região do 
Cariri. Os investimentos es-
tão avaliados em aproxima-
damente R$ 389 mil. Os re-
cursos serão utilizados para 
aquisição de equipamentos, 
além da perfuração e insta-
lação de um poço tubular, 
que vai abastecer todo em-
preendimento.

As obras foram iniciadas 
há aproximadamente 15 dias 
e estão sendo conduzidas em 
ritmo acelerado para que a 
estrutura física seja conclu-
ída no mês de dezembro. O 
equipamento terá capacida-
de para abater 600 aves por 
dia, que serão comercializa-
das na própria região através 
do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) e Programa 
Nacional de Alimentação Es-
colar (PNAE).

“Essa iniciativa vai fa-
vorecer o abate das aves e a 
conquista de novos merca-
dos para os produtores da 
região. A ampliação e quali-
ficação do segmento também 
darão o suporte necessário 
para o crescimento da eco-
nomia nos diversos municí-
pios beneficiados”, revelou 
a coordenadora do Projeto 
Cooperar no Cariri Ocidental, 

Valdecir Freire.
De acordo com os da-

dos da associação de pro-
dutores de Monteiro, atu-
almente cerca de 70% dos 
moradores da zona rural do 
município sobrevivem da 
avicultura. “Esse abatedou-
ro é apenas mais um dos 
sonhos que o Governo está 
proporcionando a toda po-
pulação do Cariri. O projeto 
irá facilitar a venda direta 
das aves, além de gerar ren-
da e novas oportunidades 
de emprego aos produtores, 
ampliando a qualidade de 
vida e elevando ainda mais 
o padrão dos produtos para 
o mercado consumidor”, 
destacou a presidente da 
associação de produtores 
de aves de Monteiro, Maria 
Andréa Ferreira.

A construção do com-
plexo também estimulou a 
criação de uma cooperativa 
para facilitar as ações ad-
ministrativas das famílias e 
produtores que serão bene-
ficiados pelo projeto. O esta-
tuto do novo segmento já foi 
definido pelos integrantes do 
grupo e o processo total deve 
ser concluído legalmente nos 
próximos 20 dias. 

O empreendimento ain-
da vai favorecer outras as-
sociações de produtores de 
cidades como Zabelê, Prata, 
Ouro Velho, Serra Branca, 
Sumé e São Sebastião do Um-
buzeiro.

Projeto Cooperar financia a 
construção de abatedouro

NO CARIRI

A Operação Pinguim da Polícia Civil resultou em 19 detenções e oito prisões, além da apreensão de dinheiro, drogas, armas e munições (detalhe)

FOTOS: Divulgação
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Saúde rebate irregularidades
REMÉDIOS TARJA PRETA

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

O vice-prefeito de Campina Grande, José Luiz Júnior 
(PMDB), causou surpresa ao afirmar ontem pela manhã, 
durante entrevista a uma emissora de rádio da cidade, 
que, assim como diversos servidores da PMCG, ainda não 
recebeu o salário referente ao mês de outubro.

l NãO CuMPRIDO
Ao contrário do que havia assegurado o chefe da 

Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) 
de Campina Grande, Salomão Augusto, os salários referentes 
ao mês de outubro não foram depositados nas contas dos 
agentes de trânsito na última terça-feira.

l “PEquENO ATRASO”
Ontem, Salomão Augusto voltou a se pronunciar 

através da imprensa, garantindo o depósito dos salários dos 
agentes até o fim do dia. O superintendente se desculpou, 
mas tratou a demora no pagamento dos vencimentos dos 
servidores como apenas “um pequeno atraso”.

Interdição 
Após uma inspeção conjunta, o Ministério Público da 

Paraíba e os Conselhos Regionais de Medicina, Enfermagem 
e Odontologia resolveram promover a chamada interdição 
ética das Unidades Básicas de Saúde da Família I e II do 
bairro do Jardim Paulistano, em Campina.

A razão
De acordo com uma nota emitida pelo MPPB, “a 

interdição foi motivada pela forma inadequada como a 
Secretaria de Saúde de CG vem realizando serviços de 
reforma nas instalações físicas das unidades de saúde. Ao 
invés de isolar o espaço da construção da área onde médicos, 
enfermeiros e odontólogos atendem a população, todos 
trabalham juntos ao mesmo tempo, pondo em risco a saúde 
desse pessoal e aumentando a possibilidade de piora clínica 
daqueles que chegam ao local à procura de tratamento”.

Último do ano
Hoje, comemora-se a proclamação da República do 

Brasil. Até a próxima terça-feira, também é feriado prolon-
gado, quando algumas cidades do país celebram o Dia da 
Consciência Negra. Muitas pessoas aproveitam os feriados 
para viajar. Esse é o momento de alerta para comerciantes e 
consumidores terem cuidados para não sofrerem prejuízos 
com fraudes.

Febre aftosa
Os Serviços de Veterinários Oficiais (SVOs) da Paraíba 

e Piauí suspenderam, até o final de dezembro, a segunda 
etapa de vacinação de bovinos e bubalinos contra febre 
aftosa. A decisão foi tomada com base em Nota Técnica (NT) 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). 

Alerta
A suspensão do calendário de vacinação tem como 

motivo o grave problema, as áreas muito afetadas pela 
forte seca. No início de janeiro, será reavaliada a situação 
nesses dois estados e definida a estratégia a ser adotada. A 
flexibilização da segunda etapa da vacinação não afetará o 
processo de reconhecimento da região como zona livre da 
febre aftosa com vacinação em 2013.

Lamento
O vice-presidente da Associação dos Policiais Civis da 

Paraíba, Júlio César da Cruz, lamentou a morte do major Fábio 
Santos. “Perdemos um companheiro de segurança pública, um 
grande amigo, inclusive participou no mês de abril do dia do 
policial Civil na CMCG”, disse.

Lamento II
O tenente-coronel Souza Neto, comandante do II Batalhão 

de Polícia Militar, também apresentou seu lamento pela morte 
do jovem comandante dos Bombeiros. “Major Fábio sempre será 
lembrado pelas suas ações em Campina Grande e seu espírito 
abnegado e de liderança”.

Nem o vice

O Conselho Regional de 
Farmácia (CRF) denunciou 
ao Ministério Público da Pa-
raíba, no início da semana, 
a distribuição irregular de 
medicamentos psicotrópicos, 
conhecidos como tarja pre-
ta, nas Unidades Básicas de 
Saúde da Família (UBSF) em 
Campina Grande.  A Secreta-
ria de Saúde do município re-
bateu as denúncias. 

para tratar o assunto, a 
promotoria da Saúde de Cam-
pina realizou, na última terça-
-feira, uma audiência com a 
Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS) e o CRF.

durante o encontro, o co-
ordenador de fiscalização do 
CRF, Olívio Rodrigues de Al-
meida, assegurou ao promo-
tor Luciano de Almeida Mara-
cajá, na presença da secretária 
de Saúde do município, mari-
sa Torres Agra, que na UBSF 
Wesley Cariri, no bairro de 
Nova Brasília, os psicotrópicos 
são armazenados no consul-
tório do médico da unidade. 
Dessa forma, o próprio profis-
sional se encarrega de entre-
gar a medicação aos pacientes 
que necessitam desses medi-
camentos, sem o acompanha-
mento de um farmacêutico, 
como determina a lei.

diante da denúncia, con-
siderada pelo MP-PB como 

Phillipy Costa
Especial para A União

FOTOS: Divulgação

CRF denunciou ao MP 
a distribuição irregular 
dos medicamentos

grave, o promotor Luciano 
Maracajá estabeleceu prazo 
de 30 dias para que a Secreta-
ria Municipal de Saúde apre-
sente ao Ministério Público 
um plano de entrega dos me-
dicamentos “tarja preta” que 
inclua a presença de farma-
cêuticos. 

Maracajá sugeriu, in-
clusive, a elaboração de 
um mapa que possibilite às 
UBSF´s maiores condições 
de repassarem os remédios 
às unidades de menor porte 
que existem em suas proximi-
dades, para melhor controle 
na distribuição definitiva dos 
psicotrópicos.

A secretária Marisa Agra 
explicou que existem 19 pro-
fissionais de Farmácia na rede 
de Saúde em Campina Gran-
de, o que estaria dificultando 
a logística de distribuição dos 
medicamentos. No entanto, 
de acordo com a titular da 
SMS, não há irregularidade 
na entrega dos psicotrópicos.

“Eu fiquei surpresa com 
essa denúncia de irregularida-
de, porque quem prescreve o 
medicamento é o médico. Ago-
ra, nós reconhecemos o posi-
cionamento do CRF, porque a 
lei específica prevê a presença 
do farmacêutico no momento 
da distribuição. Por isso nós 

solicitamos o prazo de 30 dias 
e vamos reordenar a questão 
dos farmacêuticos na distribui-
ção”, comentou Marisa.

para efeito de compara-
ção, a secretária usou o exem-
plo das farmácias particula-
res para contra-argumentar 
a denúncia de irregularidade. 
“Será que nas grandes far-
mácias, aquelas pessoas que 
estão no balcão são todas 
farmacêuticas? Não são. Na 
maioria das vezes são bal-
conistas que têm apenas o 
Nível médio. Então, por isso, 
quando ouvi a palavra irre-
gularidade fiquei surpresa”, 
indagou.

Serenidade e tristeza. Foi as-
sim que amanheceu a cidade de 
Campina Grande, após receber a 
notícia de falecimento do coman-
dante do 2º Batalhão do Corpo de 
Bombeiros Militar (BBM), Major 
Fábio Santos. A autoridade militar 
morreu na última terça-feira (13) 
por motivos de parada cardíaca.

O Major Fábio Santos (36) se 
recuperava de um grave acidente 
automobilístico ocorrido no dia 22 
de setembro deste ano, nas proxi-
midades do distrito de Santa Tere-
zinha - BR 230. Após receber alta 
no Hospital de Trauma de Campi-
na Grande, se recuperava em sua 
residência sob cuidados médicos 
e de familiares. O seu quadro de 
saúde foi agravado durante a se-

gunda-feira (12) e voltou a ser in-
ternado no hospital.

Os familiares informaram que 
o ex-comandante estaria em casa 
quando começou a apresentar 
sangramentos e foi conduzido 
para a unidade hospitalar. A cau-
sa da morte foi a falência de um 
dos órgãos, no caso o fígado, e 
uma parada cardiorrespiratória.

Nas redes sociais, a manifes-
tação de amigos e familiares de-
sejando conforto e solidariedade 
pela perda de uma autoridade 
reconhecida no município. Desde 
a fatalidade o coronel Jair Carnei-
ro de Barros, comandante-geral 
do Corpo de Bombeiros da Paraí-
ba, concedeu o comando ao ma-
jor Lucas Severiano de Lima Me-
deiros, que estaria respondendo 
atualmente pelo Corpo de Bom-
beiros. 

Corpo de Bombeiros Militar está de luto
MORTE DO MAJOR FÁBIO

Kalyenne Antero
Especial para A União

Segundo a assessoria de im-
prensa do 2º BBM, o sepultamen-
to foi marcado para as 17h no Ce-
mitério Campo Santo Parque da 
Paz, localizado na Avenida Assis 
Chateaubriand, bairro do Velame 
em Campina Grande.

Teatro Severino Cabral comemora 
49 anos com espetáculos e dança 

O Teatro Municipal Se-
verino Cabral (TMSC), em 
Campina Grande, divulgou a 
programação especial para a 
comemoração dos 49 anos de 
funcionamento, que acontece 
no dia 30 de novembro. Como 
forma de homenagear a traje-
tória do teatro, que já recebeu 
artistas de renome interna-
cional e grandes nomes das 
artes brasileiras, a programa-
ção acontecerá entre os dias 
26/11 e 1/12, com apresenta-
ções de teatro, dança e música.

A programação especial 
tem início às 20h do dia 26, 

com a apresentação das bai-
larinas e bailarinos do Espaço 
de Dança, que farão a apre-
sentação do ballet “Aquarela 
Nordestina”. O grupo repetirá 
sua apresentação no dia 27. 
Na quarta-feira (28), o público 
campinense poderá conferir o 
Stand Up “As Aventuras de um 
cômico”, com Zé Cavalcanti, 
também às 20h.

A programação segue 
com o monólogo “Simples-
mente Clarice”, da atriz Beth 
Goulart, no dia 29. No dia 
do aniversário do teatro, na 
sexta-feira às 18h, no Depar-

tamento de Artes da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), no centro, haverá o 
lançamento do Curta “Fran-
cis Taylor depois da Ribalta”, 
de Thiago Alisson, seguido da 
apresentação do artista.  

O ponto chave da come-
moração dos 49 anos do TMSC 
se dará com o show da canto-
ra Elba Ramalho, que às 20h 
do dia 30/11 subirá ao palco 
do teatro para relembrar seus 
grandes sucessos em uma 
apresentação acústica. Após 
o show da paraibana, haverá 
uma festa de comemoração, 

denominada “Nos embalos 
de sábado à noite”. De acordo 
com a diretora do teatro, Alana 
Fernandes, a festa irá celebrar 
não só o aniversário do teatro, 
mas também a arte e a ami-
zade. “Por isso a temática da 
festa será a fantasia, pois artis-
tas, estudantes, colaboradores, 
parceiros e produtores que 
ajudam no crescimento da cul-
tura campinense possam es-
quecer as divergências e juntos 
levantar a bandeira da cultura 
com respeito às diferenças e 
ao multiculturalismo”, afirmou 
Alana.

Sede do Ministéro Público de Campina Grande que acatou denúncia do Conselho Regional de Farmácia

Fábio Santos morreu vítima de acidente



Antecipado parcelamento do ICMS
INCENTIVO AO COMÉRCIO

A UNIÃO

Assembleia Legislativa 
termina mais uma 
semana sem votação
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O parcelamento do Im-
posto de Circulação de Mer-
cadoria e Serviços (ICMS) 
anunciado esta semana pelo 
Governo do Estado, como 
forma de incentivo ao co-
mércio varejista, foi ante-
cipado para o dia 19 de no-
vembro. 

O anúncio foi feito pelo 
governador Ricardo Couti-
nho, que recebeu a solicita-
ção dos representantes do 
comércio e dos pequenos em-
presários durante audiência 
no final da manhã de ontem, 
no Palácio da Redenção. Ele 
comentou que o parcela-
mento do ICMS é uma rei-
vindicação dos varejistas e 
que a medida visa fortale-
cer o comércio da capital 
neste final de ano.

O parcelamento que, 
segundo o decreto de nº 
33.462 no Diário Oficial 
publicado no domingo, co-
meçaria para as vendas do 
dia 1 de dezembro, será 
iniciado ainda em novem-
bro e prosseguirá até o dia 
30 de dezembro, período 
da campanha Natal Surpre-
sa, promovida pela Câmara 
de Dirigentes Lojistas de 

FOTO: José Marques

Lojistas solicitam e 
governo marca para dia 
19 início do benefício

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 15 de novembro de 2012

Atendendo a uma convo-
cação do Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais de 
Patos e Região, centenas de 
servidores do município de 
Patos saíram às ruas na ma-
nhã de ontem para protestar 
contra medidas administra-
tivas adotadas pelo prefeito 
Nabor Wanderley, depois das 
eleições, atingindo várias ca-
tegorias.

A concentração dos ser-
vidores aconteceu às 8h da 
manhã na Associação Co-
mercial, onde foi realizada 
uma assembleia com enca-
minhamentos das propos-
tas, oportunidade em que o 
presidente do Sinfemp, José 
Gonçalves, mostrou a insa-
tisfação dos servidores do 

município de Patos com os 
cortes das gratificações nos 
salários e as demissões pro-
movidas pela atual adminis-
tração logo após as eleições. 
Em seguida, os servidores 
saíram em caminhada até a 
sede da prefeitura municipal, 
e, em frente ao Palácio Clóvis 
Sátyro, realizaram uma mani-
festação com a participação 
de vários representantes da 
categoria, que se reversaram 
no uso da palavra para expor o 
descontentamento dos traba-
lhadores em relação às medi-
das adotadas pelo atual gestor.

Segundo José Gonçalves, 
a intenção do movimento 
é pressionar o prefeito Na-
bor Wanderley para que ele 
envie à Câmara os projetos 
dos planos de cargos e salá-
rios dos servidores da saúde 
e educação, que já haviam 

sido entregues ao chefe do 
Executivo antes das eleições. 
Nabor, segundo o sindicalis-
ta, já tinha se comprometido 
em mandar as duas matérias 
para apreciação e aprovação 
dos vereadores, só que até 
agora, não fez isso. 

Outros pontos de dis-
cussão dos servidores são: 
a aprovação do novo esta-
tuto do servidor, isonomia 
salarial para os trabalha-
dores que desenvolvem a 
mesma função, pagamento 
dos precatórios, retorno do 
quinquênio para os aposen-
tados e pensionistas, con-
vocação dos aprovados nos 
últimos concursos públicos, 
retorno das gratificações 
garantidas por lei e o fim do 
assédio moral nos locais de 
trabalho.

Gonçalves lembrou que 

mais de 70 funcionários do 
município, que tinham pre-
catórios para receber, mor-
reram sem que a Justiça jul-
gasse essas ações.

O vereador Edileudo Lu-
cena (PT) disse que a manifes-
tação foi legítima diante dos 
fatos que têm ocorrido, sobre-
tudo, no último ano de gestão 
do prefeito Nabor. “As arbitra-
riedades são constantes, des-
caracterizando o que era pró-
prio desse governo, que era o 
diálogo”, afirmou o vereador. 
Segundo ele, os servidores 
foram pegos de surpresa com 
as medidas adotadas, sem ne-
nhum aviso prévio.

A reportagem tentou ou-
vir o prefeito Nabor Wander-
ley, mas foi informada que 
ele estava em Brasília parti-
cipando de audiências agen-
dadas anteriormente.

O vereador reeleito Nel-
son Gomes Filho (PRP), pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Campina Grande, esteve 
reunido com 11 parlamenta-
res eleitos e reeleitos em um 
bairro da periferia da cidade 
no final da noite da última ter-
ça-feira e de lá saiu com a ga-
rantia do apoio do grupo para 
a eleição da Mesa Diretora da 
Casa de Félix Araújo. Dez dos 
11 vereadores que assegu-
raram o apoio à reeleição do 
presidente são do grupo que 
deve fazer oposição ao pre-
feito eleito Romero Rodrigues 
(PSDB). O único nome da base 

de Romero presente à reunião 
foi o também tucano Inácio 
Falcão. Outros três vereadores 
reeleitos estiveram no encon-
tro, todos do PMDB. São eles: 
Metuselá Agra, Olímpio Olivei-
ra e Pimentel Filho.

A relação conta, ainda, 
com os três vereadores elei-
tos do PMN: Galego do Leite, 
Sargento Régis e Rodrigo Ra-
mos. Os dois parlamentares 
eleitos pelo PSC também ga-
rantiram apoio ao presiden-
te do poder legislativo. São 
eles: Hércules Lafite e Orlan-
dino Farias. A lista é comple-
mentada por Alexandre do 
Sindicato (PTC) e Ivan Batis-
ta (PMDB), este último retor-
nando ao legislativo munici-

pal. A reunião foi realizada 
em segredo, mas as informa-
ções chegaram à reportagem 
de A União através de asses-
sores que participaram do 
encontro. Se todas estas ade-
sões forem mantidas, Nelson 
Gomes Filho já terá a maioria 
simples para assegurar sua 
terceira eleição para a presi-
dência da Casa de Félix Araú-
jo. Na próxima legislatura, a 
Câmara Municipal contará 
com 23 vereadores.

Dois dos nomes que fi-
guram na lista são de verea-
dores que haviam se lançado 
candidatos a presidente: Pi-
mentel Filho e Inácio Falcão. 
Também já manifestaram a 
intenção de concorrer à pre-

sidência da Casa os novatos 
Napoleão Maracajá (PC do 
B), Saulo Noronha (DEM) e 
Lula Cabral (PRB) – Lula já 
havia cumprido mandato no 
legislativo mirim e retorna à 
Casa. Boa parte dos vereado-
res que compõem o bloco que 
aderiu a Nelson, embora, em 
tese, devam formar a bancada 
de oposição ao prefeito eleito 
Romero Rodrigues, participa 
de uma discussão paralela 
para formação de um bloco 
independente. O bloco pode 
contar com o vereador reelei-
to Metuselá Agra, mais os no-
vos parlamentares Hércules 
Lafite, Rodrigo Ramos, Galego 
do Leite, Alexandre do Sindi-
cato e Napoleão Maracajá.  

Um dos fundadores do 
Partido dos Trabalhadores 
no Brasil e o primeiro can-
didato da legenda a disputar 
a Prefeitura de João Pessoa, 
o advogado Vanderley Caixe 
faleceu ontem em Ribeirão 
Preto, São Paulo. Ele estava 
internado havia 20 dias para 
tratar de problemas de saúde 
provenientes de uma queda 
ocorrida em sua residência.  

O corpo de Caixe foi se-
pultado ontem à tarde, em 
Ribeirão Preto. Tinha 68 
anos e deixou mulher, dona 
Ayala, e dois filhos, Vanderlei 
e Maria Ana.

