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Sertão
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20o  Mín.
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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$ 2,640 (compra) R$ 2,641  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

08h38

22h02

2.0m

2.0m

baixa

baixa

15h53 

03h24

0.8m

0.6m

l Bairro do Cidade Verde recebe mutirão de serviços da Emlur a partir de hoje

l Sebrae inscreve até dia 23 para Oficina de Empreendedorismo em Caaporã

l Estação Cabo Branco abre hoje a programação da III Semana do Músico

l Escola de Educação Básica da UFPB inscreve até sexta-feira para vagas em 2013

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ano CXIX
Número 253

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Estado confirma pagamento do 
13o mesmo com queda do FPE

As perdas do repasse 
do FPE este ano chegam a 
R$ 247 milhões. O gover-
nador Ricardo Coutinho 

PM prende 10 pessoas acusadas 
de homicídios e tráfico de drogas

EM CAMPINA grANdE

PÁGInA 16

Os sensores da Aesa marca-
ram em 18% e 19% a umidade 
relativa do ar, respectivamente, 
em Patos e Sousa. PÁGInA 15

Umidade do ar 
cai abaixo de 20% 
em Sousa e Patos, 
aponta a Aesa

climA

O programa do Governo 
Federal já beneficiou 1,4 mil 
famílias de agricultores pa-
raibanos. PÁGInA 25

Pronaf libera 
R$ 24 milhões 
para agricultores 
paraibanos

eSTiAgem

O presidente da Coperve, 
professor João Lins, explicou 
que as Polícias Federal e 
Militar vão participar da 
esquema de segurança das 
provas do PSS. PÁGInA 14

Coperve define 
esquema de 
segurança para 
as provas do PSS

uFPB

Os interessados em par-
ticipar do concurso para es-
colha da logomarca dos 120 
anos de A União podem se 
inscrever até o próximo dia 
1o de dezembro. PÁGInA 13

Continuam abertas 
inscrições para 
escolha da marca 
dos 120 anos

A uniãO

O Governo do Estado 
inaugura amanhã o primeiro 
Centro de Referência em Es-
clerose Múltipla da Paraíba. O 
serviço de atendimento fun-
cionará na Funad. PÁGInA 10

PB terá Centro
de Referência
em Esclerose
Múltipla

SAúDe

Pior seca das últimas décadas transforma o cenário do Sertão paraibano PÁGInA 9
Um disque-denúncia contra a discriminação racial foi lançado 
dentro da programação da Consciência Negra. PÁGInA 13

governador ricardo Coutinho apresentou o programa de cidadania

grupo Os Fofos Encenam participa de evento em JP PÁGInA 8

Ações pela igualdade racial

apresentou os números e 
também garantiu o paga-
mento dos servidores e do 
13º salário. PÁGInA 17



UN

Se o Banco do Brasil é federal, 
a Caixa Econômica também, e o 
mesmo ocorre com os portos e ae-
roportos do país, por que as crian-
ças brasileiras, que são o futuro 
da Nação, têm de ser, do ponto de 
vista educacional, tratadas como 
crianças municipais? Por que não 
merecem a atenção federal na mes-
ma medida que meninos e meni-
nas, em idade escolar, recebem em 
outros países?

Com certeza, estas e outras 
perguntas vão ser feitas na au-
diência pública que a Comissão 
de Educação do Senado promove 
amanhã, com o objetivo de redis-
cutir a quem deve caber a respon-
sabilidade pela educação básica no 
Brasil. Hoje, como se sabe, esta é 
uma obrigação dos municípios. 

O grande argumento dos que 
defendem a federalização do en-
sino básico é que não dá pra falar 
em futuro promissor para o Brasil, 
enquanto a educação não for assu-
mida – de forma verdadeira, sem 
demagogia – como a maior das nos-
sas prioridades. E faz sentido: no 
mundo inteiro, não há um só país 
que tenha efetivamente alcançado 
níveis elevados de desenvolvimen-
to, sem que antes tenham cuidado 
de assegurar a educação das suas 
novas gerações. 

Mas, finalmente, o que é federa-
lizar a educação básica e como isto 
poderia ser feito? Um dos grandes 
defensores desta causa, o sena-

dor Cristovam Buarque, resume a 
questão de maneira bem simples: 
“É transformar a escola em instru-
mento de união e identidade na-
cional; no Brasil ela é instrumento 
de desunião. Ela desiguala, divi-
de, elimina a possível identidade”. 
Para outros, federalizar significa 
colocar sob controle do Governo 
Federal a fiscalização e o financia-
mento integral da educação. 

O Brasil já federalizou tudo 
o que interessa à sua elite social: 
aeroportos, hidrelétricas, univer-
sidades, escolas técnicas, recei-
ta, autoridades monetárias. Hoje, 
tudo o que acontecer com esses 
setores terá um responsável: o Go-
verno Federal. Mas não há respon-
sável pela educação das crianças 
brasileiras. Ela estará sempre dilu-
ída entre os milhares de prefeitos.

Com a federalização do ensino 
sob a responsabilidade do Minis-
tério da Educação, as Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educa-
ção participariam como órgãos au-
xiliares na execução desse projeto 
nacional, sem diversificação de 
conteúdo pedagógico, ou seja, com 
ensino igualitário em todo o país. 
Portanto, sem diferença de um en-
sino ofertado no Sul ou Norte. 

Educação básica é problema do 
Brasil, e um problema mais do que 
urgente! Toda escola pública bási-
ca tem que ser do Governo Federal 
e todo professor de escola pública 
tem que ser funcionário federal.

As vespas não são mais a maioria. Es-
tão perdendo o poder e o ferrão. Mas ainda 
têm força para manter guerras nas “terras 
viciosas de África e de Ásia” e, por que não, 
nas terras de América também. Para as 
vespas, as “terras viciosas” são as infestadas 
por negros, índios, árabes e semelhantes. 
As vespas, ou wasps (whites,anglo-saxons, 
protestants) fizeram dos Estados Unidos 
um dos países mais intolerantes do mundo: 
o país da ku-klux-klan e de outras entidades 
diabólicas. Mas, diante das minorias cons-
cientizadas, as vespas vêm perdendo seu 
veneno. Agora, desceram mais um degrau, 
com a vitória do democrata Barak Obama 
sobre o republicano MittRomney.

É longa e antiga a luta entre democra-
tas e republicanos. Eles não se unem, nunca 
chegam a um acordo. Sua disputa forma 
a farsa da democracia norte-americana. 
Uma democracia direta em que se vota 
para presidente e xerife, senadores e juízes, 
deputados e promotores. Mas não se vota 
parachairman e general – os postos que 
decidem a paz e a guerra no complexo 
industrial-militar de USA.

A eleição de Hiroshima para receber a 
primeira bomba atômica em muito se deveu 
à expectativa do pós-guerra, pois a cidade-
-holocausto era um centro industrial que 
poderia fazer concorrência aos trusts. Assim, 
antes da guerra terminar, destruía-se o pos-
sível concorrente do pós-guerra. Hiroshima 
foi uma terra arrasada para o amanhã, como 
ontem o bloqueio do petróleo levou o país do 
Sol Nascente à insensatez de Pearl Harbor.

O ataque à Baía Pérola foi provocado pelo 
ferrão da vespa norte-americana, do wasp 
venenoso que não queria concorrente no Pací-
fico – e estrangulava esse concorrente com o 

formidável bloqueio do petróleo, articulado 
com a Inglaterra. E o contra-ataque dos EUA 
trazia no seu bojo a estratégia de uma guerra 
definitiva, em que não sobrassem hiroshimas 
com suas indústrias ameaçadoras ao lucro e 
poder das empresas ianques.

Mas, dentro dos EUA, uma ameaça nascia 
e crescia. Eram os marginalizados pelo poder 
wasp. Os negros, latinos, judeus, católicos, 
maconheiros, ex-presidiários, ex-combaten-
tes, uma sobra social multirracial, de várias 
ideologias. A pressão dos EUA sobre as eco-
nomias pobres, para explorá-las à exaustão, 
provocou o êxodo migratório de latinos e de 
todas as etnias para o mercado do Tio Sam. E 
essas pessoas, ainda não organizadas, mas já 
em princípio de conscientização, começam a 
neutralizar o ferrão da vespa. Reelegeram um 
mestiço para a presidência dos EUA. Poucos 
veem Obama como um mestiço – sua mãe era 
branca – e isso é ainda uma herança do pre-
conceito wasp. Um mestiço não descendente 
de escravos, pois Obama chegou aos EUA 
muito tempo depois da abolição.