Lideranças do PT na Pa-
raíba ressaltaram a impor-
tância de Vanderley para o 
partido e sua contribuição 
como advogado em defesa 
dos trabalhadores. “Vande-
ley foi o primeiro advoga-
do popular da Paraíba. Ele 
acompanhou como advoga-
do os trabalhadores da luta 
na Grande Alagamar, Salga-
do de São Felix e Itabaiana, e 
também Fazendinha, no mu-
nicípio de Pedras de Fogo. A 
Grande Mucatu foi também 
um dos assentamentos que 
ele defendeu entre tantas 
outras que brilhantemente 
atuou”, comentou o deputa-
do estadual Frei Anastácio.

Vanderley morou mui-
tos anos em João Pessoa e 
teve o reconhecimento atra-
vés da outorga como cidadão 
paraibano graças aos traba-
lhos prestados em prol dos 
Direitos Humanos no Estado. 
Um militante político atuante 
que combateu a Ditadura Mi-
litar em várias organizações 
políticas como a Faln (Forças 
Armadas de Libertação Na-
cional), foi preso, torturado 
por vários anos, sendo liber-
tado pelo regime em 1974. 

Em 1975 veio para a Paraíba 
e, juntamente com Dom José 
Maria Pires, fundou o Centro 
de Defesa dos Direitos Hu-
manos da Arquidiocese da 
Paraíba. Esse novo Centro 
seria acrescido de um traba-
lho especificamente voltado 
para as mulheres campone-
sas. Retornou para sua cida-
de natal, Ribeirão Preto, em 
1994. 

Para o presidente muni-
cipal do PT em João Pessoa, 
Antônio Barbosa, Vanderley 
Caixe era reconhecido no 
Brasil e no exterior como um 
ativista dos Direitos Huma-
nos e da Democracia. Uma 
referência para a luta dos 
que ajudam a construir um 
mundo mais humano, justo e 
solidário. 

Lula pela terra
Na cidade paulista, ins-

talou o Centro de Defesa dos 
Direitos Humanos, Assesso-
ria e Educação Popular, per-
manecendo na luta junto aos 
camponeses. Tornou-se as-
sessor jurídico do Sem-Terra 
através da Rede Nacional dos 
Advogados Populares, advo-
gado dos presos políticos da 
América Latina, através da 
Corte Internacional de Direi-
tos Humanos e da Comissão 
de Direitos Humanos da ONU. 

Sua solidariedade atu-
ante alcançaria toda a Amé-
rica Latina, incluindo os in-
tegrantes da Frente Manoel 
Rodrigues, no Chile; do Tu-
pac Amaru, do Sendero Lu-
minoso e as presas políticas 
da Argentina. Com as ferra-
mentas das novas tecnolo-
gias, Vanderley Caixe criou a 
Revista O Berro, de onde in-
tervia, com acuidade, acerca 
dos problemas do Brasil e da 
humanidade, em geral.

Advogado Vanderley 
Caixe morre em SP

PROTESTO

CÂMARA DE CAMPINA GRANDE

Servidores de Patos saem às ruas

Adesões podem garantir reeleição
Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

Jefferson Saldanha
Da Sucursal de Patos

João Pessoa.  
Durante a audiência, 

representantes do comércio 
também informaram ao go-
vernador Ricardo Coutinho 
que vão apresentar o Cen-
tro de Convenções de João 
Pessoa para sediar em 2013 
a Conferência Nacional dos 
Lojistas, que reunirá comer-
ciantes de todo o país.

A audiência contou 
com as presenças do pre-
sidente da Câmara de Di-
rigentes Lojistas de João 
Pessoa, Eronaldo Maia; do 
representante da Federação 
das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas (FCDL) da Paraíba, 
Jurandir Vasconcelos; do 
presidente da Federação das 
Micro e Pequenas Empresas 
(Femipe), Antônio Gomes, 
representantes do setor de 
vendas de autopeças, além 
do secretário da Receita Es-
tadual, Marialvo Laureano 
e o secretário executivo de 
Indústria e Comércio do Es-
tado, Marcos Procópio.     

Expectativas positivas
O presidente da CDL-

-JP, Eronaldo Maia, elogiou 
a iniciativa do governador 
Ricardo Coutinho, que de-
monstrou sensibilidade às 
reivindicações dos comer-
ciantes. “Como geralmente o 
comerciante compra à vista 

e vende a prazo, ao parcelar 
o ICMS pode se capitalizar e 
trabalhar com mais conforto 
e rentabilidade”, argumen-
tou. Ele destacou que as ex-
pectativas são positivas para 
o comércio com um aumen-

to nas vendas de 6% a 7% 
no mês de dezembro, princi-
palmente com o pagamento 
do 13º salário. 

O secretário de Estado 
da Receita, Marialvo Laurea-
no, destacou que o governo 

agiu proativamente com o 
parcelamento do ICMS e irá 
garantir a antecipação para o 
período da campanha Natal 
Surpresa, que será iniciada 
no dia 19 de novembro, de 
forma que as vendas neste 

período sejam pagas em de-
zembro e em janeiro. “Sabe-
mos que são medidas que 
vão apoiar a campanha Natal 
Surpresa em toda João Pes-
soa e beneficiar diretamente 
os lojistas”, completou.   

O governador Ricardo Coutinho recebeu ontem representantes do comércio, que solicitaram a antecipação do parcelamento do tributo
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Oposição quebra quórum 
para não votar veto do 
governador e trava pauta

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

A bancada da oposição 
decidiu quebrar o quórum e, 
por essa razão, a Assembleia 
Legislativa fechou a semana, 
ontem, mais uma vez, sem 
votar nada. Na pauta, havia 
88 matérias, distribuídas 
em nove vetos, 12 Projetos 
de Lei, quatro Projetos de 
Lei Complementar, uma Me-
dida Provisória e 62 reque-
rimentos.

A partir de segundo 
pedido de verificação de 
quórum apresentado pelo 
deputado Janduhy Carneiro 
(PEN), a oposição se retirou 
de plenário para não votar o 
veto do governador Ricardo 
Coutinho às emendas à Lei 
de Diretrizes Orçamentária 
(LDO) e já que a matéria era 
a primeira da Ordem do Dia, 
a pauta foi travada sem pre-
visão de data para retomada 
das votações.

A confusão começou 
logo depois que o deputa-
do Raniery Paulino (PMDB), 
mesmo tendo visto e ouvido 
o presidente dos trabalhos, 
deputado Edmilson Soares 
(PEN), anunciar o começo 
das votações, correu à tri-
buna para tentar discussão, 
procedimento que já havia 
sido ultrapassado pelos en-
caminhamentos de plenário.

O líder do Governo, 
Hervázio Bezerra (PSDB), 
protestou e tentou fazer a 
Mesa assegurar a votação 

O líder do governo, de-
putado Hervázio Bezerra  
(PSDB), lamentou a quebra 
de quórum e acusou as opo-
sições de só permanecerem 
em plenário quando vislum-
bram vitória nas votações.

“É lamentável, mas, para 
a oposição da Assembleia, só 
existe democracia quando 
é para derrotar o governo”, 
afirmou Hervázio, ao lem-
brar que tudo transcorria 
normalmente até o momento 
em que eles (os deputados 
da oposição) perceberam 
que o veto às emendas ca-
minhava finalmente para ser 
derrubado em plenário.

Falando em nome do 
líder das oposições, que é 
André Gadelha (PMDB), o 
deputado Aníbal Marcolino 
(PEN) disse que o costume da 
bancada do governo é sempre 
querer passar com rolo com-
pressor por cima de todas as 
decisões e que os parlamenta-
res da oposição jamais iriam 

concordar em votar o veto às 
emendas sem qualquer pro-
cedimento de discussão.

Pelo sim, pelo não, o fato 
é que a matéria do veto às 
emendas trava ou atrapalha 
os trabalhos do Poder Legis-
lativo desde o meio do ano, 
e a previsão é de que muito 
mais estragos ainda vai cau-
sar daqui para o dia 20 de 
dezembro, data prevista para 
encerramento dos trabalhos 
deste ano.

É que, em se tratando de 
veto à Lei de Diretrizes Or-
çamentária, se não for resol-
vido, a Assembleia também 
não poderá avançar para 
discussão e aprovação do Or-
çamento que, como se sabe, 
depende da LDO.

E o lema continua sen-
do esse: não há nada ruim 
que não possa piorar. É que, 
pela própria Constituição, 
enquanto não votar o Orça-
mento, o Poder Legislativo 
também não tem recesso.   

dos vetos, já que a primeira 
verificação de quórum havia 
registrado 22 deputados, 
mas aí, percebendo que não 
iria conseguir 19 votos para 
derrubar os vetos, as opo-
sições se valeram de um se-
gundo pedido de verificação 
de quórum e “correram” do 
plenário.

Mas já que não há nada 
ruim que não possa ser pio-
rado, parte dos oposicionis-
tas voltou e, juntamente com 
Olenka Maranhão (PMDB), 
que chegara atrasada, pas-
sou a suplicar que Edmilson 
Soares acatasse os pedidos 
deles de discussão e não 
os do líder do governo, que 

eram de votação.
O bate-boca envolveu 

quase todo mundo, ninguém 
se entendia ninguém e todo 
mundo tinha razão, momen-
to em que até mesmo Edmil-
son Soares terminou perden-
do o equilíbrio ao dar uns 
gritos em Olenka Maranhão. 
Minutos depois, arrependi-
do, ele fez questão de recuar, 
pedindo desculpas à parla-
mentar.

Na segunda verificação 
de quórum, as presenças se 
resumiram a 17 parlamen-
tares e, com isso, além de 
não votar o veto às emendas 
à LDO, o plenário ficou sem 
poder votar também nenhu-

ma das demais 87 matérias 
da pauta que, nesse caso, fi-
cou travada. Agora, ou a Mesa 
retira essa matéria da cabeça 
das pautas ou a Assembleia 
termina a legislatura sem vo-
tar absolutamente mais nada.

E o mais estranho e es-
quisito do verdadeiro espe-
táculo de baixaria renovado 
pelo Poder Legislativo na 
manhã de ontem é que, bem 
no momento da confusão, o 
presidente da Casa, deputa-
do Ricardo Marcelo (PEN), 
chegou por uma porta, atra-
vessou o plenário e saiu por 
uma outra dos fundos sem 
dizer nada e sem tomar qual-
quer posição.

A Igreja da Paraíba não 
pode calar diante da seca 

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Foi o astuto jornalista Chico Pinto, descendente 
dos meus avoengos do Sertão, o primeiro a lembrar: 
causa espanto o silêncio da Igreja Católica da Paraíba 
diante do quadro de sofrimento, tristeza e dor dos 
sertanejos por conta da seca que castiga a região 
nordestina, notadamente a paraibana. 

O arcebispo Dom Aldo Pagotto, um homem 
sempre ligado às boas causas do povo, deve uma 
palavra sobre o assunto ao povo da Paraíba. Dom Aldo 
sempre foi preocupado com essa causa. Eu o conheci 
em São Paulo em um seminário chamado “Jabá com 
Leite” em que se discutiam saídas para o Semiárido. Ele 
era bispo de Sobral, no Ceará. 

A Igreja Católica da Paraíba tem uma tradição de 
ligação com o sofrimento do povo. As figuras de Dom 
José Maria Pires (o eterno pastor do povo paraibano) 
e Dom Marcelo Cavalheira deixaram essa marca na 
Igreja da Paraíba e, por isso, os paraibanos lhe são 
eternamente gratos. 

Quando o povo sem terra tomou conta das terras 
de Alagamar, ainda no século passado, os fazendeiros da 
região soltaram o gado nas roças dos camponeses, para 
destruí-las. Pouquíssimas vozes se levantaram a favor dos 
agricultores pobres. Todos temiam o poder dos fazendeiros 
e a fama que eles tinham de mandar matar. 

Mas os camponeses não estavam sós. Num gesto 
inusitado, Dom José Maria Pires, Dom Hélder Câmara, 
Dom Marcelo Cavalheira e Dom Pedro Casaldaliga, 
montados em cavalos, ganharam o campo e foram 
tanger o gado para fora dos roçados dos pobres. 

A foto dos quatro montados a cavalo é histórica 
para o jornalismo paraibano. Guardo comigo essa 
imagem na cabeça até hoje. 

Pois bem, a Igreja do filho de Nazaré é uma Igreja 
ligada às causas dos pobres, dos que sofrem. E nesse 
momento os sertanejos do interior da Paraíba precisam 
de uma palavra em seu favor do arcebispo Dom Aldo 
Pagotto. 

Até agora, em nome da Igreja, apenas o Padre Djacy 
Brasileiro, lá de Pedra Branca, tem se pronunciado sobre 
o sofrimento do povo por conta da seca. Em certas horas, 
só nos resta reclamar ao bispo. 

Dom Aldo, eu quero uma entrevista...

Durval consolidou-se

O vereador Durval Ferreira consolidou seu nome como candidato 
à reeleição para a presidência da Câmara Municipal de João Pessoa. 
Hoje, ele já conta com o apoio de 20 dos 27 vereadores de João 
Pessoa. Tanto é assim que o prefeito eleito de João Pessoa, Luciano 
Cartaxo (PT), entendeu que Durval vai se reeleger e decidiu que não 
vai interferir na eleição para a Mesa da Câmara. 

E quem danado vai entrar num imprensado desses?

De pires na mão

O prefeito eleito de João Pessoa circulou por Brasília e foi procurar a 
bancada federal da Paraíba. Quer, com isso, garantir emendas dos deputados e 
senadores para a cidade. Luciano sabe que só poderá administrar bem a cidade 
se contar com o apoio dos deputados federais e dos senadores através de 
emendas ao orçamento da União. 

Por isso, corre atrás do prejuízo. 

E agora?

O procurador-geral do Município, Vandalberto Carvalho, negou que o 
Tribunal de Justiça da Paraíba tenha determinado a exoneração de mais de 11 
mil prestadores de serviço da Prefeitura de João Pessoa, conforme repercutido 
hoje pela imprensa da Paraíba.

O desembargador José Ricardo Porto diz outra coisa.

Assunto enrolado

O advogado Ronaldo Cunha Lima Filho confirmou que o senador 
Cássio Cunha Lima vai fazer uma consulta ao TSE para saber se é inelegível 
em 2014 ou não. Ronaldinho também disse que o irmão não pretende ser 
candidato ao governo em 2014 e, sim, repetir a aliança de 2010, que elegeu 
Ricardo Coutinho governador. Aí cabe a pergunta: se Cássio não quer ser 
candidato em 2014, por que ele quer saber se é inelegível?

Aí tem...

Depois de muito bate-boca, os deputados fecharam a semana sem votar nenhuma matéria em plenário

As Comissões de 
Saúde e de Acompanha-
mento e Controle da 
Execução Orçamentária 
da Assembleia Legislati-
va instituíram e realiza-
ram ontem o que pode 
se chamar de “reuniões 
vapt vupt”, já que, jun-
tas, não demoraram 20 
minutos e, por incrível 
que pareça, quase num 
mesmo horário e num 
mesmo local.

Tudo se deu entre 
8h30 e 9h, no auditório 
João Eudes, que fica no 
subsolo da Assembleia 
Legislativa, onde a Co-
missão de Orçamento 
achou tempo suficiente 
para aprovar uma Medi-
da Provisória 200/2012 e 
dois projetos de autoria 
do governo.

A MP é a que dis-
põe sobre a criação 
de cargos efetivos, a 
exemplo de inspetores 
técnicos, na Secretaria 
Estadual de Educação 
e, entre os projetos, o 
que visa reduzir valo-
res das taxas dos servi-
ços oferecidos pelo De-
partamento Estadual 
de Trânsito (Detran
-PB) para registro de 
veículos e habilitação 
de condutores idosos 
acima de 65 anos.

O outro projeto dis-
põe sobre a criação do 
programa de estímulo à 
cidadania fiscal, projeto 

esse que prevê o sorteio 
de brindes com os con-
sumidores que solicita-
rem a emissão de nota 
fiscal. As regras do pro-
grama serão definidas 
pela Secretaria Estadual 
da Receita. Essas ma-
térias já estão prontas 
para apreciação em ple-
nário. 

Depois de mais 
de seis meses sem ne-
nhuma reunião - o que 
acontece também com 
outras nove comissões 
da Assembleia - os inte-
grantes da Comissão de 
Saúde também se reu-
niram rapidinho logo 
depois e aprovaram dois 
projetos de Lei.

O primeiro foi de 
autoria do deputado 
Doda de Tião (PPL) e tra-
ta da concessão do pas-
se livre aos portadores 
de insuficiência renal, 
que realizem tratamen-
to, através de hemodiá-
lise, diálise peritoneal e 
transplante de rins, nos 
ônibus do sistema de 
transporte coletivo in-
termunicipal do Estado 
da Paraíba.

Já o segundo, de au-
toria do deputado Her-
vázio Bezerra (PSDB), 
institui no âmbito dos 
hospitais da rede públi-
ca de saúde do Estado 
o programa de cirurgia 
plástica reconstrutiva da 
mama.

Reuniões “vapt vupt”

Hervázio lamenta atitude
Líder do governo, Hervázio criticou manobra dos oposicionistas

FoTo: Arquivo



CNJ e Secretaria Nacional 
do Consumidor vão 
analisar medida

Acordos firmados no Procon 
podem ter validade judicial
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Brasília – Os acordos 
extrajudiciais firmados 
por empresas e consu-
midores nas unidades do 
Programa de Orientação 
e Proteção ao Consumidor 
(Procon) poderão ter vali-
dade judicial. A inovação 
será estudada pelo grupo 
de trabalho formado por 
integrantes do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 
e da Secretaria Nacional 
do Consumidor do Minis-
tério da Justiça.

A análise da viabili-
dade da proposta é uma 
das medidas previstas 
no acordo de cooperação 
firmado entre as duas en-
tidades na última terça-
-feira. Além de reduzir 
conflitos judiciais envol-
vendo consumo, o grupo 
também quer aumentar o 
acesso à Justiça dos cida-
dãos que ainda não têm 
conhecimento de seus di-
reitos.

A proposta de homo-
logar judicialmente os 
acordos firmados nos Pro-
cons é dar mais celerida-
de às demandas sem que 
o consumidor precise en-
frentar os custos e a longa 
espera de um processo ju-
dicial, especialmente nos 
casos em que os acordos 
firmados deixam de ser 
cumpridos.

A medida também 
pretende desafogar os 
tribunais e os juizados 
especiais, cujo número de 
processos não para de su-
bir. De acordo com o CNJ, 
a demanda judicial entre 
2010 e 2011 aumentou 
8,8%, mas não há infor-
mação de quantos proces-
sos envolvem direito do 
consumidor.

Segundo o CNJ, a ho-
mologação judicial de 
acordos firmados no Pro-
con já foi testada com su-
cesso em Mato Grosso, por 
meio de parceria firmada 
com o Judiciário local.

São Paulo – A presiden-
te Dilma Rousseff defendeu 
ontem, em São Paulo, que 
a indústria tenha um papel 
relevante no desenvolvi-
mento econômico do país 
por meio da geração de 
tecnologia. “Se quisermos 
ter um país cada vez mais 
avançado, precisamos que 
a nossa indústria aproveite 
a ciência para gerar tecno-
logia”, disse a dirigente, ao 
discursar ontem em ceri-
mônia da 7ª Olimpíada do 
Conhecimento.

Dilma também enfatizou 

a formação profissional de 
jovens e trabalhadores pelo 
Sistema S – formado de 11 
organizações instituídas pelo 
setor produtivo, como Sesc, 
Sesi, Senai e Senac. Ela lem-
brou parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) e o Serviço 
Nacional do Comércio (Se-
nac) no âmbito do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensi-
no Técnico e Emprego (Pro-
natec).

De acordo com a presi-
dente, quando o governo as-
sinou o Pronatec, tinha a ex-
pectativa de criar 8 milhões 
de vagas no ensino técnico 
até 2014. Em pouco mais de 

um ano, segundo informou, 
já foram abertas 2,2 milhões 
de vagas. Dilma também ga-
rantiu que o governo está 
tomando medidas para am-
pliar o acesso gratuito de jo-
vens e trabalhadores ao ensi-
no profissionalizante.

A 7ª Olimpíada do Co-
nhecimento, organizada 
pelo Senai, começou na últi-
ma segunda-feira e prosse-
gue até o próximo domingo 
no Pavilhão de Exposições 
do Parque Anhembi, na zona 
norte de São Paulo. Este ano, 
serão selecionados 42 estu-
dante, entre 640 concorren-
tes, para representar o Bra-
sil no WorldSkills, o maior 

torneio internacional de 
educação profissional, que 
ocorre em junho de 2013, 
em Leipzig, na Alemanha.

Dilma Rousseff defende papel da indústria 
no desenvolvimento econômico do país

Brasília – Com aplausos 
e gritos de vitória, funcio-
nários exonerados durante 
o governo Collor de Mello 
comemoraram ontem, em 
Brasília, uma decisão dos se-
nadores que pode permitir 
retorno ao antigo trabalho. 
Projeto de lei aprovado na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) autoriza a read-
missão dos demitidos.

A proposta precisa ser 
aprovada na Câmara dos De-
putados para ser transfor-
mada em lei. Se aprovado, o 
projeto vai contemplar mais 
de 30 mil trabalhadores, se-
gundo estimativa do Sindi-
cato dos Servidores Públicos 
Federais (Sindsep).