As minorias marginais ainda não estão 
organizadas, apenas esboçam gestos de cons-
cientização. Mas já reúnem forças bastantes 
para vencer o vespeiro. São negros, amarelos, 
latinos, judeus, árabes, gays, católicos e maco-
nheiros, ex-combatentes e ex-presidiários, to-
dos de mãos dadas contra o gigante wasp. Os 
EUA são o país que tem mais ex-combatentes 
no mundo, pois são a nação que mais se mete 
em guerras– e a que mais ganha dinheiro com 
elas. Por outro lado, são o país que tem mais 
ex-presidiários, pois alberga a maior popula-
ção carcerária do mundo. Esses dois con-
juntos estão presentes num terceiro – o de 
desempregados, composto ainda por negros, 
latinos e maconheiros. Os obameiros. 

A poetisa Cecília Meireles, no seu 
poema “Leilão de Jardim”, pôs à venda 
o seu rico jardim, fonte permanente 
de suas inspirações. Não sei se alguém 
chegou a comprar o pequeno paraíso da 
poetiza. Poetiza, sim, e jamais “poeta”, 
como costumam chamar determinados 
críticos. 

Mas vamos ao poema, que começa 
assim: “Quem me compra um jardim 
com flores? Borboletas de muitas cores, 
lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e 
azuis nos ninhos?” E me vem a interro-
gação, por que diabo ela colocou à venda 
o seu jardim? Aqui, no edifício onde 
moro, há um jardim que, além de ser 
aguado, todos os dias, também recebe 
dos que passam pela calçada, um olhar 
de admiração, a começar pelas crianças, 
que chegam a puxar o braço das mães, 
chamando-as para a contemplação 
daquele recanto poético. Ah, leitor, como 
faz bem à alma dedicar alguns minutos 
a um jardim, a um bosque, a um mar, a 
um céu estrelado, a uma noite de luar! E 
nesse contemplar, muitos problemas são 
suavizados. Não esqueçamos que Jesus 
nos deu aquela lição para “olhar os lírios 
do campo”...

Nos poucos instantes que demoro 

o olhar no jardim de meu prédio, quan-
tas coisas me maravilham. Ora vejam 
só aquela fila de formigas caminhando 
em direção de seu buraco residencial... 
Quanta ordem. Nenhuma se atreve a pas-
sar na frente da outra. As formigas, numa 
disciplina admirável, vão carregando, em 
silêncio, folhas que arrancaram de algum 
lugar. E fazem muito bem. Retiro o olhar 
daquelas admiráveis trabalhadoras, 
pois quem acaba de chegar ao cenário é 
a senhora lagartixa, que, vez por outra, 
balança a cabeça como a dizer na sua 
mudez: “Que beleza de espetáculo!” Mas 
o que encanta mesmo são estas borbo-
letas no seu balé mudo. Como sabem 
beijar as flores e delas extrair o precioso 
suco. Os pássaros também participam 
daquele paraíso. 

Mas o sol está esquentando muito, 
querendo também participar daquele 
momento poético e terapêutico. E as 
crianças que passam na calçada, pu-
xando as mães pela saia, a dizer: “espie 
mãe. que beleza”. Mas a velha está com a 
cabeça tão cheia de problemas que só faz 
dizer ao filho curioso: ”Vem, menino, que 
já estou atrasada”.

Esquece que a pressa é inimiga da 
reflexão, da contemplação...

Editorial

Um
As minorias de Obama

Brasileirinhos federais

Cena num jardim

Saiu o terceiro Índice de Con-
fiança das Micro e Pequenas 
Empresas no Brasil (ICMPE). 
O levantamento apurou que 
72% dos pequenos negócios 
estão prevendo uma receita 
maior até dezembro, enquan-
to 26% planejam contratar 
mais funcionários no próximo 
mês. O otimismo de outubro 
é 10% maior do que o regis-
trado em maio e junho.

Como em todo “feriadão”, na quin-
ta a BR-230, nas proximidades do 
acesso com a BR-101, em Bayeux, 
engarrafou. Muita gente, de João 
Pessoa e Recife, convergindo para 
Natal. Onde, é voz corrente, o tra-
tamento ao turista não anda lá essa 
Brastemp, além da exploração.

Quem pensa que já viu tudo 
ao decorrer da campanha 
eleitoral para as eleições na 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, seccional Paraíba, não 
perde por esperar. Há quem 
garanta que a coisa vai en-
grossar ainda mais. 

O senador Vital Filho(PMDB-PB) anunciou que vai  reunir, nesta quarta-feira, a co-
missão especial sobre o Rio São Francisco para apresentar um plano de trabalho a 
ser desenvolvido. A ideia é ouvir o ministro da Integração Nacional, Fernando Be-
zerra ,  e coletar informações junto ao TCU e CGU, para  um diagnóstico das obras de 
transposição. “Comissão vai cumprir o seu papel de fiscalizar e contribuir para que 
o cronograma seja cumprido”, promete o senador paraibano.

Formação Econômica do Brasil, clás-
sico livro do paraibano Celso Furtado 
escrito em 1958, vinha sendo publi-
cado desde 1980 por uma editora 
de Seul, sem autorização. A viúva 
de Celso, traduzido para 14 países,  
descobriu o abuso por acaso, ao fe-
char contrato na Coréia do Sul.

BONS NEGÓCIOS

ESQUENTANDO ENGARRAFOU
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A Fundação Nacional de Saúde 
reúne hoje, no  auditório do 
IFPB em João Pessoa,  deze-
nas de prefeitos paraibanos. 
No evento, com a presença 
de técnicos da Funasa, serão 
discutidas propostas voltadas 
para a melhoria da qualidade 
de vida dos paraibanos,  vi-
sando a disponibilidade de re-
cursos – R$ 500 milhões – do 
PAC 2, quanto a formulação e 
trâmites dos projetos.
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Como faz bem à alma dedicar alguns minutos a um jardim, a um 
bosque, a um mar, a um céu estrelado, a uma noite de luar!”

 

Os  Municípios que estiverem 
em Situação de Emergência, 
ou Estado de Calamidade 
Pública, podem suspender o 
pagamento referente ao par-
celamento de suas dívidas 
previdenciárias de acordo com 
o decreto 7.844/2012 e da 
Lei 11.196/2005. Para isso, 
precisam apresentar um reque-
rimento de suspensão na Secre-
taria da Receita Federal do Brasil 
de seu domicílio tributário.
O requerimento deve apresen-
tar um plano de trabalho com 
previsão para a aplicação dos 
valores relativos às parcelas 
prorrogadas em atividades e 
ações em benefício direto da 
população afetada pela seca, 
estiagem prolongada ou outros 
eventos climáticos extremos.

SUSTAR DÍVIDA



Daniel Evangelista
psicólogo

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com
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EXCLUSIVO

A
Porque a fundação recebeu o 

nome de Zoé. O que significa essa 
palavra?

Zoé é uma palavra Grega que sig-
nifica vida. Nós colocamos esse nome 
porque queremos que as pessoas que 
vierem para o nosso espaço em busca 
da recuperação de uma vida perdida, 
sem motivação para viver, tenham 
meios e a oportunidade de recons-
truir tudo e novamente passem a ter 
vida.

De onde partiu a necessidade 
de desenvolver esse projeto?

Nós estávamos realizando um 
trabalho de evangelização no Mer-
cado Público de Santa Rita e, diante 
esse processo, nós percebemos a ne-
cessidade de poder dar algo a mais as 
pessoas que eram moradores de rua. 
Então, no início o nosso alvo era os 
moradores de rua, daí, nós percebe-
mos que as pessoas que moram nas 
ruas sempre têm uma ligação com a 
dependência química, seja ela do ál-
cool ou de outras drogas, a exemplo 
do crack. 