Em 1993, o Governo Fe-
deral abriu prazo para que 
os empregados exonerados 
na década de 1990 assinas-
sem um documento que re-
conhecia o direito a readmis-
são em cargos públicos. Mas, 
de acordo com o Sindsep, a 
maior parte dos funcionários 
não soube dos prazos publi-
cados no Diário Oficial.

O projeto em tramitação 
não é a primeira expectati-
va de retorno dos demitidos 
pelo governo Collor. Um ou-
tro projeto aprovado no ano 
passado pelo Congresso Na-
cional foi vetado pela presi-
dente Dilma Rousseff.

Desta vez, tanto os fun-
cionários exonerados quanto 
os parlamentares demons-
tram otimismo em relação aos 
resultados. “A justificativa do 

veto era que o projeto tinha 
uma falha processual, porque 
não era autorizativo. A pro-
posta determinava a readmis-
são dos funcionários. Isso foi 
corrigido agora”, explicou o 
senador Flexa Ribeiro (PSDB-
-PA), relator do projeto.

O texto aprovado pela 
CCJ vai ser votado no Plená-
rio do Senado e seguir para 
avaliação da Câmara dos 
Deputados. “Espera-se que, 
depois de tramitar na Câma-
ra, a presidente sancione o 
projeto para que as pessoas 
exoneradas por ato discri-
cionário, tenham esta opor-
tunidade. Todos estão, pra-
ticamente, no final de vida, 
e queremos que, pelo menos 
nesta fase, tenham esse di-
reito reconhecido”, defendeu 
o senador.

Médicos fazem 
alerta para o 
problema de 
visão em crianças

Brasília - No Dia Nacional 
da Alfabetização, lembrado on-
tem, médicos alertam os pais 
para que fiquem atentos aos 
problemas de visão que po-
dem comprometer o processo 
de aprendizagem dos filhos. 
Os problemas refrativos, como 
a miopia, a hipermetropia e o 
astigmatismo, estão entre os 
que podem ser detectados fa-
cilmente em crianças em fase 
de alfabetização.

Segundo o presidente 
do Hospital Oftalmológico de 
Brasília, Canrobert Oliveira, os 
primeiros sinais de que a visão 
não vai bem podem ser per-
cebidos bem cedo. “Se é uma 
criança muito próximo do nas-
cimento, quase recém-nascida, 
ela não para os olhos, não fixa o 
olhar, pode ter até um estrabis-
mo congênito”, explica.

Em crianças até 4 anos, 
um problema na visão pode 
ser percebido pelos pais 
quando elas, por exemplo, 
tropeçam muito em objetos. 
Oliveira alerta ainda para um 
reflexo branco, chamado olho 
de gato, que pode indicar um 
tumor maligno.

O oftalmologista ressal-
ta que os adultos devem estar 
atentos aos sinais. Aquele que 
não está vendo acaba sendo 
hostilizado e rejeitado. “É ne-
cessário que os professores 
tenham boa formação para que 
não castiguem as crianças sem 
antes fazer um bom exame. Às 
vezes, a criança não está enxer-
gando, não está aprendendo e 
não está fazendo deveres por-
que não enxerga. As crianças, 
muitas vezes, não sabem que 
é possível enxergar melhor 
porque nasceram daquele jei-
to” diz. O especialista lembra 
a importância da prevenção 
precoce e explica que a falta de 
correção até os 7 anos,  (idade 
até a qual há o desenvolvimen-
to da visão) pode atrapalhar a 
pessoa na vida adulta. “Os seis 
primeiros anos são fundamen-
tais para qualquer tratamento 
destinado a melhorar a acui-
dade visual. É preciso que as 
crianças sejam tratadas até os 
6 anos. Se tratarmos precoce-
mente uma criança com mio-
pia, astigmatismo, hiperme-
tropia,  e até catarata, ela tem 
grande chance de desenvolver 
normalmente a visão”

“Ao nascer, é fundamental 
o teste do olhinho para verificar 
se o bebê não mostrou reflexo 
estranho ou estrabismo. Com 1 
ano, é bom dar uma olhadinha, 
pois aí o médico pode detectar 
problemas funcionais. Em se-
guida, pelo quinto ano de ida-
de, quando a criança começa a 
ser alfabetizada, é importante 
renovar o exame de vista” diz 
Canrobert Oliveira.

Ele destaca ainda a impor-
tância de cuidados com a ex-
posição ao sol. ”É fundamental 
que os pais deem óculos escu-
ros para as crianças e as reco-
lham [da exposição ao sol] em 
torno das 10h”.  

Débora Zampier
Da Agência Brasil

Aline Leal
Da Agência Brasil

Marli Moreira
Da Agência Brasil

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

Presidente 
também 
enfatizou 
a formação 
profissional 
de jovens 
e trabalhadores 
pelo Sistema S

Funcionários exonerados durante o 
Governo Collor podem ser readmitidos  

A presidente Dilma Rousseff dircursa ao visitar a Olimpíada do Conhecimento no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo

Foto: Marcelo Camargo/ABr
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A Europa esteve mo-
bilizada ontem contra os 
cortes e o aumento de im-
postos em um dia marcado 
por greves gerais e protes-
tos contra as medidas de 
austeridade, que paralisam 
principalmente Espanha 
e Portugal, dois dos paí-
ses mais frágeis da região, 
onde a indignação popular 
cresce cada vez mais pelo 
desemprego e pela preca-
riedade.

Itália e Grécia também 
integram o movimento, en-
quanto em outros países, 
como França ou Alemanha, 
foram feitas convocações 
para manifestações nas 
ruas contra a austeridade.

“Esta primeira gre-
ve ibérica” é “um sinal de 
grande indignação e uma 
advertência às autoridades 
europeias”, afirmou Arme-
nio Carlos, secretário-geral 
do CGTP, o principal sindi-
cato português.

Já na Espanha, ainda 
de madrugada - coincidin-
do com os turnos noturnos 
das empresas - piquetes 
informativos se instalaram 
nas portas das estações de 
trem, mercados, fábricas 
ou lojas de cidades como 
Madri ou Barcelona com 
bandeiras vermelhas com 
os símbolos dos sindicatos 
espanhóis UGT e CCOO.

Na capital, os manifes-
tantes carregavam grandes 
cartazes com o slogan do 
dia: “Nos deixam sem fu-
turo, há culpados, há solu-
ções”, fazendo referência 
ao desemprego que atinge 
um quarto da população 
economicamente ativa do 
país.

Confrontos
Em Madri, duas pes-

soas foram detidas após 
confrontos entre manifes-
tantes e policiais, depois 
que as forças de segurança 
tentaram dispersar mani-
festantes que bloqueavam 
a “Gran Vía”, uma das ave-
nidas centrais de Madri.

De acordo com o Mi-
nistério do Interior espa-
nhol, foram registrados 
“incidentes isolados” des-

de a manhã desta quarta-
feira em várias cidades, 
com um saldo de 34 feri-
dos, incluindo 18 policiais, 
e 62 pessoas foram detidas.

Desde a última greve 
geral, em 29 de março, as 
manifestações se sucedem 
contra as políticas de aus-
teridade implementadas 
pelo governo, que preveem 
€ 150 bilhões de economia 
até 2014 e que afetam du-
ramente os mais vulnerá-
veis.

 
Transporte paralisado
Portugal também este-

ve em ponto morto ontem, 
com trens e metrôs fora de 
funcionamento e muitos 
aviões parados nos aero-
portos, em uma mobiliza-
ção convocada pelo CGTP 
para protestar contra as 
medidas de austeridade do 
governo de centro-direita.

“Fora a troica”, diziam 
os cartazes espalhados por 
Lisboa exigindo a saída dos 
credores de Portugal, que 
avaliam atualmente as me-
didas de austeridade colo-
cadas em andamento pelo 
governo em troca de uma 
ajuda internacional de 78 
bilhões de euros, concedida 
ao país em maio de 2011.

Itália
Na Itália, os protestos 

contra as políticas do go-
verno deixaram seis poli-
ciais feridos, um deles em 
estado grave, após confron-
tos com os manifestantes 
em Milão e Turim, informa-
ram meios de comunicação 
italianos.

Ativistas espancaram 
um policial com paus e ta-
cos de beisebol em Turim, 
enquanto cinco outros po-
liciais ficaram feridos du-
rante confrontos nas ruas 
do centro de Milão.

Roma também era pal-
co de protestos e de uma 
greve geral de quatro ho-
ras, convocados pelo maior 
sindicato do país, CGIL.

“Somos a Europa que 
se rebela, não devemos 
nada a ninguém”, dizia um 
cartaz gigante em um pro-
testo de estudantes univer-
sitários no centro histórico 
da capital italiana, pratica-
mente bloqueada por qua-
tro marchas diferentes.

Greves e protestos mobilizam a 
Europa contra medidas anticrise

MUNDO

Portugal e Espanha foram 
os principais alvos ontem 
da indignação popular

Foto: Divulgação

 Portugal teve ontem a maior paralisação de trabalhadores desde que começaram os protestos contra as medidas econômicas

S. VELOSO – CNPJ/CPF Nº 08.808.826/0001-93, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3994/2012 em João Pessoa, 
5 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio varejista de combustíveis, 
gasolina, álcool, óleo Diesel, lubrificantes; loja de conveniências, na Rodovia PB-44 km – 8 S/N – 
Centro Município: CAAPORA – UF: PB. Processo: 2011-004529/TEC/LO-1524.

POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.078.841/0001-72, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Alteração nº 3209/2012 em João Pessoa, 5 de setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para 
a atividade de: Implantação de pavimento em concreto, canaletas de drenagem, caixas separado-
ras de água e óleo no Posto de Combustível. Na(o) – LOT. CIDADE NOVA – KM 38 – Município: 
MAMANGUAPE – UF: PB. Processo: 2009-003847/TEC/LA-0123.

CAMILA BRUNET CARTAXO BRAGA – CNPJ/CPF Nº 062.659.044-26, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4070/2012 em João pessoa, 16 de outubro de 2012 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: 
Edificação residencial com 04 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário indivi-
dual, na Rua Projetada, S/N, QD 24, LT 144, LOT. PARQUE SUL II – GRAMAME Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007089/TEC/LO-3830.

CAMILA BRUNET CARTAXO BRAGA – CNPJ/CPF Nº 062.659.044-26, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4069/2012 em João Pessoa, 16 de outubro de 2012 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: 
Edificação residencial com 04 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário indivi-
dual, na Rua Projetada, S/N, QD 24, LT 134, LOT. PARQUE SUL II – GRAMAME Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007087/TEC/LO-3829.

ADRIANA CARTAXO RAMALHO BRAGA – CNPJ/CPF Nº 518.442.574-87, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
3738/2012 em João Pessoa, 25 de setembro de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: 
Edificação Comercial com 05 (cinco) lojas e sistema de esgotamento sanitário interligado a rede 
público da Cagepa, na Av. Antônio Lira, Nº 338 – TAMBAÚ Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2012-006582/TEC/LP-1129.

ERYLEIDE PORFIRIO FERREIRA – CNPJ/CPF Nº 045.526.294-25, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4417/2012 
em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Casa de Dança, 
Boate e Comércio de Bebidas, na Rua Coração de Jesus Nº 147 – TAMBAU Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2011-004046/TEC/LO-1343.

MASTERBOI LTDA – CNPJ Nº 03.721.769/0003-59, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação Nº 
1643/2010 – PROCESSO Nº 20140-001859 – Comércio Atacadista de Carnes e Produtos de Carnes 
– AC-1.349,72m²  - PORTAL DO SOL – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-007673/TEC/LO-4000.

A agência de notí-
cias Kyodo informou on-
tem que o Parlamento 
do Japão será dissolvido 
e serão realizadas elei-
ções antecipadas em 16 
de dezembro.

 Segundo uma fonte 
consultada pela agência, 
essa é a intenção do pri-
meiro-ministro, Yoshihiko 
Noda. O chefe de gover-
no se mostrou favorável 
a dissolver a Câmara dos 
Deputados e antecipar 
eleições para o ano que 
vem.

 Mais cedo, o vice-se-
cretário-geral do gover-
nista Partido Democráti-
co, Jun Azumi, disse que 
o Legislativo será depos-
to nos próximos dois dias 
para as novas eleições, 

que são reivindicadas 
com insistência pela opo-
sição.

 Segundo Azumi, os 
partidos opositores con-
cordaram em apoiar vá-
rias medidas promovidas 
na última hora pelo Ga-
binete, o que Noda havia 
colocado como condição 
para convocar as elei-
ções.

 Entre elas, está uma 
reforma do sistema elei-
toral para modificar o 
peso do voto das provín-
cias e a lei que permitirá 
emitir novos bônus para 
financiar as atividades 
do Estado em 2012.

 As eleições anteci-
padas podem encerrar o 
período de três anos em 
que o Partido Democrá-

tico governou o Japão, 
dada a baixa popula-
ridade do gabinete de 
Noda nas últimas pes-
quisas.

 Segundo as pesqui-
sas, o opositor Partido 
Liberal Democrata, do 
ex-premiê Shinzo Abe, 
deverá voltar ao poder. 
O partido teve sua sequ-
ência de 50 anos gover-
nando o país interrompi-
da em 2009.

 Por isso, muitos ba-
rões do partido de situa-
ção se opunham à ideia 
de dissolver de forma 
imediata o plenário, e 
defendiam que as elei-
ções fossem convocadas 
mais tarde para tentar 
melhorar o apoio popu-
lar ao partido.

Parlamento japonês será dissolvido
e novas eleições serão realizadas

NUDANÇA POLÍTICA
Argentina abre 
ação contra 
Gana na ONU
por embargo

Buenos Aires (Reuters) - 
A Argentina anunciou ontem  
a abertura de um processo 
contra Gana em um tribunal 
marítimo da Organização das 
Nações Unidas (ONU) por cau-
sa da retenção de um navio-es-
cola argentino num porto do 
país africano, em decorrência 
de uma decisão judicial em fa-
vor de credores.

A fragata Libertad está 
retida no porto de Tema, no 
leste de Gana, desde 2 de ou-
tubro, a pedido do fundo de in-
vestimentos NML Capital, que 
pleiteia o pagamento de 300 
milhões de dólares em títulos 
da dívida pública argentina 
atingidos pela moratória de-
clarada em 2002 pelo país.

A Argentina considera 
que a medida viola leis inter-
nacionais que proíbem o em-
bargo de navios de guerra.

Falando a jornalistas, o 
chanceler Héctor Timerman 
disse que o governo levou 
ontem o caso ao Tribunal In-
ternacional do Direito do Mar, 
com sede em Hamburgo, soli-
citando uma medida cautelar 
para que a fragata seja libera-
da imediatamente.

Buenos Aires já havia 
alertado que abriria o proces-
so se Gana não liberasse o na-
vio até terça-feira.

Um porta-voz do tribunal 
disse à Reuters que o caso ain-
da não tem data para ser ana-
lisado, mas que normalmente 
solicitações urgentes vão a au-
diência em menos de um mês.

Na quarta-feira da sema-
na passada, autoridades por-
tuárias tentaram levar a fra-
gata para outra parte do porto 
de Tema, mas os tripulantes da 
fragata impediram isso mos-
trando suas armas.

A imprensa argentina re-
latou que depois disso o forne-
cimento de água e energia foi 
cortado, e que os 40 tripulan-
tes estão usando a reserva de 
combustível da embarcação 
para alimentar geradores.

Gaza - O Exército de Is-
rael iniciou ontem  uma ope-
ração militar contra ativistas 
palestinos na Faixa de Gaza. 
Pelo menos nove pessoas 
morreram e mais de 30 fica-
ram feridas nos ataques isra-
elenses. O premiê israelense, 
Binyamin Netanyahu, disse 
que o país está “preparado 
para expandir’ a operação. 

Entre os mortos encon-
tra-se Ahmed Jabari, coman-
dante do braço militar do 
grupo palestino Hamas. Duas 
crianças também morreram 
no início da maior operação 
de Israel contra Gaza desde o 
fim de 2008.

Nos últimos dias, auto-
ridades israelenses discuti-
ram a retomada da política 
de “assassinatos seletivos” 
de líderes do Hamas, uma 
polêmica onda de execuções 

extrajudiciais, em meio aos 
persistentes disparos de fo-
guetes de militantes palesti-
nos contra o sul de Israel.

No Cairo, o ministro das 
Relações Exteriores do Egi-
to, Mohammed Kamel Amr, 
criticou os ataques aéreos 
israelenses e exigiu o “fim 
imediato” dos bombardeios 
a Gaza. Por meio de nota, 
Amr advertiu contra “qual-
quer tipo de escalada e seus 
potenciais efeitos negativos 
para a estabilidade regional”. 

Netanyahu se reuniu 
com o seu gabinete de se-
gurança no fim da tarde de 
hoje, pelo horário local. Ao 
mesmo tempo, o grupo islâ-
mico Hamas, que controla a 
Faixa de Gaza, decretou esta-
do de emergência, esvaziou 
os principais edifícios gover-
namentais e posicionou duas 

forças de segurança longe 
desses locais. 

Jabari
O líder militar do mo-

vimento palestino Hamas, 
Ahmed Jaabari, foi morto on-
tem, na Faixa de Gaza, após 
um ataque israelense contra 
o veículo em que estava, de 
acordo com o grupo, que do-
mina o território. Segundo a 
AFP, o Hamas disse que Isra-
el “abriu as portas do infer-
no” com o ataque.

Jabari, que ocupava o 
topo de lista de “mais procu-
rados” de Israel desde a inva-
são de Gaza em 2008, Apóa 
a morte, o Exército de Israel 
anunciou que o assassinato 
de Jabari marcava o início de 
uma operação militar contra 
milicianos radicados na sitia-
da Faixa de Gaza. 

Operação ampla do Exército israelense 
em Gaza deixa nove pessoas mortas

CONFLITO
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Brasil vence Argentina 
e está nas semifinais
do Mundial de Futsal

natação

Ela é a única atleta da 
Paraíba a competir hoje 
no Brasileiro Juvenil

Melissa compete em Curitiba
A nadadora do Grêmio 

Cief, Melissa Marinheiro, 16 
anos, é a única paraibana a 
competir no 21º Campeonato 
Brasileiro Juvenil de Natação, 
Troféu Carlos Campos Sobri-
nho. O evento, que é realiza-
do pela quarta vez em Curiti-
ba-PR, começa hoje e vai até 
o domingo. Melissa viajou na 
segunda-feira passada e já se 
encontra no local de compe-
tição. Participam do campe-
onato atletas nascidos em 
1996 (Juvenil 2) e 1997 (Ju-
venil 1). A equipe que detém 
o título de bicampeã do Bra-
sileiro Juvenil é o Pinheiros, 
que também soma o maior 
número vitórias na competi-
ção, com sete títulos.

De acordo com o presi-
dente da Federação de Es-
portes Aquáticos da Paraíba 
(Feap), Antônio Meira Leal, o 
Toinho, o fato de Melissa ser 
a única com chances reais de 
disputar medalhas no Bra-
sileiro Juvenil foi o motivo 
para só ela ter viajado para 
Curitiba. “Nós só enviamos 
ela porque é quem tem con-
dição de ganhar quatro me-
dalhas. Assim vale a pena in-
vestir em uma viagem para 
tão longe”, disse Toinho. Em 
Curitiba, Melissa vai dispu-
tar nos 800m livre, 400m 

livre, 200m livre e 100m 
borboleta. Segundo o presi-
dente da Feap, ela tem chan-
ce de conquistar medalha 
em todas essas provas.

O campeonato deste ano 
terá um grande número de 
nadadores, cerca de 525, re-
presentando 112 clubes. Os 
outros campeões do Troféu 
Carlos Campos Sobrinho fo-
ram o Flamengo (4 vezes), 
Minas Tênis (3 vezes), Uni-
santa (2 vezes), Corinthians, 
Botafogo, Português do Re-
cife e Vasco, com um cada. 
Nas três vezes anteriores 
que a competição desembar-
cou na capital paranaense, 
o Flamengo foi campeão em 
duas oportunidades (1996 e 
1999) e o Corinthians, na úl-
tima, em 2009.

O Campeonato Brasileiro 
Juvenil de Natação acontece 
com recursos dos Correios, 
Patrocinador Oficial dos Des-
portos Aquáticos Brasileiros, 
e ainda do Bradesco através 
da Lei de Incentivo Fiscal, Lei 
Agnelo/Piva do Governo Fe-
deral, Speedo e Sadia.

Nado Sincronizado – 
Uma delegação da Paraíba 
viajou ontem para participar 
do Campeonato Brasileiro Jú-
nior de Nado Sincronizado. A 
competição começa amanhã 
e vai até domingo, no clu-
be Paineiras do Morumby, 
em São Paulo. O evento que 
reunirá cerca de 50 atletas 
é mais uma excelente opor-
tunidade para testar a nova 

O paraibano peso-pesa-
do Antônio Pezão conseguiu 
o que queria: uma luta com 
Alistair Overeem no Ultima-
te Fighting Championship 
(UFC). Depois de vencer pela 
primeira vez no UFC, no início 
do mês passado, o paraibano 
se colocou a disposição para 
fazer um duelo com o gigante 
holandês, que está suspenso 
desde abril desse ano. Ontem, 
através da rede social Twitter, 
a organização do maior even-
to de MMA (sigla em inglês 
para Artes Marciais Mistas) 
do mundo anunciou o com-
bate para o UFC 156, dia 2 de 
fevereiro, em Las Vegas. A no-
tícia foi muito comemorada 
pelo paraibano. “Acordar com 
essa notícia é maravilhoso”, 
publicou o peso-pesado on-
tem no Twitter.