Há quanto tempo existe a ins-
tituição e onde ela está localizada?

A Fundação Zoé é uma organiza-
ção cristã, inter-denominacional, sem 
fins lucrativos, ainda em processo de 
formalização de sua personalidade 
jurídica, já temos a aprovação do Mi-
nistério Público para o funcionamen-
to da casa e estaremos encaminhan-
do nos próximos dias os tramites 
legais para poder tirarmos o CNPJ e 
oficializar a instituição. Mas já temos 
a aprovação do Ministério Público ao 
que se refere ao funcionamento da 
casa. A nossa instituição fica localiza-
da na Rua Salvador, 60, Loteamento 
Boa Vista, Várzea Nova, Santa Rita, 
Paraíba. A instituição surgiu no ano 
de 2009 como uma iniciativa emer-
gente para intervir no quadro de vul-
nerabilidade social e de violência de-
correntes do uso e tráfico de drogas 
na cidade de Santa Rita.

Como a fundação funciona e 
qual a sua linha de atuação?

Ela funciona em sistema de in-
ternato porque nós trabalhamos com 
a internação voluntária de pessoas 
do sexo masculino maiores de 18 
anos, que consiste em um período de 
nove meses. Nós atuamos através de 
um trabalho dentro da linha terapeu-
ta. Como eu também tenho formação 
em psicologia, atuo nessa linha jun-
tamente com uma equipe multidis-
ciplinar composta de professores de 
educação física, nutricionista, peda-
gogo, enfermeira entre outros pro-
fissionais que nos ajudam. Sendo as-
sim, nós trabalhamos em um sistema 
integral de reabilitação das pessoas 
internas.

Quais as atividades realizadas 
com os internos da instituição?

Além da terapia ocupacional, 
nós fazemos um trabalho de cons-
cientização através da terapia de 
grupo com os internos, realizamos 
também um trabalho de palestras 

com temas específicos voltados para 
a própria necessidade do interno 
porque uma das grandes necessida-
des existentes é a questão da motiva-
ção, a autoexistência e a capacidade 
de acreditar que você pode vencer. 
As drogas sugam isso, ou seja, elas 
tiram o direito das pessoas poderem 
sonhar e reconstruir as suas vidas.

Quantas pessoas estão hoje 
em tratamento?

No momento nós comportamos 
um número de 12 pessoas, porém, 
o nosso desejo é o de ampliar esse 
espaço para atender mais pessoas 
necessitadas. Esse trabalho somen-
te poderá ser ampliado quando nós 
conseguimos ajuda financeira de ór-
gãos, intuições e até mesmo da socie-
dade no geral. Vale resaltar que todos 
os nossos internos procuram o nosso 
trabalho voluntariamente.

De que maneira a instituição é 
mantida?

Ela é mantida através de doações 
de anônimos, doações de igrejas que 
são parceiras desse projeto e cola-
boram para manter a instituição. A 
população também pode ser nosso 
colaborador, como no momento a 
instituição ainda não dispõe de uma 
conta bancária oficial, porque nós 
ainda estamos registrando juridica-
mente, as pessoas devem nos procu-
rar através do fone 8818-1114 que 
nós agradecemos e aceitamos qual-
quer tipo de doação seja ela dinheiro, 
alimentos, roupas de cama, material 
de limpeza e higiene, entre outras.

Desde a sua implantação algum 
interno já se libertou das drogas?

Sim. Pela misericórdia do senhor 
o nosso trabalho já conseguiu restau-
rar algumas vidas. Um exemplo disso 
é o caso de um rapaz, por nome de 
Veridiano, e eu lembro que o encon-
tramos sem nenhum referencial, nas 
ruas e abandonado pela família, era 
dependente do álcool e outras dro-
gas e vivia na praça pública de Santa 
Rita, o levamos e, após nove meses 
de tratamento ele saiu da instituição 
totalmente recuperado. Hoje ele tra-
balha em uma granja como caseiro, 
constituiu uma família e um novo lar 
e está vivendo a vida como qualquer 
cidadão comum.

Diante do trabalho realizado 
nesse projeto, qual a dependência 
química mais comum encontrada 
em Santa Rita?

A dependência do crack ainda é 
de maior incidência ao meu contexto 
de atuação porque ela é uma droga 
popular devido o seu baixo custo de 
preço. Essa droga, infelizmente está 
atingindo a população em todas as 
faixas etárias de idade, para se ter 
ideia, em nossa instituição cujo aten-
dimento é a partir dos 18 anos de 
idade, nós temos internos com 19, 20 
e 50 anos dependentes da droga. En-
tão, não existe especificamente faixa 
etária de idade na dependência do 
crack, infelizmente ela atingiu todas 
as idades e classes sociais.

Recuperando o direito 
de viver sem o uso das drogas

Fundação Zoé é uma organização cristã, inter-denominacional, sem fins 
lucrativos, ainda em processo de formalização de sua personalidade jurídica 
que trabalha na recuperação e ressocialização de homens envolvidos com 
drogas, álcool, desabrigados, entre outros. O psicólogo Daniel Evangelista 
Barbosa, pastor da Assembleia de Deus do Ministério Madureira, coordena 
o projeto que é desenvolvido por um conjunto de igrejas do município de 
Santa Rita. De acordo com ele, a instituição surgiu no ano de 2009 como 
uma iniciativa emergente para intervir no quadro de vulnerabilidade social 
e de violência decorrentes do uso e tráfico de drogas naquele município. 
Desde então, apesar das dificuldades, poucos recursos e apoio, ela atua na 
promoção de cuidados holísticos do ser humano, na busca da reintegração 
do indivíduo à sociedade e baseando suas ações em valores cristãos. 
Ele explica, na entrevista a seguir, que o nome da fundação é de origem 
grega e significa “vida”. Ele foi usado para denominar a instituição no 
intuito de que as pessoas, dependentes de algum tipo de droga que já não 
encontram mais motivação para viver, busquem uma luz para reconstruir 
a sua vida. A Fundação Zoé tem sede localizada na Rua Salvador, 60, 
Loteamento Boa Vista, Várzea Nova, Santa Rita. Ela funciona em sistema 
de internação voluntária de pessoas do sexo masculino maiores de 18 anos 
e, atualmente, conta com 12 internos que, além da terapia ocupacional, 
participam também do trabalho de conscientização realizado através da 
terapia de grupo, palestras com temas específicos voltados para a própria 
necessidade do interno, buscando sempre a alta existência e a capacidade 
de acreditar que se pode vencer.
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Em cima da hora

Resultado será divulgado hoje
VEstibular do unipê

Lista dos aprovados no 
Processo Seletivo 2013 
será divulgada às 11h

O resultado do Vesti-
bular 2013 do Centro Uni-
versitário de João Pessoa 
(Unipê) será divulgado 
hoje, a partir das 11h. A 
lista dos classificados será 
divulgada no Espaço de 
Vivência Acadêmica (EVA) 
e no Portal da instituição 
(www.unipe.br). As provas 
foram aplicadas no último 

sábado (17), no campus 
universitário, no bairro de 
Água Fria, na capital. 

Orientação 
A matrícula dos apro-

vados para os 1º e 2º se-
mestres será realizada nos 
dias 26, 27 e 28 de novem-
bro. Os feras devem se ma-
tricular das 8h às 13h e das 
14h às 19h, na Secretaria 
Geral de Ensino (Segen), 
localizada no Espaço de Vi-
vência Acadêmica (EVA), no 
campus universitário. 