Herbert Clemente
Especial para A União

Melissa Marinheiro é atleta do Grêmio Cief e tem reais chances de medalha no Brasileiro de Natação

Seleção PB de 
Beach Soccer
treina para o
Brasileiro

A Seleção Paraibana de 
Beach Soccer vem treinan-
do forte pensando no Cam-
peonato Brasileiro de Sele-
ções de modalidade que vai 
acontecer na cidade de Sal-
vador-BA, entre os dias 19 
a 25 deste mês. A cidade vai 
receber equipes de 12 esta-
dos do Brasil. A competição 
começa na próxima terça-
feira, na Praia da Armação, 
enquanto a grande decisão 
será no domingo.

Na segunda-feira, dia 
19, as seleções chegam à 
‘Boa Terra’ para os treinos 
oficiais e o congresso téc-
nico do torneio. Seguindo 
o regulamento do torneio, 
estão classificadas e con-
firmadas para a disputa do 
campeonato as equipes dos 
seguintes estados: Bahia 
(sede), Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e Distrito 
Federal (seletiva I), Rio de 
Janeiro, Tocantins e Minas 
Gerais (seletiva II), e Ceará, 
Paraíba, Pernambuco e Ma-
ranhão (Copa Nordeste).

O time paraibano vem 
treinando todos os dias e fará 
seu último trabalho neste do-
mingo. A comissão técnica 
paraibana é composta pelo 
treinador Cássio Freire, o au-
xiliar Isaias Isidro, o supervi-
sor Péricles Ferreira e o fisio-
terapeuta Rômulo Arruda. O 
chefe de delegação será José 
Gilvan Batista.

Estão trabalhando os 
goleiros Sérgio, Rafael, Fa-
brício e Gustavo, os defen-
sivos Erik, Chicão, Emerson, 
Reyder Paraiba, Ureia e Dey-
vid, e os atacantes Léo, Char-
les, Dieguinho, Yuri, Neto 
Cabedelo, Ranyeri, Ednaldo 
Júnior e Guto. Dino Tambaú, 
principal destaque do sele-
cionado paraibano não vai 
poder jogar o certame, pois 
está machucado. Desses 20 
jogadores, doze irão embar-
car para a capital baiana.

Para essa competição, 
70% do elenco do Estado 
vai disputar pela primeira 
vez essa competição. Com 
um time jovem e de muitos 
estreantes, o comandante da 
equipe, Cássio Freire, espera 
muita determinação do time 
que vai representar a Paraí-
ba. 

Cento e sessenta atletas, técni-
cos e oficiais que vão integrar a de-
legação paraibana nas Olimpíadas 
Escolares Brasileiras 2012, categoria 
15 a 17 anos, participaram da reu-
nião que discutiu detalhes do even-
to, na última terça-feira. Os jogos 
vão ser realizados, em Cuiabá (MT), 
entre os dias 25 deste mês e 10 de 
dezembro.

Na oportunidade, o secretário 
titular da Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) 
José Marco, apresentou aos atletas 
o hotel onde a delegação vai ficar 

hospedada e os horários dos voos. O 
Governo do Estado garantiu passa-
gens aéreas para todos os integran-
tes. “A delegação está tendo toda 
atenção. Todos terão hospedagem 
confortável, com alimentação de 
primeira linha, além de desloca-
mento aéreo”, frisou o secretário.

O professor Antônio Vasconce-
los, um dos oficiais que representa 
o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), 
organizador dos Jogos, destacou a 
animação dos atletas durante a reu-
nião. “Os atletas estão entusiasma-
dos para participar do maior even-

to do desporto escolar brasileiro. 
O apoio do Governo do Estado foi 
fundamental no intuito de propor-
cionar essa alegria na garotada”, 
disse Vasconcelos.

A delegação, que tem o apoio 
do Governo do Estado, foi selecio-
nada durante os Jogos Escolares da 
Paraíba realizados nas 14 regionais 
de ensino. As modalidades em dis-
puta serão voleibol, futsal, basque-
te, handebol, vôlei de praia, xadrez, 
ciclismo, ginástica rítmica, natação, 
judô, atletismo, tênis de mesa e 
taekwondo.

atletas paraibanos entusiasmados para competir em Cuiabá
oliMPíAdAs EscolArEs

O secretário José Marco falou para os atletas, pais e dirigentes

Paraibano vai lutar contra o gigante holandês

Ex-campeão do EliteXC, 
Cage Rage e Cage Warriors, 
Pezão vem de vitória por no-
caute sobre o até então invic-
to Travis Browne. Já Overeem, 

ex-campeão do Dream, Stri-
keforce e K-1, não luta desde 
dezembro de 2011, quando 
estreou na jaula do UFC com 
vitória sobre Brock Lesnar.

O duelo entre Pezão e 
Overeem já foi marcado para 
a semifinal do GP dos pesos 
pesados do Strikeforce em 
setembro de 2011, mas Ove-
reem deixou o card por lesão, 
e acabou, em seguida, migran-
do para o Ultimate.

Invicto há 12 combates, 
Overeem está sem lutar desde 
o último evento do Ultimate 
no ano passado, quando ven-
ceu Lesnar em sua estreia no 
UFC. Ele estava programado 
para desafiar Cigano pelo títu-
lo em maio, mas um exame an-
tidoping de surpresa apontou 
uma taxa de testosterona/epi-
testosterona acima do normal. 
O holandês foi suspenso por 
nove meses e só pode requi-
sitar uma licença de lutador a 
partir do fim de dezembro.

No final de outubro, o 

agente do holandês, Glenn 
Robinson, disse que o lutador 
poderia fazer um combate an-
tes de uma nova disputa pelo 
cinturão dos pesados. Diante 
da necessidade de Overeem 
entrar no octógono para for-
talecer seu nome na briga 
pelo título, Pezão se colocou a 
disposição do adversário.

“Se Overeem realmen-
te não quer esperar por uma 
luta após a sua suspensão 
terminar, estou aqui pronto 
para recebê-lo. Eu o respeito 
como atleta. Afinal, ele lutou 
no K-1, no Dream e foi cam-
peão do Strikeforce. Mas não 
estou preocupado com títulos 
ou cinturões agora. Overeem 
é grande e forte, mas sei que 
posso vencê-lo. ”, disse Pe-
zão no mês passado ao site 
“MMAjunkie”.

Pezão vai lutar contra o holandês Alistair Overeem em fevereiro
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Brasil derrota a Argentina
e pega a Colômbia na semi
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AMADOR

Vitória no Mundial de 
Futsal sobre Hermanos
veio na prorrogação

Esse jogo lembra a final de 
2010, no Almeidão, diante 
de um bom público e com 
jogadores de melhor ní-
vel técnico, afinal tinha a 
presença de jogadores com 
idade superior a 21 anos, 
tanto que o gol do título do 
Botafogo foi marcado por 
Chapinha que não era ne-
nhum principiante. Esse gol 
deu muito o que falar diante de uma irregularidade 
flagrante, já que o lance começou com um escan-
teio cobrado fora da posição. E o que é pior: fora 
das quatro linhas. Deu muito o que falar durante 
a semana seguinte, mas o CSP ficou mesmo no 
prejuízo. Coisas do mundo da bola.

Lembrando 2010

Copa chega ao final
e merece reflexão

No próximo sábado acontece a decisão da Copa 
Paraíba entre Botafogo e CSP que, mais uma vez, é um 
fracasso de público, principalmente este ano quando 
apenas três equipes participaram da competição. O outro 
clube foi o Treze. Em 2011 e 2012, que está sendo con-
cluída, não há muito o que comemorar do ponto de vista 
financeiro,  onde houve partida que nem as despesas 
foram pagas. Então, a competição merece ser revista e 
amplamente discutida pela federação e clubes.

Se alguém já se debruçou sobre o regulamento do 
Campeonato Paraibano de 2013 já percebeu uma mu-
dança: o campeão e vice da Segunda Divisão do próximo 
ano não serão incluídos na Copa Paraíba, como vinha 
acontecendo e criando problemas. Na verdade,  não tem 
o menor sentido um clube disputar uma competição com 
jogadores acima de 21 anos, tendo muita despesa, para 
em seguida entrar noutra com jogadores até 21 anos. E 
qual o atrativo para você limitar a faixa etária.

O torcedor não é bobo e só vai a jogo onde ele 
percebe atração, interesse, o que não tem acontecido 
com a Copa Paraíba. Ela foi criada para renovar elencos, 
formando uma base para a temporada seguinte, mas fica 
sem brilho diante de tantos jogadores desconhecidos. Se 
não mesclar bem estará fadada ao fracasso.

O assunto chegou a ser discutido no Conselho Arbi-
tral da Primeira Divisão deste ano e já existe sinalização 
para frear a exigência única de 21 anos, podendo se abrir 
para a inclusão de cinco profissionais acima de 23 anos 
como já aconteceu em anos anteriores.

E quem será o campeão no próximo sábado? Não dá 
para apostar depois da reação do CSP no primeiro jogo 
decisivo quando venceu de virada por 2 a 1. O Botafogo 
tem um elenco melhor, mas o adversário tem méritos.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O retorno à elite do fute-
bol brasileiro vai render um 
natal gordo para o elenco 
do Goiás. Isto porque o 
elenco recebeu R$ 1,2 milhão 
pelo acesso ao Brasileirão, 
no último sábado. Se for 
campeão, mais dinheiro.

Natal gordo

O Santos de Mangabeira é pentacampeão master da Pa-
raíba. O título veio após a vitória de 3 a 1 sobre o Atlético, 
em jogo disputado no Estádio Bandeirão, em Tibiri, no 
sábado passado. Hoje, às 9 h, no campo da AABB, os cam-
peões vão ser enfaixados pelo Quarentão da AABB. 

Ele está em fim de carreira 
e sua convocação para o 
Superclássico das Américas 
foi um prêmio pelos relevan-
tes serviços que já prestou 
ao futebol, começando pelo 
Botafogo-PB, passando por 
Sport, Atlético e Santos.

Durval

Futebol máster

E a situação do Palmeiras é de cortar coração como dizia 
a minha avó. Não gostaria que o grande Palmeiras voltas-
se à Segunda Divisão, de onde já esteve em 2002. A sua 
imensa torcida não merece passar por outro vexame. No 
entanto, só mesmo um milagre para evitar a queda.

Palmeiras

Em partida emocionan-
te nas quartas de final do 
Mundial de Futsal da Tai-
lândia, o Brasil contou com 
atuação heroica do craque 
Falcão para bater a arquirri-
val Argentina por 3 a 2, de-
pois de sair perdendo por 2 
a 0 no primeiro tempo, e se 
classificar às semifinais.  Na 
próxima fase, o Brasil vai en-
carar a Colômbia, que venceu 
a Ucrânia por 3 a 1. A parti-
da acontece amanhã às 9h30 
(horário de João Pessoa).

O camisa 12, ainda dis-
tante da melhor forma física e 
sofrendo de uma paralisia fa-
cial por estresse, começou no 
banco e entrou para marcar 
os dois gols que decretaram 
a virada verde-amarela, es-
pantando o que seria a maior 
"zebra" da competição. Após 
fazer o 3 a 2, o ala não conte-
ve as lágrimas e chorou muito 
no banco de reservas.

Neto fez o outro gol bra-
sileiro, enquanto Rescia e 
Borruto haviam balançado 
as redes para os argentinos. 
Com a classificação, o Bra-
sil vai jogar com o vencedor 
de Colômbia e Ucrânia para 
conhecer seu adversário na 
semifinal. O time de Marcos 
Sorato busca o sétimo título 
mundial (levando em conta 
os dois triunfos sob a tutela 
da extinta Fifusa, em 1982 e 
1985, que não são considera-
dos pela Fifa).

O jogo começou com do-
mínio quase total brasileiro, 
com o veloz time argentino 
apostando na marcação forte 
e na saída para o contragolpe. 
Nas vezes em que o quarteto 
nacional conseguia superar 
o aplicado bloqueio rival, po-
rém, parava na grande atua-
ção do goleiro Santiago Elias. 
Outro "aliado" dos argentinos 
foi a trave: o Brasil acertou 
nada menos que cinco chutes 
no poste adversário.

A pressão da Seleção foi 
interrompida pela expulsão 
do pivô Jé, que tomou o se-
gundo amarelo aos 9min. O 

Brasil não sofreu gols durante 
os dois minutos jogando com 
um a menos, mas aos 16min 
veio o primeiro golpe da Ar-
gentina: após veloz contra-a-
taque, Rescia recebeu na ala 
direita e bateu cruzado, ven-
cendo o goleiro Tiago, que 
ainda conseguiu tocar na bola.

Menos de um minuto de-
pois, o experiente pivô Borru-
to tirou a marcação brasileira 
para o pé esquerdo e chutou 
entre as pernas de Tiago, au-
mentando a vantagem para 
2 a 0. Sem se abalar, o Brasil 
seguiu dominando a posse de 
bola e criando chances, mas 
as finalizações teimavam em 
não entrar. Falcão, recupera-
do recentemente de lesão na 
panturrilha e sem conseguir 
piscar o olho direito, chegou a 
entrar apenas para bater uma 
falta - chutou para fora - e saiu 
logo na sequência.

Com mais da metade do 
segundo tempo decorrido, 
Falcão novamente voltou à 
quadra. E pouco depois, aos 
32min, o Brasil diminuiu com 
Neto, que acertou um potente 
disparo cruzado de pé esquer-
do e finalmente venceu o go-
leiro Elias. Animada, a Seleção 
chegou ao empate no minuto 
seguinte com seu grande as-
tro: Falcão recebeu na entra-
da da área, girou e bateu entre 
as pernas do marcador, igua-
lando o placar em Bangcoc.

Tenso, o jogo não teve 
mais gols no tempo normal 
e seguiu para a prorrogação. 
Pendurado com cinco faltas 
- a sexta dá direito a um tiro 
livre para o adversário - o 
Brasil permitia espaços à Ar-
gentina e tomava sustos, mas 
também levava perigo, espe-
cialmente com Neto e Falcão. 
E foi o camisa 12 quem con-

seguiu a virada, recebendo 
passe simples de escanteio e 
soltando a perna esquerda do 
meio da quadra para decre-
tar o 3 a 2 no fim do primei-
ro tempo. Na comemoração, 
Falcão não conseguiu segurar 
o choro.

O segndo tempo da pror-
rogação viu o time argentino 
se desesperar cada vez mais 
em busca do empate e apos-
tar em Elias como goleiro-li-
nha. Porém, as limitações da 
equipe para trabalhar a bola 
com passes rápidos e furar a 
marcação brasileira ficaram 
evidentes. Controlando o rit-
mo, a Seleção ainda teve a 
chance do quarto gol com Fer-
nandinho, que perdeu gran-
de oportunidade na segunda 
trave. No fim, a Argentina não 
teve forças para fazer o ter-
ceiro gol, e o Brasil carimbou 
passagem às semifinais.

Uma reunião no final da tarde 
da última terça-feira, na Federa-
ção Paraibana de Futebol, definiu 
as datas e horários dos jogos das 
semifinais do Campeonato Parai-
bano de Futebol Feminino 2012 
que dará ao campeão a vaga para 
representar o Estado na Copa do 
Brasil do próximo ano.

Em comum acordo, as equi-
pes presentes (Kashima, Cabo 
Branco, Botafogo e América) 
decidiram iniciar as semifinais 
no próximo domingo. Às 15h jo-
gam América x Kashima e às 17h 
se enfrentam Botafogo x Cabo 
Branco. Na quinta-feira, dia 22, 
as equipes voltam a jogar a úl-
tima partida das semifinais. Às 
19h15 entram em campo Kashi-
ma x América e às 21h, Cabo 

Branco x Botafogo. A final será 
em partida única a ser realizada no 
domingo, dia 25, às 9h30. Todos os 
jogos serão no Estádio Leonardo 
Vinagre da Silveira (Campo da Gra-
ça), no bairro do Cruz das Armas, 
em João Pessoa.

Interestadual 
Uma partida interestadual ocor-

rerá na manhã de hoje, no Campo 
da Associação dos Cronistas Esporti-
vos da Paraíba (Acep), no bairro do 
Cristo Redentor, na capital. Às 9h 
estarão jogando as equipes de Mas-
ter do Clube Recreativo Kashima, da 
Paraíba e Juventus Futebol Clube, 
da cidade de João Câmara, interior 
do Rio Grande do Norte. 

No dia 15 de novembro do ano 
passado, em João Pessoa, o Kashi-

ma venceu os norte-rio-grandenses 
por 2 a 1. No dia 4 de março deste 
ano, em João Câmara, o time pes-
soense foi goleado por 4 a 0. Para o 
primeiro confronto interestadual, 
o Kashima irá totalmente modifica-
do da partida do último jogo. Ha-
verá mudanças no gol, na  zaga e 
também no meio-campo. O ataque 
também terá modificação. 

O técnico do Juventus, despor-
tista Wilson também garante modi-
ficações em sua equipe. “Vamos jo-
gar contra o Kashima com um time 
também renovado. Acreditamos 
que será um grande jogo”, afirmou 
ele. Nilton Atanásio, dos quadros do 
Sindicatos dos Árbitros Profissionais 
do Estado da Paraíba, vinculado à 
Federação Paraibana de Futebol, 
será o árbitro central do jogo.

Federação define jogos das semifinais do 
Paraibano para os próximos dias 18 e 22

FUTEBOL FEMININO

Falcão, que entrou no decorrer da partida, foi decisivo na vitória com a marcação de dois gols



Auto segue buscando novos talentos
divisões de base

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Clube aposta na prata
de casa para se manter 
na Primeira Divisão 

O trabalho que o coor-
denador das divisões de base 
do Auto Esporte, Severino 
Maia, vem fazendo começa 
a colher os frutos em pouco 
tempo de atividade. Desde 
que iniciou o trabalho, no 
mês de outubro, novos ta-
lentos estão se destacando, 
prometendo boas surpresas 
da equipe no Campeonato 
Paraibano/2013, que terá 
início no dia 6 de janeiro, 
com o alvirrubro estreando 
diante do Nacional de Patos, 
no Estádio José Cavalcanti, 
na Morada do Sol. Uma tarefa 
difícil para o ex-atacante, que 
conhece de perto o futebol e 
deseja buscar as revelações 
que estão espalhadas nos 
bairros da capital e municí-
pios paraibanos. 

Segundo ele, uma forma 
de encontrar as “estrelas” e 
formar o craque em casa para 
que o Clube do Povo tenha 
uma base estruturada para 
as próximas competições. 
“Não vejo outra saída para 
que os clubes possam con-
tar com novos valores e na 
formação do jogador dentro 
e fora de campo. A iniciativa 
é positiva da diretoria auto-
mobilista em investir na base 
e renovar o elenco a cada 
temporada”, disse. Durante o 
trabalho que vem sendo feito 
na sede do clube, em Manga-
beira, alguns atletas estão se 
destacando, com possibilida-
des de serem aproveitados 
no Estadual do próximo ano. 
Douglas e Daniel (zagueiros), 

Wagner (lateral direito) e 
Guto (atacante), podem ser 
as “novas caras” que o time 
poderá contar para a disputa 
local. 

De acordo com Maia, são 
atletas que estão mantendo 
uma boa regularidade nos  
treinamentos, com possibili-
dade de serem aproveitados 
no Paraibano/2013. “Estão 
mostrando qualidade e talen-
to em campo, com promessas 
de brigarem para se firmarem 
no time titular. São opções 
que o treinador Denô Araújo 
terá a disposição para a for-
mação do elenco na próxima 
temporada”, comentou. Fora 
de campo a diretoria deseja 
fazer uma bonita recepção 
no próximo domingo, às 12h, 
na churrascaria do clube, na 
Avenida Hilton Souto Maior, 
em Mangabeira, para apre-
sentar a comissão técnica e 
os novos jogadores que farão 
parte do elenco no Campeo-
nato Paraibano/2013. 

A principal atração será 
o retorno do treinador Denô 
Araújo, que fez uma boa cam-
panha no Estadual deste ano, 
conseguindo salvar o time do 
rebaixamento. Ele contará 
com Severino Maia (auxiliar), 
Normando José (prepara-
dor físico) e Neto Dinamite 
(preparador de goleiro), que 
farão parte da comissão téc-
nica do alvirrubro de Manga-
beira. Com relação aos novos 
reforços, Denô pode trazer 
na bagagem alguns reforços 
que defenderam o clube no 
último Estadual, que se jun-
tarão ao atletas da base na 
formação de um grupo com 
25 jogadores. 

De acordo com o conse-
lheiro automobilista, Manoel 

Demócrito, não adianta anun-
ciar os reforços sem assinar 
com o clube, ressaltando que 
são atletas da região, alguns 
até defenderam o time no últi-
mo Estadual, que estejam den-
tro do planejamento financei-
ro que o Auto pretende adotar 
na próxima temporada. "São 
requisitos importantes para 
quem não pretende inflacio-
nar a folha de pagamento e 
ter condições de pagar. Que-
remos divulgar os novos re-
forços quando estiverem com 
os contratos assinados para 
que não aconteça nenhum im-
previsto. Toda a família auto-
mobilista está convidada para 

prestigiar e conhecer de perto 
os novos contratados para o 
Estadual", observou. 