Documentos para matrícula

l Para fazer a matrícula, os “feras” precisam apresentar cópias 
autenticadas dos seguintes documentos:
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou equivalente)
- Histórico Escolar do Ensino Médio
- Documento de Identidade (RG)
- CPF
- Título de Eleitor
- Comprovante de votação das últimas eleições
- Certidão de Nascimento
- Carteira de Reservista (para homens)
- Uma foto 3x4 recente

l informações:  
Disque-Vestibular: 0800 707 9210
Segen - Secretaria Geral de Ensino: 
(83) 2106 9226/ 2106 9227/ 2106 9228 
www.unipe.br

l Setor de Bolsas, Incentivos e Crédito Estudantil 
(83) 2106 9288 / 3231 3431
 bolsas@unipe.br 

l Cursos / Vestibular unipê 2013
1- Administração (Bacharelado)
2- Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado)
3- Ciências Contábeis (Bacharelado)
4- Ciência da Computação (Bacharelado)
5- Direito (Bacharelado)
6- Educação Física (Bacharelado)
7- Educação Física (Licenciatura)
8- Enfermagem (Bacharelado)
9- Engenharia Civil (Bacharelado)
10- Fisioterapia (Bacharelado)
11- Fonoaudiologia (Bacharelado)
12- Psicologia (Bacharelado)
13- Odontologia (Bacharelado)
14- Design de Moda (Tecnológico)
15- Gestão da Tecnologia da Informação (Tecnológico)
16- Sistemas para Internet (Tecnológico)
17- Redes de Computadores (Tecnológico)
18- Gestão Ambiental (NOVO)
19- Gestão Financeira (NOVO)
20- Gestão de RH (NOVO)
21- Gestão Pública (NOVO)
22- Marketing (NOVO)
23- Logística (NOVO)

FOTO: Divulgação

Ao ser declarado bombeiro 
mirim, prometo regular minha 
conduta pelos preceitos da moral 
e aplicar os conhecimentos ad-
quiridos para o bem estar da so-
ciedade. Este foi o juramento das 
crianças da Comunidade Padre Zé 
concluintes do Projeto Bombeiro 
Mirim desenvolvido pelo Corpo de 
Bombeiros Militar da Paraíba, com 
apoio da Secretaria da Segurança e 
Defesa Social e da Secretaria Nacio-
nal de Segurança Pública (Senasp).

A solenidade de encerramen-
to do Projeto na Comunidade Pa-
dre Zé, em João Pessoa, aconteceu 
ontem, na Igreja Batista Missio-
nária El Shaday e contou com as 
presenças do major Donelson Lira, 

capitão Marcone Osório, tenentes 
Osvaldo e Alana e ainda sub te-
nente G. Silva e outros militares. 
Mães de crianças também partici-
param do evento.

As 47 crianças concluintes re-
ceberam certificados entregues 
pelos oficiais do Corpo de Bombei-
ros. Mateus Henrique da Silva, de 
10 anos, disse que agora se sente 
realizado com a possibilidade de 
ser um verdadeiro bombeiro. Ape-
sar da pouca idade ele disse que 
aprendeu muito.

Clarice Lourenço da Silva Pes-
so e Ester Cristina de Oliveira tam-
bém tem o mesmo pensamento de 
Mateus. Elas disseram que apren-
deram muita coisa, até mesmo de 
oferecer os primeiros socorros, em 
casos de acidentes domésticos.

O major Donelson Lira, coor-

denador estadual do Projeto Bom-
beiro Mirim, disse que somente 
este ano, 347 crianças se inscreve-
ram tanto em João Pessoa como 
na cidade de Cajazeiras, onde o 
Projeto é desenvolvido.

Em 2011, 193 crianças recebe-
ram diplomas, em solenidade rea-
lizada na Escola de Serviço Público 
da Paraíba e que contou com as 
presenças do secretário Cláudio 
Lima e do coronel Jair Carneiro de 
Barros.

Hoje a partir das 14 horas 
haverá solenidade no quartel 
do Comando Geral do Corpo de 
Bombeiros quando serão entre-
gues certificados de conclusão a 
crianças do bairro da Ilha do Bis-
po. Nos dias 28 e 29 será a vez das 
crianças dos bairros de Mandacaru 
e São José.

Projeto faz entrega de certificado
bombEiro mirim

Bombeiros mirins da Comunidade Padre Zé, em João Pessoa, recebem os seus certificados de Projeto e prestam juramento

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O advogado Fernando 
Magalhães, um dos defen-
sores do ex-policial Marcos 
Aparecido dos Santos, o Bola, 
afirmou, após ter abandona-
do o julgamento de seu clien-
te, que vai recorrer ao TJ-MG 
(Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais) contra o que classi-
ficou como “cerceamento de 
defesa” e que vai tentar per-
manecer na defesa do réu.