Após a festa de apresen-
tação o clube começará a pré-
temporada, que ocorrerá na 
segunda-feira (19), na sede 
do alvirrubro, em Mangabei-
ra. Inicialmente o grupo não 
utilizará o Estádio Evandro 
Lélis, que está recuperan-
do o gramado - a previsão é 
que esteja  liberado na pri-
meira quinzena de dezem-
bro - com os treinos físicos 
acontecendo no minicampo 
do alvirrubro. Para Demócri-
to a estrutura da sede para 
acomodar os atletas estão 

praticamente terminadas 
para iniciar a pré-temporada. 
"Estamos trabalhando para 
dar condições aos atletas e 
começar os treinamentos. O 
único empecilho é a reforma 
do gramado que está em an-
damento, onde utilizaremos 
o minicampo", frisou. 

Sobre as parcerias o 
clube fechou contrato com a 
Rota do Mar, que ficará res-
ponsável por todo o material 
do Clube do Povo. "Estamos 
negociando outras parcerias 
que nos ajudará nas despe-
sas no Campeonato Paraiba-
no. Todo apoio é importante 
nesta empreitada que o Auto 

está fazendo para a próxima 
temporada", disse Manoel. 
Com relação a eleição da di-
retoria executiva, marcada 
para o dia 2 de dezembro, 
às 10h, na sede do clube, em 
Mangabeira, o conselheiro 
Manoel Demócrito continua 
sendo o nome mais forte para 
suceder Watteau Rodrigues, 
na presidência do alvirrubro 
da capital paraibana. 

Na avaliação de Demó-
crito, não existe chapa defi-
nida, porém, o nome de con-
senso sairá do grupo, com um 
clima favorável para que ele 
seja o próximo presidente na 
temporada de 2013. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Até o final de semana, o Botafogo 
deverá anunciar  novos reforços para a 
temporada 2013. Na última terça-feira, o 
presidente Nelson Lira anunciou os dois 
primeiros nomes da lista pedida pelo 
técnico Marcelo Vilar, que já fecharam 
contrato. São eles o zagueiro Everton, 
que foi campeão da Segunda Divisão 
do Campeonato Pernambucano, pelo 
Chã Grande, e o artilheiro do Paraibano 
2012, pelo Campinense, Warley, que de-
pois de uma longa negociação acabou 
aceitando a proposta botafoguense.

Segundo o vice-presidente de Fute-
bol, Ariano Wanderley, todos os jogado-
res que farão parte do elenco terão um 
contrato até o final do Campeonato Pa-
raibano de 2013. Caso o time garanta a 
participação no Campeonato Brasileiro,  
os contratos deverão ser renovados.

A pré-temporada do Botafogo co-

meça no dia 20 deste mês e a diretoria 
tem pressa em fechar logo o elenco e 
deixar à disposição do técnico Marcelo 
Vilar, mas enfrenta dificuldades. 

Copa Paraíba 
Enquanto  a diretoria investe no 

time principal para a próxima tempo-
rada, os garotos da equipe Sub-21 se 
preparam para a decisão da Copinha, 
neste sábado contra o CSP. O time da 
Maravilha do Contorno precisa vencer 
para ser campeão e garantir a partici-
pação na Copa do Brasil de 2013.

O técnico Totonho fará hoje um 
coletivo apronto para definir a equipe, 
possivelmente no Estádio da Graça, lo-
cal do jogo de sábado. Ele terá à dis-
posição três reforços para esta partida: 
o zagueiro Valdo, o goleiro Jailson e o 
volante Sinho. (IM)

depois de Warley, clube tem 
pressa para fechar o elenco

BOTAFOgO

O ex-jogador Maia, que fez história no alvirrubro e jogou em grandes clubes do país, é quem está caçando talentos no Auto Esporte

Warley brilhou pelo Campinense quando foi artilheiro do Campeonato Paraibano de 2012

Quando a bola rolar neste 
sábado para Botafogo e CSP, na 
segunda e decisiva partida da 
Copa Paraíba Sub-21, um joga-
dor vai viver um momento es-
pecial e de muita expectativa. 
Trata-se de Soares, atacante do 
CSP. É que ele poderá se tornar 
o único jogador no Estado a ser 
bicampeão da competição. Seu 
primeiro título foi em 2010, 
justamente pelo Belo, que ago-
ra é o adversário.

“Pra mim é uma honra 
em tão pouco tempo já fazer 
um bom currículo deste na 
Paraíba. Mas não tem nada 
ganho. O time do Botafogo é 
muito forte e já nos venceu 
duas vezes este ano. Temos 
que entrar com os pés no 
chão e trabalhar muito para 
que este título se torne uma 
realidade”, disse humilde-
mente o atleta.

Soares, hoje com 21 
anos, começou a sua carreira 
no América de Natal, onde fez 
um contrato de 2008 a 2011. 
Ele veio por empréstimo 
para o Botafogo para a Copa 
Paraíba de 2010, quando sa-
grou-se campeão e jogou nas 
duas partidas finais, ambas 
terminaram com o placar de 
1 a 1. “Naquela época, o re-
gulamento permitia a coloca-
ção de 5 jogadores com idade 
superior a 21 anos. Eu tinha 
apenas 17, mas fui escalado. 
Agora estou na idade limite, 
com 21 anos e o regulamen-
to este ano só permite acima 

Soares é o único jogador que 
pode ser bi da Copa Paraíba

desta idade, apenas o goleiro”, 
afirmou Soares.

O atacante fez os dois gols 
do Tigre na vitória de virada 
sobre o Belo no último sábado, 
revertendo a vantagem que 
era do adversário. Indagado 
sobre a diferença entre defen-
der o CSP e o Botafogo, Soares 
adotou diplomacia no discur-
so. “São duas grandes equipes 
e me sinto orgulhoso se puder 
fazer história nos dois clubes”, 
disse o atacante que não pro-

mete gol, mas muito empenho 
na decisão deste sábado.

Sobre o futuro, Soares dis-
se que tem contrato com o CSP 
e pode continuar para o Cam-
peonato Paraibano e quem 
sabe a Copa do Brasil, caso 
o Tigre conquiste a Copa Pa-
raíba, mas não descarta uma 
saída. “Sou profissional e se 
surgir uma boa proposta não 
pensarei duas vezes no futuro 
de minha carreira. Mas estou 
bem aqui no CSP”, concluiu.

O atacante do CSP foi campeão com o Botafogo na Copa de 2010

FOTO: Evandro Pereira
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NACIONAL
& Mundo

Time brasileiro enfrenta 
hoje o Milionários em 
busca de vaga na semifinal

Grêmio reforçado em Bogotá
COPA SUL-AMERICANA

Grêmio e Milionários, 
da Colômbia, voltam a cam-
po hoje, às 22h15 (horário 
de Brasília), para saber quem 
passa às semifinais da Copa 
Sul-Americana. A partida 
ocorrerá em Bogotá e o time 
brasileiro terá os reforços de 
Elano, Gilberto Sil e Kleber. No 
primeiro confronto, ocorrido 
no último dia 30, em Porto 
Alegre, a equipe brasileira 
venceu por 1 a 0.

O meia Elano treinou nor-
malmente na primeira ativi-
dade do Grêmio na Colômbia 
na terça-feira e será titular no 
jogo de volta das quartas de 
final. Após a atividade, o joga-
dor confirmou que não sentiu 
mais as dores no adutor da 
coxa direita e que irá enfrentar 
os colombianos. “Estou muito 
feliz de ter treinado, batido na 
bola e sentido super bem. Me 
sinto preparado para colabo-
rar dentro de campo, que é o 
principal para qualquer joga-
dor. Estou bem otimista para 
que possa jogar. Já me coloco à 
disposição para estar em cam-
po”, declarou o meia.

Elano não participou da 
vitória no primeiro jogo das 
quartas, no Estádio Olímpi-
co, por preservação, atuou 30 

Neymar concorre 
ao gol mais bonito

A Fifa divulgou ontem a relação 
dos dez indicados ao Prêmio Puskas, 
dado ao jogador que fez o gol mais 
bonito da temporada. Em 2011, foi o 
brasileiro Neymar quem levou a me-
lhor e neste ano o craque do Santos 
está novamente entre os indicados. 
O gol que lhe rendeu a oportunidade 
de defender o título aconteceu no dia 
7 de março, na Libertadores, na vitória 
do Peixe contra o Internacional.

Para vencer a premiação nova-
mente, o camisa 11 terá que superar 
os gols marcados por grandes nomes 
do futebol mundial, como o argentino 
Lionel Messi e o colombiano Falcão 
García. Ben Arfa, do Newcastle; Gas-
ton Maella, do Potosi; Olivia Jimenez, 
da Seleção Mexicana; Moussa Sow e 
Miroslav Stoch, ambos do Fenerbahce; 
Emmanuel Agyemang-Badu, da Sele-
ção de Gana; e Eric Hassli, do Vancou-
ver, também estão na briga pelo gol 
mais bonito de 2012.

Para decidir os finalistas, a Fifa 
considerou gols marcados entre no-
vembro de 2011 e outubro de 2012, 
utilizando alguns critérios como base, 
como a relevância da partida, ausência 
de sorte na jogada e o nível de Fair Play 
do jogador. A vitória será decidida por 
meio de uma votação realizada no site 
oficial da entidade. O vencedor será 
revelado no dia 7 de janeiro, durante a 
premiação da Bola de Ouro 2012.

Ricardo Gomes volta 
ao Vasco da Gama

Ricardo Gomes está oficialmente 
de volta ao futebol. Às 11h33  da manhã 
de ontem, o agora diretor-técnico do 
Vasco entrou na sala multimídia de São 
Januário ainda andando com dificulda-
des por causa da limitação de movimen-
tos do lado direito do corpo e se sentou 
ao lado do presidente Roberto Dinamite, 
do diretor Daniel Freitas, do vice-presi-
dente médico, Manoel Moutinho, e de 
Gaúcho, que será o treinador em 2013. 
Durante mais de uma hora, ele se mos-
trou emocionado e descontraído em sua 
apresentação, que acontece quase 15 
meses depois do AVC sofrido durante o 
clássico contra o Flamengo, em agosto 
de 2011. Ficou clara desde as primeiras 
palavras de Dinamite, que deu as boas-
vindas ao amigo, a engrenagem que foi 
definida para a próxima temporada. 

Fora do campo, Gomes estará 
presente em todas as atividades e jo-
gos, mas não vai se expor ao estresse 
inerente ao ofício enquanto não reunir 
plenas condições. Ele mesmo afirmou 
que seria “ridículo” dar treino. Mas, na 
nova função, ligada também à contrata-
ção de reforços, prometeu um time for-
te. “Vamos remontar um time competi-
tivo, mas não vai ser do dia para a noite. 
Será um trabalho que passará por todos 
aqui. Agora, quero trabalhar, trabalhar e 
trabalhar. É claro que é urgente, porém 
não será na semana que vem ou no mês 
que vem. Seremos fortes e competitivos 
de novo em janeiro ou em fevereiro. O 
Vasco vai voltar a alegrar a sua torcida”, 
avisou o novo dirigente, avisando que 
não terá contrato assinado com o clube. 
Para evitar conflito sobre o comando, 
Ricardo Gomes deixou claro que a es-
calação dependerá dos jogadores e que 
Gaúcho terá a autonomia na parceria. 

minutos contra a Ponte Preta e 
ficou novamente fora contra o 
São Paulo. Com o próprio téc-
nico Vanderlei Luxemburgo 
explicou, o meia poderia estar 
em campo, mas para não cor-
rer nenhum risco acabou sen-
do poupado.

Mesmo sem ter atuado na 
partida em Porto Alegre, o ar-

mador confirma que o Grêmio 
está preparado para sair com 
um resultado positivo hoje, no 
Estádio El Campín. “Sabemos o 
quanto é importante essa clas-
sificação para o Millonarios. Te-
mos que igualar a força de von-
tade e, em cima disso, a vontade 
de cada uma vai aparecendo. 
Tenho certeza que o Grêmio 

vai buscar a classificação, cons-
ciente do adversário que vamos 
enfrentar”, revelou o meia.

O Grêmio realizou às 20h 
de ontem (horário de Brasília) 
o último treinamento antes 
do jogo decisivo em Bogotá. O 
trabalho foi realizado no Eco-
petrol, um clube social desti-
nado a outros esportes e que 

pertence a maior empresa pe-
trolífera da Colômbia. Se Ela-
no, Kléber e Gilberto Silva es-
tiverem mesmo confirmados, 
o tricolor deverá ser formado 
com: Marcelo Grohe; Pará, Gil-
berto Silva, Werley e Anderson 
Pico; Fernando, Souza, Elano e 
Zé Roberto; Kléber e Marcelo 
Moreno.

Atacante Alex Alves morre aos 37 anos em São Paulo
LUTO NO FUTEBOL

 O Flamengo completou 
uma sequência de seis jo-
gos sem derrota, sendo três 
vitórias e o mesmo número 
de empates. O time ocupa 
a nona colocação, com 47 
pontos. Sem maiores pre-
tensões no Brasileirão, o 
Rubro-Negro tenta estipu-
lar metas nas partidas res-
tantes contra Palmeiras, 
Vasco e Botafogo. Ao mes-

mo tempo em que ainda so-
nha com uma vaga na Copa 
Sul-Americana, a equipe, 
de quebra, tenta terminar 
na frente do rival cruzmal-
tino, que atualmente ocupa 
a sétima posição, com 51 
pontos, e não vence há sete 
rodadas (seis vitórias e um 
empate).

“O restante do campeona-
to vale a Sul-Americana, ainda 

temos essa possibilidade. Se 
terminar o campeonato na 
frente do Vasco, tem essa riva-
lidade no Rio, né?! Acho que 
seria muito bom. Queremos 
somar pontos”, afirmou o ata-
cante Hernane.

Para a Sul-Americana 
2013, classificam-se os oito 
times com a melhor coloca-
ção, excluindo os que estive-
rem disputando a quarta fase 

da Copa do Brasil 2013 (oi-
tavas de final). Paulo Victor 
acredita que a rivalidade faz 
com que o torcedor alimente 
a vontade de ver o Flamengo 
terminar a competição na 
frente do Vasco.

“Para o torcedor é uma 
coisa de satisfação (passar o 
Vasco na tabela). Temos que 
ficar centrados jogo a jogo e 
fazendo o resultado aconte-

cer, mas tomara que a gente 
termine na frente”, disse o 
goleiro. Flamengo e Vasco se 
enfrentarão na penúltima ro-
dada do Brasileirão.

Na última rodada, o Fla-
mengo foi até Recife e venceu 
o Náutico por 1 a 0, com um 
gol de penalti cobrado por 
Renato Abreu. Já o Vasco em-
patou em 1 a 1 com o Atlético 
Mineiro.

Flamengo quer deixar o Vasco para trás
RIVALIDADE CARIOCA

No primeiro jogo, em Porto Alegre, equipe brasileira sofreu para vencer colombianos por apenas 1 a 0 e hoje espera muita pressão do adversário

Fotos: Divulgação

 O atacante Alex Alves, de 
37 anos, que fez sucesso por vá-
rios clubes brasileiros, morreu 
às 8h40 de ontem no Hospital 
Amaral Carvalho, em Jaú (SP). 
Ele fazia tratamento no local 
contra uma doença na medu-
la que atrapalhava a produção 
de sangue, chamada hemoglo-
binúria paroxística noturna. A 
doença se manifestou em 2007, 
mas só em setembro deste ano 
ele foi internado para o tra-
tamento e chegou a fazer um 
transplante de medula no mês 
passado, cujo doador foi o ir-
mão. Mas não apresentou evo-
lução após o procedimento e a 
causa da morte foi “doença do 
enxerto contra o hospedeiro 
aguda”, que é uma forma de 
agressão da medula do doador 
contra o órgão do receptor. Essa 
agressão atingiu pele, fígado e 
intestino.

De acordo com a assesso-
ria do hospital, a família do 
jogador não quer se manifes-
tar sobre ocorrido. “Ele brigou 
heroicamente, foi colaborativo 
em todos os aspectos, mas teve 
muitas dificuldades. O trans-
plante foi um sucesso, a medu-
la se recuperou, mas essa mes-

ma medula causou a rejeição 
ao corpo dele”, afirmou o he-
matologista do Hospital Amaral 
Carvalho, Mair Pedro de Souza. 
Alex Alves não defendia um 
clube profissional desde 2010, 
quando vestiu a camisa do 
União Rondonópolis, do Mato 

Grosso, mas nunca chegou a 
anunciar o fim de sua carreira.

Revelado nas categorias de 
base do Vitória-BA, Alex defen-
deu o Palmeiras, Portuguesa, Cru-
zeiro, Hertha Berlim, Atlético-MG, 
Vasco, Boavista, Fortaleza, Kavala, 
da Grécia, e União Rondonópolis. 

No currículo, tem o Brasileiro de 
1994, além dos vices nacionais 
por Vitória, em 1993, Portugue-
sa, em 1996, e Cruzeiro, em 1998. 
Ele foi casado com Nádia França, 
modelo que também namorou 
Ronaldo Fenômeno, e teve uma 
filha com ela.

Alex Alves no dia da apresentação no time Hertha Berlin, da Alemanha, onde fez muito sucesso no comando do ataque



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE CATARATAS, para suprir as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: nos 
termos da Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - 
ALTERADA – Processo Licitatório nº. 056/2012 - Pregão Presencial nº. 014/2012. DOTAÇÃO: 12.0
00.12.001.10.302.4012.3016.2068 – 33.90.39.00. VIGÊNCIA: do presente contrato tem vigência até 
12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato: 24/10/2012. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e: INSTITUTO 
POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA, com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 549 – 
Petrópolis, Natal – RN - CEP: 59.020-035, inscrita no CNPJ n.º 01.571.791/0001-72 VALOR TOTAL 
DO CONTRATO R$ 192.900,00 (cento e noventa e dois mil e novecentos reais) – CT Nº 067/2012. 

Monteiro - PB, 25 de Outubro de 2012

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2012, que objetiva: Execução dos 
serviços de procedimentos oftalmológicos clínicos e cirúrgicos; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS 
LTDA ME - R$ 323.853,04.

Guarabira - PB, 05 de Novembro de 2012

JOSÉ AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA
Prefeito em Exercício

COMUNICADO/CANCELAMENTO

RAIMUNDA ROCHA PORDEUS, brasileira, do lar, portadora do RG N° 813.585-2° via SSP/PB e CPF 
N° 009.333.984-41, residente e domiciliada na Rua Dr. Tomás Pires dos Santos, 107, apt° 101, Bairro 
Maria de Lourdes Sarmento Meira, na cidade de Sousa/PB, declara que ficam revogados e cancelados 
a partir desta data, os poderes conferidos na procuração lavrada no 1° Cartório de Sousa/PB, no livro 
200, fls. 67, datada de 16 de março de 2011 (16.03.2011), figurando como outorgante a requerente acima 
qualificada e como outorgada ADRIANA ROCHA PORDEUS, brasileira, solteira, estudante, portadora 
do RG N° 1608893-SSP-PB, CTPS n° 50.944, série 00018-PB,  e do CPF n° 885.636.184-15, residente 
e domiciliada na Rua Tomás Pires dos Santos, n° 107, Bancários, e, Sousa-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2012
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Novembro de 2012, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: executar serviços nas Refor-
mas e Ampliações dos PSFs II e IV deste Município, conforme planilhas do termo de referência. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3277-1108.

Pirpirituba - PB, 12 de Novembro de 2012.

PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 405 / 2012.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA – ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, tendo em vista o Relatório final do Concurso Público de Provas e Provas e Títulos 
apresentado pela Comissão Geral do Concurso, em 08 de novembro de 2012.

R E S O L V E:
HOMOLOGAR, o Concurso Público de provas e/ou provas e títulos para o provimento do cargo de: 

ANALISTA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS; ARQUITETO; AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS; 
ENGENHEIRO CIVIL; TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO; TÉCNICO EM GEO PROCESSAMENTO; 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES; TOPÓGRAFO; DESENHISTA; INSPETOR DE OBRAS; INSPETOR 
DE TRIBUTOS; AGENTE DE TRÂNSITO; AUXILIAR ADMINISTRATIVO; MOTORISTA; DIGITADOR; 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS e VIGIA.

Santa Rita/PB, 12 de novembro de 2012.

Publique-se,

Registre-se,

Dê-se ciência.

Marcus Odilon Ribeiro Coutinho
Prefeito Constitucional

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2012

A Prefeita do Município de Cuité comunica que HOMOLOGOU e ADJUDICOU nesta data a o 
objeto desta licitação em favor da empresa COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA 
LTDA, CNPJ 11.602.733/0001-12, somando um valor total de R$ 178.687,42. Demais informações, 
83-3372-2246.

Cuité/PB, 14 de novembro de 2012.

Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio
Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2012
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité/PB comunica que o Pregão Presencial nº 070/2012, 

que tem como objeto contratação de links de acesso a internet com IP dedicado para as secretarias 
e programas desta prefeitura, não houve manifestação de interessados, sendo declarada a licitação 
DESERTA. Maiores informações pelo telefone 83-3372-2246/2447.

Cuité/PB, em 14 de novembro de 2012.

Bruce da Silva Santos
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 071/2012
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité/PB comunica que o Pregão Presencial nº 071/2012, 

que tem como objeto contratação de serviços de recarga e remanufatura de cartuchos das secretarias 
e programas desta prefeitura, não houve manifestação de interessados, sendo declarada a licitação 
DESERTA. Maiores informações pelo telefone 83-3372-2246/2447.

Cuité/PB, em 14 de novembro de 2012.

Bruce da Silva Santos
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL - Republicação 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 043/2008
TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2008
OBJETO: Rescisão Unilateral do contrato administrativo Nº. 056/2008, firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Monteiro e a empresa E M S – Empresa de Manutenção, Serviços e Construção Ltda, 
inscrita no CNPJ: 04.281.456/0001-28, situada a Avenida Dom Pedro I, 382, Centro, João Pessoa 
– PB, pelas razões expostas nos autos do Processo.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: nos termos do art. 79, I, da Lei 8.666/93, tendo em vista a infração 
ao disposto no art. 78, incisos I, II, III e V, do mesmo diploma legal.

Monteiro – PB, 18 de Novembro de 2011

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Prefeita

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

(1 o Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nr 47/2012
OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para contratação do serviço de 

engenharia de manutenção e reparação do Pelotão de Manutenção de Transporte do Comando 
do 1º Grupamento de Engenharia (1º Gpt E), conforme especificações do Termo de Referência.

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do dia 
14/11/2012, no sitio www.comprasnet.gov.br ou no 1º Grupamento de Engenharia, situado à Av. Pres. 
Epitácio Pessoa, 2.205 – Tambauzinho – João Pessoa/PB. ABERTURA DA SESSÃO: às 15:00 
horas (horário de Brasília) do dia 27/11/2012,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

João Pessoa-PB, 14 de novembro de 2012.

JOSÉ EDUARDO FERREIRA CHERFÊN – Cel 
Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

(1 o Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nr 42/2012
OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para contratação do serviço de 

engenharia de manutenção e recuperação de 04 (quatro) garagens, com execução mediante 
o regime de empreitada por preço global, visando atender às necessidades do 16º Regimento de 
Cavalaria Mecanizada (16ª R C Mec), Bayeux/PB, Unidade subordinada ao 1º Grupamento de 
Engenharia (1º Gpt E), conforme especificações do Termo de Referência.

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do dia 
14/11/2012, no sitio www.comprasnet.gov.br ou no 1º Grupamento de Engenharia, situado à Av. Pres. 
Epitácio Pessoa, 2.205 – Tambauzinho – João Pessoa/PB. ABERTURA DA SESSÃO: às 10:30 
horas (horário de Brasília) do dia 27/11/2012,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

João Pessoa-PB, 14 de novembro de 2012.

JOSÉ EDUARDO FERREIRA CHERFÊN – Cel 
Ordenador de Despesas

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Protocolo...: 2012 - 058259
Responsavel.: JOSE ALEX PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 103719204-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.909,85
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059500
Responsavel.: LIMA JUNIOR SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 002280471/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.488,46
Cedente.....: CICILLINI COMERCIO P P M L ME
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058981
Responsavel.: LUCAS ROLIM SOBRAL
CPF/CNPJ....: 097240844-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.683,80
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059494
Responsavel.: LUCAS ROLIM SOBRAL
CPF/CNPJ....: 097240844-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.683,80
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059495
Responsavel.: MARIA GABRIELA MEDEIROS DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 092625744-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            350,00
Cedente.....: DECK GRAFICA E EDITORA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057201
Responsavel.: RGA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ....: 008618955/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            549,15
Cedente.....: DF - RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059436
Responsavel.: RONALDO ALVES LIMA FILHO
CPF/CNPJ....: 011320654-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            222,12
Cedente.....: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MINAS 
NOR
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057388
Responsavel.: TEXNORD IMPORTACAO E EXPOR-
TACAO LTD
CPF/CNPJ....: 008203722/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             96,78
Cedente.....: CONDOR SUPER CENTER LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059620
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492   de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a virem 
pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  neste  
1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade,  no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta     data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos     
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  15/11/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 005329135/0002-08
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          2.368,00
Cedente.....: FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA
Apresentante: FORT FERRO COMERCIO DE FERRO 
LTDA
Protocolo...: 2012 - 058756
Responsavel.: ANTONIO CASE DE ARRUDA NETO
CPF/CNPJ....: 027961424-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.347,28
Cedente.....: ENGER ENGENHARIA DA CONSTRU-
CAO CIVI
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057287
Responsavel.: CELIO GONZAGA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 013866336/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            475,90
Cedente.....: R M - ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059422
Responsavel.: COMERCIAL MAXIMUM LTDA -EPP
CPF/CNPJ....: 014410233/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.859,71
Cedente.....: ELGIN S.A.
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058225
Responsavel.: CONSTRUTORA PCL PROJETOS E 
CONTRUCA
CPF/CNPJ....: 000454047/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Cedente.....: SAFE COBRANCAS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058082
Responsavel.: CONSTRUTORA PCL PROJETOS E 
CONTRUCA
CPF/CNPJ....: 000454047/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            894,10
Cedente.....: SAFE COBRANCAS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058083
Responsavel.: ECOTEC ENGENHARIA AMBIENTAL 
LTDA
CPF/CNPJ....: 005374977/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            494,00
Cedente.....: MONTE & CIA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057873
Responsavel.: EDNA COSTA SILVA
CPF/CNPJ....: 176399054-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            196,67
Cedente.....: REVISOES CANTONI LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057373
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA SERV
CPF/CNPJ....: 003740244/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.145,23
Cedente.....: BANCO SAFRA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2012 - SRP
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 014/2012, que tem por objeto a SRP - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS 
DE CATARATAS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo 
de adjudicação, em favor da seguinte empresa: INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA 
LTDA, com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 549 – Petrópolis, Natal – RN - CEP: 59.020-
035, inscrita no CNPJ n.º 01.571.791/0001-72, Valor Total de R$ 192.900,00 (cento e noventa e dois 
mil e novecentos reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo 
Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente.

Monteiro - PB, 23 de Outubro de 2012

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2012 - SRP
O Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de 

acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão 
abaixo relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Complementar Federal nº 123/2006 e a Lei nº 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 056/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 
014/2012 - OBJETO: SRP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE 
CIRURGIAS ELETIVAS DE CATARATAS, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde, 
deste Município. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura. DATA DA ASSINATURA: 
24/10/2012. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.000.12.001.10.302.4012.3016.2068 – 33.90.39.00, 
EMPRESA COM OS PREÇOS REGISTRADOS: INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA, 
com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 549 – Petrópolis, Natal – RN - CEP: 59.020-035, 
inscrita no CNPJ n.º 01.571.791/0001-72 – VALOR TOTAL DA ATA: R$ 192.900,00 (cento e noventa 
e dois mil e novecentos reais). Conforme Ata de Registro de Preços Anexo ao Processo.

Monteiro - PB, 23 de Outubro de 2012

Ednacé Alves Silvestre Henrique
Gestora do FMS.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

(1 o Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nr 43/2012
OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para contratação do serviço de en-

genharia para Remoção, Desmobilização e Destinação Final de Tanques e Sistema de Abastecimento 
de Combustível, visando atender às necessidades do 15o Batalhão de Infantaria Motorizado e 16o 
Regimento de Cavalaria Mecanizado, Unidades subordinadas ao do Comando do 1º Grupamento 
de Engenharia (1º Gpt E), conforme especificações do Termo de Referência.

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do dia 
14/11/2012, no sitio www.comprasnet.gov.br ou no 1º Grupamento de Engenharia, situado à Av. Pres. 
Epitácio Pessoa, 2.205 – Tambauzinho – João Pessoa/PB. ABERTURA DA SESSÃO: às 15:30 
horas (horário de Brasília) do dia 27/11/2012,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

João Pessoa-PB, 14 de novembro de 2012.

JOSÉ EDUARDO FERREIRA CHERFÊN – Cel 
Ordenador de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL AREIA PB
SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ao BANCO PAULISTA S/A e o Prefeito ADEMAR PAULINO DE LIMA por meio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL de Areia/PB, pelo representante edital, que faz publicar em jornal 
de ampla circulação na região, convoca os beneficiários abaixo relacionados do Programa Minha 
Casa Minha Vida – PMCMV, que se encontra em local incerto e não sabido, os quais apesar de 
todos os esforços enviados não foram localizados, a comparecerem a sede da Secretaria Municipal 
de Serviço Social, localizada na Rua Pedro Américo, Sn Centro, no município de Areia PB, no prazo 
de 15 (quinze) dias corridos, a partir da data publicada sob pena de terem suas inscrições declaradas 
SEM EFEITO, sendo assim substituído por outra pessoa. Informamos, ainda, o não comparecimento 
dos convocados implicará no cancelamento do contrato firmado com a instituição acima referida.

BENEFICIÁRIOS:
1. ADRIANA MENDES DA SILVA CPF: 341.440.468-00
2. ANTONIA LIMA DOS SANTOS CPF: 048.046.104-05
3. EDIVAN POSSIDONIO DA SILVA CPF: 181.947.964-15
4. ELIENE DOS RAIMUNDO DA SILVA CPF: 058.445.394-94
5. FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA CPF: 098.273.134-52
6. JANAINA SANTOS DE LIMA CPF: 055.137.004-17
7. JOSÉ CARLOS LIRA DA SILVA CPF: 079.633.404-80
8. JOSEANE DE SOUZA LIMA CPF: 093.107.144-50
9. JOSINALDO RODRIGUES BERTO MININO CPF: 289.244.748-80
10. LUCINEIDE FRANCISCA DOS SANTOS CPF: 066.318.814-80
11. LUCINEIDE VALERIA DOS SANTOS CPF: 022.227.434-43
12. MARIA DA PAZ DA SILVA CPF: 054.310.064-28
13. MARIA DAS DORES DA SILVA BRITO CPF: 013.622.974-37
14. MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA CPF: 015.465.694-13
15. MARIA FERREIRA DOS SANTOS CPF: 037.729.904-95
16. MARIA JOSÉ CPF: 022.916.114-61
17. MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO CPF: 052.657.284-14
18. MARIA LOURDES VICENTE CPF: 078.565.234-50
19. MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO CPF: 090.735.574-96
20. MARIA LUCIENE DOS SANTOS CPF: 046.498.304-51
21. MARIA POSSIDONIO DOS SANTOS CPF: 046.047.214-32
22. MARINALVA FRANCISCA DOS SANTOS CPF: 047.812.264-00
23. MONICA FERREIRA RODRIGUES CPF: 060.570.524-04
24. PAULO SESA DE SOUZA CPF: 071.109.504-33

AREIA (PB), 14 de Novembro de 2012.

ADEMAR PAULINO DE LIMA
PREFEITO EM EXERCICIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 053/2011. PARTES: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MONTEIRO e a empresa CELECILENO ALVES BISPO. OBJETO CONTRATUAL: 
Aquisição de Material de Construção, de forma parcelada, para atender as necessidades desta 
municipalidade. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: a prorrogação 
do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 053/2011, até 31 de Dezembro de 2012, a partir 
da assinatura do presente. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Décima 
Primeira do Contato Inicial e em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. 

Monteiro – PB, 09 de Novembro de 2012.

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE 
Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2011. PARTES: PREFEITURA MUNI-

CIPAL DE MONTEIRO e a empresa MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME. OBJETO CONTRATUAL: 
Aquisição de Material de Construção, de forma parcelada, para atender as necessidades desta 
municipalidade. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: a prorrogação 
do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 055/2011, até 31 de Dezembro de 2012, a partir 
da assinatura do presente. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Décima 
Primeira do Contato Inicial e em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. 

Monteiro – PB, 09 de Novembro de 2012.

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE 
Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2011. PARTES: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MONTEIRO e a empresa MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME. OBJETO CON-
TRATUAL: Aquisição de Material de Construção, de forma parcelada, para atender as necessidades 
desta municipalidade. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: Acréscimo 
ao Contrato Primitivo no valor de R$ 20.407,10 (Vinte mil quatrocentos e sete reais e dez centavos), 
ficando o referido contrato com o valor total de R$ 166.842,60 (Cento e sessenta e seis mil oitocentos 
e quarenta e dois reais e sessenta centavos). FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base 
na Cláusula Terceira do Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1° da Lei 8.666/93, tal 
como se encontra em vigor. 

Monteiro – PB, 10 de Outubro de 2012.

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2011. PARTES: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MONTEIRO e a empresa MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME. OBJETO 
CONTRATUAL: Aquisição de Material de Construção, de forma parcelada, para atender as neces-
sidades desta municipalidade. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: 
Acréscimo ao Contrato Primitivo no valor de R$ 7.400,00 (Sete mil e quatrocentos reais), ficando 
o referido contrato com o valor total de R$ 146.435,50 (Cento e quarenta e seis mil quatrocentos 
e trinta e cinco reais e cinqüenta centavos). FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base 
na Cláusula Terceira do Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1° da Lei 8.666/93, 
tal como se encontra em vigor. 

Monteiro – PB, 01 de Setembro de 2012.

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Prefeita

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

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área LESTE:

DOMINGO, 18/11/2012 – CUITÉ DE MAMANGUAPE – 7h30 às 11h – Rua: da Mangueira, Sítios: 
Carrasco de Inhauá, Inhaua; JOÃO PESSOA – 7h30 às 11h – Manaíra – Avenidas: Monteiro da 
Franca, , Sape, Ruas: Euzely Fabricio de Sousa, São Gonçalo – 8h30 às 14h – Gramame – Sítio: 
Engenho Velho – 13h30 às 17h – Bancários – Ruas: Bancários Jarbas Moura da Costa, Bancários 
José Alexandre de Farias, Bancários Waldemar de Mesquita Accioly, Josias Lopes Braga, Tenente 
Francisco Assis Moreira; SAPÉ – 14h30 às 17h – Nova Brasília – Avenida: Hermelinda Coelho, 
Ruas: Antonio Augusto Meireles, Argemiro de Figueiredo, José Bezerra de Lima.

SEGUNDA-FEIRA, 19/11/2012 – CABEDELO – 8h30 às 10h – Recanto do Poço – Ruas: Airton 
Senna da Silva, Castro Alves, Eurípedes Ferreira Andrade, Heriberto de Souza, Honório Patrício 
Santos, José Gonçalves Oliveira, José Leite Sobrinho, Petonilio Olimpio de Moura, Presidente 
João Pessoa, Princesa Isabel, Senador Rui Carneiro, Terezinha Costa – 11h às 12h30 – Recanto 
do Poço – Ruas: Airton Senna da Silva, Euclides Alves Caluete, Eurípedes Ferreira Andrade, Lidia 
Andrade da Silva, Maria José de Lucena, Presidente João Pessoa, Rui Barbosa, Senador Rui 
Carneiro, Terezinha Costa, Vinicius de Morais; CONDE – 7h30 às 12h – Rua: São Jose, Sítios: 
Agrovila do Porto, Guaxiduba, Ipiranga – 13h30 às 17h – Sítio: Capim Açu; JOÃO PESSOA – 9h30 
às 13h – Portal do Sol – Avenida: Governador Antonio da Silva Mariz, Ruas: Aluisio Bezerra da 
Silva, Ana de Fátima Gama, Conselheiro José Braz do Rego, José Marinho de Souza, Mauricio de 
Araujo Gama Filho; JACUMÃ – 14h30 às 17h – Loteamento: Village de Jacumã; MARI – 8h30 às 
12h – Ruas: Aristeu Casado, do Sol, Dom Adauto, Mario Rique Ferreira, Padre Geraldo Pinto, São 
Jose, Silvino Costa, Santo Amaro, Vereador José Maria, Vereador Severino Batista da Silva; RIO 
TINTO – 7h30 às 12h – Sítio: Passagem da Cobra.

TERÇA-FEIRA, 20/11/2012 – CABEDELO – 8h30 às 10h – Cabedelo/Trecho da BR 230 – Ruas: 
Antonia Fernandes de Oliveira, Augusto José Couto de Farias, Aurélio Guedes Cavalcante, Cleberto 
Silva Fonseca, José Augusto Coutinho Farias, Nilo Montenegro, Nilo Peçanha, Professor Clodoaldo 
Trigueiro, Professor João Lelis L Freire, Professora Josenilda do Socorro Vieira, Rio Paraíba, Sabino 
Gomes Rezende, Zuila de Araujo Matos – 11h às 12h30 – Jardim Manguinhos – Ruas: Antonio 
Paulino Serrano, Benedito Soares da Silva, Joaquim Norberto Ferreira, José Gomes Ribeiro, José 
Maria de Lucena, Nossa Senhora Aparecida, Severina Saraiva Souza – 14h30 às 16h – Ruas: 
Cleto Campelo, Doutor João da Mata, João José Viana, Liberato José de Miranda, Presidente João 
Pessoa, Sítio: Cordeiro; CONDE – 14h30 às 16h – Fazenda: Praia Encantada; JACARAÚ – 8h30 
às 14h – Assentamento: Antonio Chaves, Fazendas: Coração do Vale, Escalavrado I, Escalavrado 
Ii, Florida, Gabriela, Laportenha, Manibu, Maravilha, Ruas: Paulista, Pitanga, Sítios: Alagoinha, 
Boa Vista, Jerimum, Laços, Marcos da Estrada, Pitanguinha, Travessia, Várzea; JOÃO PESSOA 
– 5h às 8h – Manaíra – Avenida: General Edson Ramalho, Rua: Euzely Fabrício de Sousa – 8h30 
às 14h – Jardim Cidade Universitária – Loteamento: Morada Universitária, Ruas: Antonio Peixoto 
Filho, Comerciante Edilson Paiva Araujo, Francisco Inácio de Sousa, Manoel Carlos Correia, Maria 
Antonia de Oliveira, Paulino dos Santos Coelho, Paulino Santos Coelho, Pedro Ferreira de Freitas, 
Raimundo Adolfo, Rejane Freire Correia; RIO TINTO – 8h30 às 11h – Sítio: Piabuçu.

QUARTA-FEIRA, 21/11/2012 – CABEDELO – 11h às 12h30 – Ruas: Camilo de Holanda, do 
Cajueiro, Euride Nenzinha Cassimiro, Manoel Alves Casado, Martins Freire Nascimento, Solon de 
Lucena – 14h30 às 16h – Ruas: Coronel Aureliano, do Nego, Prefeito Enivaldo F Miranda, Solon de 
Lucena; CRUZ DO ESPÍRITO SANTO – 9h30 às 13h – Granjas: João Raimundo, São Raimundo, 
Localidade: João Raimundo, Sítios: Água Fria, João Raimundo, Massangana, Santana Ii; JOÃO 
PESSOA – 8h30 às 12h – Geisel – Avenida: Valdemar Galdino Naziazeno, Ruas: Armando Afonso 
Boudoux Junior, Francisca Bezerra de Almeida, José de Assis Regis, José Inácio da Silva, Radia-
lista Antonio José dos Santos, Radialista Luiz Gonzaga Gomes, Tenente Severino Gomes Pereira; 
MARI – 9h30 às 14h – Assentamento: Zumbi dos Palmares, Fazenda: Cafundó; PEDRAS DE 
FOGO – 12h30 às 17h – Sítio: Itabatinga; SANTA RITA – 14h30 às 17h – Ruas: 1 de Outubro, 5 de 
Agosto, 7 de Setembro, 8 de Marco, Anésio Alves Miranda, Boa Vista, Cosme E Damião, Francisco 
Londres, João Afonso de Lucena, Santa Luzia, Santa Maria, Sítio: Boa Vista; SALGADO DE SÃO 
FÉLIX – 9h30 às 14h – Sítio: Piacas.

QUINTA-FEIRA, 22/11/2012 – ALHANDRA – 8h30 às 10h –Fazendas: São Pedro, Ibura, Granjas: 
Santo Antonio, Paraíso, Santo Andre, Ruas: Alhandra, Augusta, Esperança, Professor Isabel Anjos, 
Sítios: Alhandra, Caboclo, Caboclo Ii, Coqueiral, Corrente, Jocum, Mamuaba, Mata D’água, Paz da 
Natureza, Rolo, São Francisco, São Jose, Serrota, Utinga, Lagoa Salgada; CABEDELO – 8h30 às 
10h – Ruas: Duque de Caxias, João Pires Figueredo, Nova, Pompeu H Cavalcante, Pastor José 
Alves de Oliveira, Tenente Antonio Pontes – 8h30 às 10h – Ruas: do Cajueiro, Primo José Viana; 
CONDE – 11h30 às 16h – Loteamento: Nossa Senhora das Neves, Sítio: Alegre; JOÃO PESSOA 
– 8h às 12h – Geisel/João Paulo – Avenidas: Julio Marques do Nascimento, Presidente Juscelino 
Kubitschek, Valdemar Galdino Naziazeno, Ruas: Arcanjo de Holanda Cavalcante, Daniel Pessoa, 
do Lírio, Estudante Suyane Maria de Freitas, Juscelino Kubistchek, Juiz Manoel João da Silva, 
Luiz Eurides Franco, Professor Lucas de Souza Rangel, Professora Maria dos Anjos – 9h30 às 
12h – Jardim Cidade Universitária – Ruas: Antonio Peixoto Filho, Comerciante Edilson Paiva Araujo, 
Francisco Inácio de Sousa, Manoel Carlos Correia, Maria Antonia de Oliveira, Paulino dos Santos 
Coelho, Pedro Ferreira de Freitas, Raimundo Adolfo, Rejane Freire Correia – 11h às 12h30 – Bessa 
– Ruas: Ozório Queiroga de Assis, Vicente Ielpe – 14h30 às 16h – Bessa – Avenida: Presidente 
Afonso Pena, Ruas: Doutor Francisco Sarmento Meira, Maria da Penha Ribeiro Lima, Paulo Roberto 
de Sousa Acioly, Universitária Maria das Graças Ribeiro de Alencar; MAMANGUAPE – 11h30 às 
13h – Rua: Luiz Pedro de Oliveira, Sítios: Amparo, Terra Nova; SAPÉ – 7h30 às 12h – Fazendas: 
Açude Novo, Gamela, Nossa Senhora de Fátima, Santa Isabel, Granja: São Luiz, Sítio: Tucunus.

SEXTA-FEIRA, 23/11/2012 – CABEDELO – 8h30 às 10h – Ruas: Campina da Vila, Ismael 
Farias, Jeasi Vale da Silva, Pedro Aleixo de Moura, Pastor José Alves de Oliveira, Roldão José 
de Oliveira – 11h às 12h30 – Avenida: João Vitaliano, Ruas: Duque de Caxias, Marinonio Lopes 
Mendonça, Nossa Senhora dos Navegantes, Josias de Oliveira – 14h30 às 16h – Rua: Doutor Jair 
Cunha Cavalcanti; ITAPOROROCA – 10h30 às 12h – Sítio: Curral Grande; JACARAÚ – 10h30 às 
12h – Sítios: Pariri, Lagoa de Dentro; JOÃO PESSOA – 8h30 às 14h – Jardim Cidade Universitária 
– Ruas: Bacharel Wilson Flavio Moreira Coutinho, Comerciante Edilson Paiva Araujo, José Carlos 
Almeida Carneiro, José Ricardo Mota Morais, Valdir Evangelista Santos, Walfredo Bezerra Silveira; 
JURIPIRANGA – 8h30 às 11h – Sítios: Barra, Cachoeira; RIO TINTO – 8h30 às 14h – Rua: Mario 
Veloso Camilo Filho, Sítios: Lagoa da Praia, Oiteiro, Pacare; SALGADO DE SÃO FÉLIX – 9h30 às 
14h – Sítios: Boa Vista, Boa Vista VI; SANTA RTA – 9h30 às 13h – Granja: Frei Damião, Ruas: Aníbal 
Moura, Antonio dos Santos, Ariosvaldo B do Carmo, Carlos Arnóbio Maroja, Dalva Vasconcelos, 
Hugo Moura, José Ferreira Vaz, Manoel José Rodrigues.

SÁBADO, 24/11/2012 – CABEDELO – 10h30 às 14h – Ruas: 17 de Abril, 17 de Abril, das Orquíde-
as, Márcia Travassos, Maria Fernandes Viana, Nossa A Senhora de Fátima, Nova Esperança, Nova 
Floresta, Novo Horizonte; CONDE – 7h30 às 14h – Avenida: Gramame, Granja: Paraíso Tropical, 
Ruas: Geraldo Fagundes de Araujo, São Joao, Sítios: Betel, Caxitu, Engenho Velho, Gramame, 
Mituacu; JOÃO PESSOA – 8h30 às 11h – Cabo Branco – Rua: Gregório Pessoa de Oliveira – 9h30 
às 13h – Mandacaru/Alto do Céu – Ruas: General Antero de Brito, São Pedro – 12h30 às 17h – dos 
Ipês – Avenidas: Presidente Tancredo Neves, Santos Dumont, Condomínio: Parque dos Ipês, Ruas: 
Gabriel Rodrigues dos Santos, Manoel Teotônio dos Santos, Odon Carvalho, Professora Maria Ester 
Bezerra Mesquita, Professora Mocinha Avelar, Tancredo Neves; MARCAÇÃO – 8h30 às 15h – Al-
deias: Camurupim, Tramataia; MARI – 9h30 às 13h – Pasto Novo – Avenida: Prefeito Pedro Tome 
de Arruda, Ruas: Albertina Pereira, Ana Bernardo de Oliveira, Antonio de Paiva, Elina Nascimento 
Basto, Everaldo Pereira da Silva, Hildon Veloso, João Martins de Lima, João Sergio Pereira, Julio 
Maria dos Santos, Luis Maria de Franca, Manoel Monteiro Oliveira, Margarida Maria Alves, Martins 
Lima; MOGEIRO – 9h30 às 14h – Ruas: Felinto Florentino, Firmino Florentino, Sítio: Salgadinho.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 12-02026-5
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE N. 039/2011 e 023/2012, torna público que no dia 29 de novembro de 2012, às 
09:00 horas, na sala de licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº. 075/2012. Objeto: 
Aquisição de 60.000 m de tubos em PVC PB JE CL 15 DN 50 mm, com anel JEI – junta elástica 
integrada, visando atender as necessidades da CAGEPA, no Estado da Paraíba.  Adquirir o edital 
ou obter informações na Sede da CAGEPA, rua Feliciano Cirne, 220, no bairro de Jaguaribe, na 
cidade de João Pessoa, Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá 
ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 13 de novembro de 2012.
Lucio Flavio Souto Batista

Pregoeiro
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A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área OESTE:

DOMINGO, 18/11/2012 – BOA VENTURA – 8h30 às 13h – Sítios: Genipapo, Genipapeiro; BOM 
JESUS – 8h30 às 12h – Ruas: Pedro Carlos de Moraes, Temístocles Ferreira de Almeida; CORE-
MAS – 8h30 às 12h – Sítio: Mãe D’água; MANAÍRA – 7h30 às 12h – Ruas: Augusto Santos Diniz, 
Benedito Amoroso, Boa Vista, Eleno Dino de Sousa, Joaquim Umbuzeiro, Manoel Alves de Siqueira, 
Socorro de Lero, Vereador Francisco Dino de Sousa, Sítios: 3 Ranchos, Alegre, Algodão, Algodoes, 
Araras, Areias, Baixa dos Marcolino, Baixinho dos Campos, Baixo, Baixo do Jordão, Baixo dos 
Campos Iii, Baixo dos Lopes, Baixo dos Marcolino, Bamba, Belém, Boa Vista, Boqueirão, Caboré, 
Cachoeira, Cacimba Nova, Cajueiro, da Vaca, Fonseca, Gangua, Ipueiras, Jatobá, Laje de Onça, 
Lagoa do Leonardo, Lagoa do Serrote, Lagoa do Serrote V, Lira, Manipeba, Muringa, Olho D’água, 
Olho D’água dos Rodrigues, Pau Ferro, Pau Ferro, Pedreira, Pelo Sinal, Poto, Queda, Quixaba, 
Rancho, Riacho Fundo, Saco Escondido, Samambaia, São Diogo, São Joaquim, São Joaquim 
Ii, Serra dos Picos, Travessão, Travessia, Três Ranchos, Umburana, Umburana dos Diniz, Vaca, 
Vaca dos Carneiros, Vaca dos Henriques Iii, Vazante – 8h30 às 12h – Sítio: Areias; SÃO JOSÉ DO 
SABUGI – 8h30 às 13h – Ruas: Epitacio Rodrigues Costa, Fernando Amorim, Florisvaldo Pereira 
de Araujo, Iolanda Tereza Chaves, João Venerável Morais, José Farias Sobrinho, José Jaime dos 
Santos, José Pereira Andrade, Jovento Josias de Araujo, Luzia Medeiros de Lima, Manoel Alves 
da Silva, Manoel Valdevino da Silva, Maria das Dores Conceicao, Maria Morais, Padre Jerônimo.

SEGUNDA-FEIRA, 19/11/2012 – CACIMBA DE AREIA – 7h30 às 13h – Sítios: Boa Vista, Ca-
cimba de Boi, Carnaúba, Carnaúba dos Borges, Carnaúba dos Ferreiras, Carnaúba dos Trajanos, 
Liberdade, Riacho do Câimbra; LOCALIDADE: VIANA – 8h30 às 14h – Sítios: Aguiar, Cruzeiro, 
Grota Funda, Mateus; OLHO D’ÁGUA – 8h30 às 14h – Fazenda: Malhada do Boi, Sítios: Malhada 
do Boi, Pau Ferro; PATOS – 8h30 às 14h – Ruas: Antonio José Leite, Carmelita Braga, da Linha, 
Doutor Argemiro Gangorra, Doutor Enaldo Torres, Duzinha Monteiro, Edmilson Cirilo da Costa, 
Enaldo Torres, Francisco Cirilo Costa, José Batista, Paulo Leite, Ranieri Mazili; PRINCESA ISABEL 
– 8h30 às 12h – Rua: Manoel Maia; SÃO BENTO – 7h30 às 13h – Sítios: Barra de Cima, Várzea 
Grande; SÃO JOSÉ DE LAGOA TAPADA – 7h30 às 13h – Fazendas: Bom Destino, Jatobá, Lagoa 
Grande, Pintadas, Sítios: Barra da Cobra, Bodegas, Bom Destino, Bom Destino Ii, Cruz Grande, 
Cruz Grande, Estrela, Estrema, Jatobá, Lagoa do Forno, Lagoa Grande, Mandioca, Riacho, Serraria, 
Santa Cruz, Taboleiro do Meio.

TERÇA-FEIRA, 20/11/2012 – CACIMBA DE AREIA – 8h30 às 13h – Sítios: Belo Monte, Cabaças, 
Pitombeira, Rancho de Serra; CONDADO – 7h30 às 12h – Fazenda: Gravitos, Sítio: Esperança; 
JURU – 8h30 às 11h – Sítio: Barra do Barbosa; POÇO DE MARCOS MOURA – 7h30 às 13h – 
Sítios: Cabaços, Caiçara I, Carnaubinha I, Carnaubinha Ii, Carnaubinha Iii, Casa Velha, Casas 
Velhas, Maracujá Iv, Nambi, Torrões; SÃO JOSÉ DO RIO PEIXE – 8h30 às 13h – Sítios: Gravata, 
Roca Grande, Várzea da Serrinha, Veneza; SÃO BENTO – 8h30 às 13h – Sítios: Jenipapo dos 
Lúcios, Jenipapo dos Lucios Vi, Manga, Várzea da Ema – 8h30 às 11h – Sítios: Recanto, Riachao 
do Agreste – 13h30 às 17h – Sítio: Barra de Cima; SOUSA – 8h às 10h30 – Ruas: Aldemir Paulo 
da Silva, Benedito Ferreira de Lima, Benicio Alves Vieira, Diocleciano Nunes de Resende, Expedito 
Lourenço de Sousa, Francisco Celestino de Paula, Josias Vieira de Figueiredo, Raimundo Braga 
Rolim Filho, Severino Ramos Luz, Vicente Damião Sousa; UIRAÚNA – 7h30 às 13h – Sítios: Arapuá, 
Morada, Pereiro, Pereiros.

QUARTA-FEIRA, 21/11/2012 – BOM JESUS – 12h30 às 17h – Rua: João Vieira, Sítios: Escurinho, 
Manga dos Tangue; BREJO DO CRUZ – 14h às 16h30 – Sítios: Bom Jesus, Bom Jardim; COREMAS 
– 7h30 às 13h – Fazenda: 2 Corações, Sítios: Barra, Curral Velho, Rio Tinto, Tabuleiro, Tabuleiro 
do Meio, Várzea do Marco, Várzea do Pato, Várzea do Pato Iii; SANTA HELENA – 14h às 16h30 – 
Sítios: Córregos, Jerimum, União; TRIUNFO – 8h30 às 11h30 – Sítios: Cacimba Velha, Vertentes.

QUINTA-FEIRA, 22/11/2012 – CONCEIÇÃO – 8h30 às 13h – Sítios: Malhada de Aroeiras, Saco 
Pé da Serra; BELÉM DO BREJO CRUZ – 12h30 às 17h – Ruas: Afonso Lacerda da Cunha, Alcino 
Olimpo Maia, Cônego José Viana, Francisco de Paula Saldanha, Francisco Ferreira de Melo, 
Francisco Viana Santo, João Amâncio Pires, Jonas Pereira da Silva, Manoel dos Santos, Miguel 
Batista, Nova, Salvador Lucio da Cunha, Severino Barbosa, Severino Barbosa de Lima, Venâncio 
C Linhares; LOCALIDADE: DALMÓPOLIS – 7h30 às 13h – Sítios: Baixinho, Baixio, Cachoeirinha, 
Cajueiro, Castanheiro, Chapada, Cutia, Gavião, Gavião dos Pequenos, Gavião Ii, Jatobá, Lagoa 
do Jatobá, Lagoa dos Bernardos, Pinga Fogo, Riacho das Cabaças; LOCALIDADE: SILVESTRE – 
7h30 às 13h – Ruas: José Barbosa, José Pereira, José Pereira Lima, Manoel Braz, Manoel Gomes, 
Projetada, São Braz, São Jose, São Sebastião, Sebastião B de Melo , Sebastião Barros, Silvestre R 
de Carvalho, Tarcisio Miranda Burity, Sítio: São Braz; MANAÍRA – 8h30 às 12h – Sítio: Pelo Sinal, 
Boa Vista; PATOS – 8h30 às 12h – Ruas: do Meio, do Prado, Felizardo Leite, José Romão de Oli-
veira, Paulo Leite, Padre Assis, Sítio: Prado; SÃO BENTO – 8h30 às 13h – Sítio: Taquarituba; SÃO 
JOSÉ DO RIO PEIXE – 8h30 às 13h – Rua: Enilson Lucena, Sítios: Aracar, Barra, Barra de São 
Bento, Barra de São Bento Ii, São Bento, Serrote dos Lourencos; SOUSA – 8h30 às 13h – Ruas: 
Francisco Celeste, Isaura Juvino da Silva, João Malvino da Silveira, Lelino Vieira, Lianou Bezerra 
Leite, Maria Alves de Paulo, Maria Catarina, Maria Olivia Sarmento Rocha, Nelino Vieira, Vicente 
G Ribeiro Neto, Vitoria Alves da Silva, Sítio: Grotão; TAVARES – 7h30 às 13h – Rua: Silvestre R 
de Carvalho, Sítios: Cacimbinha, Cacimbinha de Baixo, Cajueiro, Campos, Castanheiro, Cumbe, 
Laje do Urubu, Pedra D’água.

SEXTA-FEIRA, 23/11/2012 – BERNARDINHO BATISTA – 8h30 às 13h – Chácara: Nascer do 
Sol, Sítios: Cajazeirinha, Cajazeirinhas; BONITO DE SANTA FÉ – 8h30 às 12h – Sítios: Bartolomeu, 
Camaragibe, Pau Darco; CATOLÉ DO ROCHA – 9h30 às 12h – Avenida: Deputado Américo Maia, 
Ministro José Américo de Almeida, Ruas: Deputado Américo Maia, José Viana, Manoel Inácio 
Brito, Ministro José Américo de Almeida, Monsenhor Constantino, Sítio: Pé de Serra; IMACULADA 
– 8h30 às 12h – Ruas: Alto do São Francisco, Antonio Gabriel, Joaquim Bezerra, Vereador Pedro 
Jorge de Lacerda, Sítios: Pitombeira, Riacho da Cobra, São Francisco; ITAPORANGA – 13h30 
às 16h30 – Ruas: 13 de Maio, Antonio Alves dos Santos, Damião Guimarães Tolentino, Osvaldo 
Cruz, Padre Diniz, Praxedes Pitanga, São Jose; LOCALIDADE: BREJO DAS FREIRAS – 12h30 
às 17h – Sítios: Alto do Seixo, Brejo das Freiras; LOCALIDADE: SANTA GERTRUDES – 8h30 às 
13h – Sítio: São Bento; MANAÍRA – 13h30 às 17h – Ruas: Alexandrina Alves do Nascimento, Antonio 
Alves Nogueira, Cícero Soares Barbosa, José Carneiro, Maria Alves Barbosa, Maria Barbosa, Maria 
Barbosa Nogueira, Santana dos Garrotes, Santa Ana, Sítios: Santana, Santana de Mangueira; 
RIACHO DOS CAVALOS – 8h30 às 12h – Ruas: Cirilo Vieira, Epitacio Maia, Isaura Juvino da Silva, 
João Suassuna, Joaquim Andrade de Lacerda, Paulo Andrade, Pedro Inácio Vieira, Pio Suassuna, 
Sítio: Lajes; SANTANA DOS GARROTES – 8h30 às 11h30 – Sítios: Baixas, Maracujá de Baixo; 
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – 8h30 às 13h – Avenida: Centenário, Ruas: Antonia Maria de Jesus, 
Centenária, Dito Morais, Francisco de Morais, Gilberto Furtado, Isaura Juvino da Silva, João Braz, 
José Lira, Luis Gonçalves, Manoel Bandeira, Manoel Cesáreo Neto, Maria Jesus de Lima, Otavio 
Braz, São Sebastião, Santo Antonio, Vila Nova, Sítios: Carrapateira, Santo Antonio, Vista Nova.

SÁBADO, 24/11/2012 – BOA VENTURA – 10h30 às 13h – Sítios: Charneca, Saco; BREJO 
DOS SANTOS – 12h30 às 17h – Ruas: Agostinho Campos, Amâncio Estevam, Ananias Silvestre, 
Antonio Benjamin da Cruz, Antonio Benjamim, Antonio Estevão, Apolônio Pereira de Sousa, Belizio 
Alves, Calixto José de Maria, Cecília J da Conceição, Estevão Limeira da Si, Floriano Peixoto, 
Hermenegildo Limeira, Herundina de Oliveira, José Bonifacio Fragoso Diniz, Manoel Andrade da 
Silva, Manoel Emidio, Manoel Francisco da Silva, Teodomiro J Sousa, Sítios: Brejo dos Santos, 
Capela, Denominação; POMBAL – 6h30 às 11h – Ruas: Antonio José de Sousa, Coronel Pedro 
Marques de Medeiros, Domingos de Medeiros, Doutor Alcides Macena, Francisco Bezerra de 
Sousa, João Lucio Pereira, José Maria Martins, José Martins de Sousa, Manoel Firmino, Manoel 
Pedro de Souza, Odilon Lopes, Teodósio Oliveira Ledo; SANTA HELENA – 8h30 às 13h – Ruas: 
Antonio Pinto Ramalho, Antonio Raimundo Duarte, Antonio Soares, Beata Yaya, do Açougue, Elaine 
Soares Brasileiro, Euclides Gomes Limeira, Joana Ferreira de Souza, Joaquim Alves de Oliveira, 
José Oliveira Marculino, Manoel Lopes, Otacio Benedito de Sousa, Seci Benedito de Sousa, Sítio: 
Pepaconha; SOUSA – 8h30 às 13h – Ruas: 26 de Julho, Augusto dos Anjos, Coronel Antonio 
Soares, Coronel Augusto Braga, Doutor Seixas, Felix Araujo, Inez Mariz, José Gadelha Camarão, 
Lidia Meira, Nestor José Sarmento, Professora Maria Eulina, Tenente Zuca.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área CENTRO:

DOMINGO, 18/11/2012 – GUARABIRA – 14h30 às 17h – Avenida: Padre Inácio de Almeida, 
Mercado Novo, Ruas: Augusto de Almeida, Cleodon Coelho, Joca Ataíde, José Álvares Trigueiro, 
José Epaminondas, Leonel Ferraz, Luis P de Carvalho, Napoleão Laureano, Sá Benevides; LAGOA 
DE DENTRO – 7h30 às 12h – Ruas: do Comercio, João Vieira, Leonel Carlos, Manoel Carlos, 
Manoel Carlos Mendonça, Presidente Costa E Silva, São Bernardo, São Joao; NOVA FLORES-
TA – 7h30 às 11h – Ruas: Ananias Martins Araujo, Antonio Maximinio, Cícero Barbosa Resende, 
Governador Pedro Gondim, José Evaristo dos Sant, José Inaldo Bezerra, José Rufino, José Simão 
Andrade, Manoel Severino Santos, Odilon Rodrigues Santos, Pedro Gondim; SOLÂNEA – 7h30 
às 12h – Ruas: Alfredo Bandeira da Costa, Celso Cirne, José Amâncio Ramalho, José Pessoa da 
Costa, Rita Gracindo, Santos Dumont; ZABELE – 7h30 às 12h – Ruas: Antonio Alves de Andrade, 
Antonio Joao, do Colégio, do Cruzeiro, João Mizael de Medeiros, José Raimundo Ferreira, Manoel 
Francisco Alves, Manoel Vidal de Almeida, Manoel Vidal de Almeida, Severino Belo, Sítios: Zabelê.

SEGUNDA-FEIRA, 19/11/2012 – ARARUNA – 8h30 às 12h – Sítio: Lagoa de Fora – 12h30 às 
17h – Rua: Coronel Pedro Targino; BELÉM – 7h30 às 11h – Sítios: Camelo, Camelo Ii, Lagoa de 
Serra; CANOAS – 14h30 às 17h – Sítios: Arisco, Canoas, Riachao de Cima; CABACEIRAS – 14h 
às 16h30 – Sítios: Pelo Sinal, Poço Comprido, Poço Comprido de Cima, Santa Cruz; CONGO – 
8h30 às 10h – Ruas: Antonio Alves Farias, Vicente José Bezerra, Sítio: Ventura Ii; ESPERANÇA 
– 13h30 às 17h30 – Sítios: Lagoa dos Cavalos, Pintado; ITATUBA – 8h30 às 14h – Sítio: Água Fria; 
SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DA ROÇA – 7h30 às 11h30 – Sítios: Canta Galo, Caracol, Geraldo, 
Geraldo Xii, Tanques; SOLÂNEA – 7h30 às 12h – Ruas: Celso Cirne, Professor Francisco Pinto, 
Rita Gracindo, Santos Dumont, Santos Dumont.

TERÇA-FEIRA, 20/11/2012 – ARARA – 7h30 às 10h – Ruas: Bela Vista, Carlos Lira, Josué 
Ernesto Santos, Manoel Gregório Silva, Pedro Ferreira Mendonça, Sebastião Alves da Silva, 
Severino Pereira; BOQUEIRÃO – 8h às 12h30 – Avenida: José Amaro Guimarães, Ruas: Aprígio 
Francisco Maciel, Crisostomo Maciel de Oliveira, Crisóstomo Maciel, Edson Franzoni de Lima, 
Hildebrando Batinga das Chagas, João C Cavalcante , João da Cruz Cavalcante, José Amaro 
Guimarães, José de Sousa Barbosa, José Guimarães, Manoel Apolinário, Manoel Barbosa de 
Lucena, Manoel Cosme Sobrinho, Nossa Senhora do Desterro, Oliveira Ledo, Presidente Getulio 
Vargas, Roldão Claudio de Melo, Tereza de Oliveira Pinto; CASSERENGUE – 7h30 às 12h – Ruas: 
Cônego Bandeira, Cristovam Leônidas, do Valério, Fernandes Macena da Silva, Fernando Macena, 
Frei Damião, Jorge Rodrigues, Jornal da Paraíba, Maria de Lourdes, Maximino José de Souza, 
Novo Horizonte, Padre José Rodrigues Fidelis, Pedro Lopes, Pedro Lopes da Silva, Pedro Pontes, 
Principal, Severino Paulo da Silva, Sítio: Valério – 13h às 17h – Sítio: Cabeçudo; ESPERANÇA 
– 13h30 às 17h30 – Sítio: Pau Ferro; INGÁ – 11h30 às 15h – Rua: do Corredor, Sítio: Corredor; 
SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DA ROÇA – 7h30 às 11h30 – Sítios: Manguape Baixo, Canta Galo, 
Tanques; TAPEROÁ – 7h30 às 12h – Povoado: Jatobá da Serra, Sítios: Bugica, Campo do Choco, 
Jatobá da Serra, Lagoa de Onça, Umbuzeiro.

QUARTA-FEIRA, 21/11/2012 – BANANEIRAS – 7h30 às 12h – Sítios: Chá de Lindolfo, Estivas, 
Goiamanduba de Cima, Goiamunduba; CABACEIRAS – 8h30 às 12h – Sítios: Curral de Cima, 
Curral de Baixo – 13h30 às 17h – Rua: Poço Comprido; ESPERANÇA – 7h30 às 11h30 – Sítios: 
Boa Vista, Campo Formoso; PILÕES – 8h às 12h30 – Sítio: Chá dos Cordeiros; SÃO SEBASTIÃO 
DE LAGOA DA ROÇA – 13h30 às 17h30 – Sítios: Caracol, Cassunga.

QUINTA-FEIRA, 22/11/2012 – ARARA – 7h30 às 12h – Sítios: Capivara, Lagoa do Matias, São 
Bento, São Bento de Cima, Serrote Branco; ESPERANÇA – 7h30 às 11h30 – Sítio: Meia Pataca; 
ITATUBA – 8h30 às 14h – Localidade: Serra Velha, Sítio: Olho D’água.

SEXTA-FEIRA, 23/11/2012 – ESPERANÇA – 13h30 às 17h30 – Sítios: Mulatinha, Velho; GADO 
BRAVO – 8h30 às 12h – Distrito: Gado Bravo, Fazenda: Capivara, Ruas: Central, do Campo, do 
Cruzeiro, do Matadouro, Gado Bravo, João Bezerra Cabral, João Henrique da Silva, Joaquim 
Francisco de Figueiredo, José Francisco Figueiredo, José Mariano Barbosa, José Pereira Aguiar, 
Nova, Rosilia, São Bento, Severino Felipe Barbosa, Sítios: Boa Vista, Boa Vista Iv, Caboclo, Cabral, 
Cacimba, Campo Alegre, Carua, Chá de Beleu, Chá do Juca, Chá dos Marinhos, Chan, Fava de 
Cheiro, Gado Bravo, Gado Bravo Ii, Gado Bravo Iii, Guariba, Guariba do Meio, Guaribas de Baixo, 
Impoeiras, Ladeira do Padre, Lagoa de Dentro, Lagoa de Dentro Iv, Lagoa de Umburana, Lagoa 
do Cascavel, Lagoa dos Marcos, Macacos, Manoel Inácio, Manoel Inácio, Marias Pretas, Mocois, 
Pedra D’água, Porão, Rosilha, Salinas, Santana, São Bento, Serra Fechada, Umburana, Vila Cabral.

SÁBADO, 24/11/2012 – ALAGOA GRANDE – 12h30 às 17h – Ruas: 5 de Setembro, Alexandre 
Cabral, Augusto dos Anjos, da Solidade, do Jardim, Manoel Nóbrega, São Pedro, São Sebastião, 
Soledade, Sítios: Cruzeiro, Vertentes; GUARABIRA – 7h30 às 11h – Rua: Feliciano Batista Amorim; 
MOGEIRO – 9h30 às 14h – Rua: Felinto Florentino, Sítio: Salgadinho.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área BORBOREMA:

DOMINGO, 18/11/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h30 às 10h – Alto Branco – Avenida: Inter-
nacional, Ruas: Antonio Campos, Arnaldo de Albuquerque, Felix Carolino Barbosa, José do O, 
Professora Luiza Soares – 7h30 às 10h – Conceição – Ruas: Domingos Sarmento, Manoel Alves 
Oliveira, Manoel Sergio Oliveira, Pedro Marreco, Professor Mauro Luna, Raimundo Alves Silva, São 
Francisco de Assis, Vigolvino Wanderley – 7h30 às 9h – Jardim Tavares – Rua: José Silvestre Tavares.

SEGUNDA-FEIRA, 19/11/2012 – SÃO JOSÉ DA MATA – 7h30 às 11h – Ruas: Maria Hungria 
Costa, Monsenhor Sales, Sítios: José da Mata, Lagoa de Dentro, São Jose, São José da Mata – 
13h30 às 16h30 – Ruas: Ambrosina Cunha Lima, Arnaldo Luiz de Melo, Dom José de Medeiros 
Delgado, Geraldo Alves dos Santos, Irene Silva Carvalho, João Miguel Leão; QUEIMADAS – 13h30 
às 17h – Sítio: Campina de Baixo. 

TERÇA-FEIRA, 20/11/2012 – LAGOA SECA – 9h às 11h30 – Sítio: Quicé – 13h30 às 16h30 – 
Ruas: Manoel Vieira, Sítios: Chá do Marinho, Chá dos Macacos, Marinho, Mulata Suja; QUEIMADAS 
– 7h30 às 11h – Sítios: Boa Vista, Catolé – 13h30 às 16h – Sítios: Torrão, Torrões.

QUARTA-FEIRA, 21/11/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h30 às 11h – José Pinheiro – Avenida: 
Abraão Jerônimo Costa, Ruas: 1 de Maio, Cassimiro de Abreu, Castro Alves, Dantas Barreto, Dom 
Bosco, João Lelis, José Adelino de Melo – 7h30 às 10h – Cruzeiro – Ruas: Francisco Ernesto do 
Rego, Gasparino Barreto, José Gonçalves Lucena, José Gonçalves Lucena, Luis Travassos Moura, 
Manoel do O Junior, Professora Djanira Tavares da Silva, Sítios: Gravatar – 13h30 às 16h30 – Boa 
Vista – Ruas: Coronel João da Costa E Silva, Cônego Pequeno, Delzo Donato, José de Alencar, 
Luiza Barbosa Leal, Marechal Deodoro, Professor Carlos Francisco Medeiros de Almeida; QUEI-
MADAS – 13h30 às 16h30 – Sítios: Gravatar, Velez.

QUINTA-FEIRA, 22/11/2012 – GALANTE – 7h às 10h30 – Fazenda: Floresta, Sítios: Amorim, 
Antão, Galante, Lagoa do Surrão, Surrão, Surrão dos Poços, Tatu de Cima, Várzea de Arroz.

SEXTA-FEIRA, 23/11/2012 – BOA VISTA – 7h30 às 12h – Sítios: Lagoa do Canto, São Joãozinho; 
FAGUNDES – 9h30 às 11h – Sítios: Café, Cumbe, Melancia, Recanto da Águia; QUEIMADAS – 
13h30 às 16h – Sítios: Barracão, Catolé – 13h30 às 17h – Ruas: José Virginio Silva, Severino B 
Cabral, Sítio: Pedra do Sino.

SÁBADO, 24/11/2012 – CAMPINA GRANDE – 9h30 às 14h – Rua: Engenheiro José Bezerra.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N394/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 30/11/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de amplificador portátil de voz, destinado a Secretaria de 
Estado da Educação - SEE, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02039-8
João pessoa, 14 de novembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N402/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 29/11/2012 às 14:00 horas para:

Aquisição de pneus radial referencia 225/75 aro 16, não remoldado nem recauchutado, destinado 
ao Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba - CBMPB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02044-6
João pessoa, 14 de novembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N403/2012
 O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 03/12/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de medicamentos soluções oftálmicas e nasais, destinado aos Diversos Órgãos, 
conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02033-9
João pessoa, 14 de novembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2012

REGISTRO NA CGE Nº 12.01891-7/2012
A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP comunica que a TOMADA DE 

PREÇOS Nº 011/2012, cujo objeto é a contratação de Empresa para a conclusão da construção de 
um conjunto residencial composto de 10 (dez) unidades habitacionais, no município de Aroeiras, 
Estado da Paraíba, pelo Programa Pró-Moradia, contemplando rede de abastecimento d’água 
(extensão), ligações domiciliares de água e solução de esgotamento sanitário, composto de fossa 
séptica e sumidouro individual, em virtude da não apresentação de propostas para o certame, foi 
considerada LICITAÇÃO DESERTA. João Pessoa, 13 de novembro de 2012.

Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 21.08.12.544 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2012
DATA DE ABERTURA: 28/11/2012 - ÀS 14:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-02027-3
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMARA FRIGORÍFICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, PARA O 

HEMOCENTRO DA PARAIBA.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 221/2012 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000 Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 072 – Próprios do Hemocentro. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de 
apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h.e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 
ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 14 de novembro de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 16.07.12.544 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2012
DATA DE ABERTURA: 28/11/2012 - ÀS 10:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-02028-1
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO ORTOPÉDICO PARA ATENDER O USU-

ÁRIO ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA DO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 221/2012 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 010 – Tesouro do Estado. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de apoio 
no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h.e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo 
e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 14 de novembro de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia 

Pregoeira Oficial

EMEPA-PB
AVISO DE EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 004/2012

REGISTRO CGE Nº 12-60014-8, de 12/11/2012 - PROC. Nº 2110/2012
OBJETIVO: Alienação de  85 (oitenta e cinco) animais bovinos sendo 02 crias ao pé, assim 

distribuídos por raça: 13 machos  e 22 fêmeas da raça Gir, 10 machos e 09 fêmeas, sendo 02 com 
cria ao pé da raça Sindi e 10 machos e 19 fêmeas da raça Guzerá, avaliados em R$ 69.788,75  
(sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos). O leilão será 
comandado pelo Leiloeiro Administrativo, designado pela Portaria nº 019/2012, de 19/01/2012, 
publicada no Diário Oficial do Estado em 25/01/2012.

LOCAL, DATA e HORÁRIO: Estação Experimental de Alagoinha, localizada no município de 
Alagoinha-PB, no dia 15/ 12/ 2012, às 10:00 horas.

FORMA DE PAGAMENTO: A vista com 3% (três por cento) de desconto ou a prazo em 02 (duas) 
parcelas, assim distribuídas: 01 (uma) parcela correspondente a 50% do valor  da venda a  ser paga 
pelo comprador no ato do arremate e a parcela  restante com vencimento para 15/01/2013. Para o 
pagamento a prazo, o comprador firmará Contrato com a EMEPA-PB, contendo a obrigação “Pro 
Solvendo”. Caso o pagamento se verificar em cheque, a liberação do(s) animal(is) arrematado(s) 
se dará tão somente após a compensação bancária do mesmo.

 LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal n° 8.078/90 e pelas 
Leis Estaduais n° 9.697/2012, de 04.05.2012 e a de n° 9.821/2012, de 06.07.2012

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Toda e qualquer pessoa física ou jurídica no gozo de suas 
obrigações civis, desde que adimplentes junto a EMEPA e que cumpra o regulamentado na Lei 
nº 9.854/99.

MAIORES INFORMAÇÕES: Na sede da EMEPA-PB, situada na Rua Euripedes Tavares, 210, 
Tambiá, nesta Capital, no horário das 8 horas  às 12 horas e de 14 horas  às 18 horas de segunda 
a quinta-feira e sexta-feira de 7 horas às 13 horas,  pelos fones 83-3218-5503/5488/5486, pelo fax 
83-3221-6999, ou pela internet no site: www.emepa.org.br. 

João Pessoa, 14 de  novembro  de 2012.
MARIA LÚCIA DA SILVA

Presidente da CPL

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SOUSA-PB, Rua 
Cel. José Vicente, 22, 1° andar, Caixa Postal 09, CEP: 58.800-005, Sousa-PB, Edital de Convoca-
ção, o Presidente no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os associados, 
quites e em gozo de seus direitos, para participarem de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que 
será realizada no dia 28 de novembro de 2012 às 17:00hs, em primeira convocação na sede do 
sindicato, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Leitura, Análise, Discussão e Aprovação 
da PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA,  para o ano de 2013. Não havendo quorum suficiente para 
realização da Assembleia na primeira convocação, fica desde já convocada outra em segunda 
convocação a ser realizada às 19:00hs do mesmo dia e local. Sousa-PB, 12 de Novembro de 2012. 
Josélio Ramos – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAJAZEIRAS 
E REGIÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO,  Convidamos todos 
os associados quites e em condições de votar, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, 
a ser realizada neste dia 28.11.2012, às 17h00 em 1.ª convocação e, não havendo quórum, às 
19h00, em 2.ª convocação, tendo como local a Sede Própria desta entidade sindical, à Rua João 
de Souza Maciel, 186, Bairro da Esperança, Cajazeiras - PB, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: Leitura, discussão e votação por Escrutínio Secreto das peças que compõem a 
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA / 2013 juntamente com o PARECER DO CONSELHO FISCAL.  
Cajazeiras - PB, 09 de novembro de 2012. NELSON SOARES DA SILVA - Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE PATOS E 
REGIÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO, O Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos Bancários de Patos e Região, por sua Presidente infra assinada 
convoca todos os associados quites e em condições de votar, para participarem da Assembleia 
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 27.11.2012, às 18h00 em 1.ª convocação e, não havendo 
quórum em 2ª convocação às 20h00, tendo como local a Sede Social sito à Praça Getúlio Vargas, 
86, Centro, Patos - PB, para deliberar pela seguinte ordem do dia: LEITURA, ANÁLISE, DISCUS-
SÃO E APROVAÇÃO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2013 juntamente com o PARECER DO 
CONSELHO FISCAL. Patos - PB, 12 de novembro de 2012. Andréa Carla Gomes Gouveia Souto 
Gurgel - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2012
A Prefeitura Municipal de Cacimbas através do Pregoeiro abaixo transcrito torna público e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº. 006/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o Aquisição de Veículos Automotores. Data de 
abertura: 29/11/2012 às 10h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Cacimbas, à Rua São José, nº. 35, 
centro, Cacimbas – PB, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) - 3476-1137.

Cacimbas, 14 de novembro de 2012.
Paulo César Leite
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

LEILÃO N.º 001/2012
A Prefeitura Municipal de Belém, através do LEILOEIRO ADMINISTRATIVO do Município, Senhor 

LUÍS SEBASTIÃO ALVES, torna público que realizará licitação na modalidade LEILÃO N.º 001/2012, 
do Tipo Maior Lance, para alienação de bens móveis inservíveis para o Município, no dia 05/12/2012 
às 14:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, Rua Flávio Ribeiro, 74 – Centro – Belém – PB.

Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 12:00 horas, até às 12:00 horas do dia 
05/12/2012. Tel.: (0xx83) 3261-2425. Sete: www.belem.pb.gov.br.

Belém(PB), 14 de novembro de 2012.
LUÍS SEBASTIÃO ALVES
Leiloeiro Administrativo

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Novembro de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO para 
fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica do Município de Nazarezinho-
-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 057/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35541070.
Email: setorlicitacaopn@gmail.com

Nazarezinho - PB, 14 de Novembro de 2012
MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 13:30 horas do dia 27 de Novembro de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO para 
aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades do município de Nazarezinho-
-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 057/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35541070.
Email: setorlicitacaopn@gmail.com

Nazarezinho - PB, 13 de Novembro de 2012
MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Novembro de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO para 
Aquisição de aparelhos de ginástica para instalação da Academia da Saúde do município de Na-
zarezinho. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 057/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35541070.
Email: setorlicitacaopn@gmail.com

Nazarezinho - PB, 13 de Novembro de 2012
MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 

 Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de balanças de saúde, de acordo com o Processo 
Administrativo nº 066/2012 e Tomada de Preços  nº 028/2012. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – CNPJ Nº 08.348.650/0001-34
OBJETO: Aquisição de medicamentos psicotrópico e outros.
VALOR DO lote I R$ 1.165,50 (hum mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), 
VALOR DO Lote II R$ 1.436,00 (hum mil, quatrocentos e trinta e seis reais) 
VALOR DO Lote III R$ 19.406,00 (dezenove mil, quatrocentos e seis reais), 
VALOR GLOBAL R$ 22.007,50 (vinte e dois mil, sete reais e cinqüenta centavos) 
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2012.

Ibiara - PB, 14 de Novembro  de 2012
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2012
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado da Tomada de Preços nº 004/2012, 
tendo como objeto CONSTRUÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA ZONA URBANA DESTE 
MUNICÍPIO, onde foi declarada vencedora a COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA 
LTDA, CNPJ 11.602.733/0001-12, somando um valor total de R$ 176.137,42. Informações na CPL, 
sede da prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, 83-3372-2246.

Cuité/PB, 29 de outubro de 2012.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 028/2012, para aquisição de medicamentos psicotrópicos e outros 
e ADJUDICO o seu objeto a empresa: MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, lote I com o 
valor global de R$ 1.165,50 (hum mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), para 
o Lote II com o valor global de R$ 1.436,00 (hum mil, quatrocentos e trinta e seis reais) e para o 
Lote III com o valor global de R$ 19.406,00 (dezenove mil, quatrocentos e seis reais), com o valor 
total dos Lotes de R$ 22.007,50 (vinte e dois mil, sete reais e cinqüenta centavos),  conforme mapa 
comparativo de preços por item e cartas propostas.

Ibiara - PB, 13 de novembro de 2012.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito

IRIA GOMES PORPINO, Notifica O Sr. JOSÉ SANTOS DO NASCIMENTO, residente a Rua Heraclito Lucena, 
18 - São José - GUARABIRA/PB, CEP. 58200-000, para que retorne as atividades laborais, na sede desta 
Empresa no Distrito Industrial de Guarabira/PB, no Prazo de 48 horas.

IRIA GOMES PORPINO, notifica o Sr. GILBERTO JUSTINO DA SILVA, residente a Rua Rosil Guedes, 106 
- Nordeste I - GUARABIRA/PB - CEP. 58200-000, para que retorne as atividades laborais na sede desta 
Empresa, no Distrito Industrial de Guarabira/PB, no Prazo de 48 horas.

LUIS WALTER CIRNE RAMALHO – CNPJ/CPF Nº 08.404.915/0001-74, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4025/2012 em João 
Pessoa, 11 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio e venda de combustíveis 
em geral – gasolina, álcool, óleo lubrificante, na Praça Epitácio Pessoa S/N – Centro Município: BANANEI-
RAS – UF: PB. Processo: 2012-001633/TEC/LO-2577.

POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA – CNPJ/CPF Nº 70.094.628/0001-89, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
3962/2012 em João Pessoa, 4 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Transporte de 
carga perigosa (gasolina, álcool e biodiesel), veículos de placas MNB- 3774/PB e MMU-2403/PB – Em Todo 
Estado da Paraíba Município: UF: PB. Processo: 2012-005566/TEC/LO-3543.

João Pessoa > Paraíba > QUinTA-FEiRA, 15 de novembro de 2012Publicidade
26 A UNIÃO 
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