Magalhães declarou que 
os advogados do ex-policial 
vão entrar com uma repre-
sentação contra a magistrada 
Marixa Fabiane Lopes Rodri-
gues, do 1º Tribunal do Júri 
de Contagem, no CNJ (Conse-
lho Nacional de Justiça).

“Ele [Bola] nos quer no 
caso. Vamos ao Tribunal de Jus-
tiça e ao Conselho Nacional de 
Justiça para que possamos con-
tinuar no processo sem o cerce-
amento de defesa”, afirmou.

Magalhães e os outros 
advogados de Bola deixaram 
o Fórum Doutor Pedro Aleixo 
na tarde de ontem.

“A magistrada está des-
respeitando o direito de de-
fesa e impedindo que nos 
manifestemos de maneira li-
vre”, disse Magalhães. “É im-
possível que se aconteça um 
julgamento”, afirmou.

“A falta de acesso a mídias, 
a falta de acesso às provas dos 
autos, a falta de acesso aos jura-
dos de provas que foram reco-
lhidas anteriormente... são 35 
nulidades que nós apontamos, 
e ela quer que nós falemos das 
35 em 20 minutos”, afirmou 
o advogado, que saiu do local 
com uma bolsa de viagem.

A juíza perguntou a Bola 
se ele gostaria de ser defendi-
do por dois defensores públi-
cos. Diante da negativa, a juíza 
determinou que ele apresente 

novos advogados no prazo de 
dez dias e desmembrou o pro-
cesso em relação a ele.

“Acredito que a vontade 
dele prevalece, e o Tribunal de 
Justiça terá bom senso. Nós não 
fizemos nada para termos essa 
sanção”, afirmou o advogado.

Magalhães disse ainda 
que a juíza vai “vedar” a vol-
ta dos advogados à defesa do 
ex-policial.

Já o advogado Ércio Qua-
resma, que também defendia 
Bola e foi o primeiro a aban-
donar o júri, afirmou que vol-
tará ao caso no momento em 
que Bola for julgado, em uma 
nova data.

A paranaense Eliza Silva 
Samudio tinha 25 anos em ju-
nho de 2010, quando, segundo 
relatos de amigos, saiu do Rio 
de Janeiro, onde morava, e foi 
para Esmeraldas, na região me-
tropolitana de Belo Horizonte, 

para conversar com o goleiro 
Bruno, pai de seu filho, então 
um bebê de quatro meses.

Bruno mantinha um sítio 
na cidade mineira, onde costu-
mava descansar e reunir ami-
gos, mas foi no Rio que Bruno 
começou a se relacionar com 
Eliza, no início de 2009. Cerca 
de um ano depois, em fevereiro 
de 2010, eles tiveram um filho.

Amigos contam que o 
relacionamento entre os dois 
havia “azedado” logo que Eliza 
soube que estava grávida. Eles 
relatam que Bruno e Eliza bri-
gavam muito, e o goleiro a teria 
agredido e obrigado a tomar 
remédios abortivos. A pedido 
dele, Eliza teria ido ao sítio em 
Minas para tentar chegar a um 
acordo sobre a paternidade da 
criança. Foi e não foi mais vista.

Até o fechamento desta 
edição o julgamento conti-
nuava.

Advogado de Bola vai recorrer ao CNJ
Caso bruno

A Área de Proteção Am-
biental (APA) do Roncador, 
localizada entre os municí-
pios de Bananeiras, Borbo-
rema e Pirpirituba, na região 
do Brejo, vai ser gerida por 
um Conselho, após aprova-
ção do Conselho de Prote-
ção Ambiental (Copam). A 
deliberação foi publicada no 
Diário Oficial do Estado, em 
11 de novembro, e é uma ini-
ciativa pioneira na Paraíba. O  
conselho gestor vai funcio-
nar como auxiliar do órgão 
responsável pela área que, 
atualmente é a Superinten-
dência de Administração do 
Meio Ambiente (Sudema), e 
vai possibilitar a integração 
com a população e com as 
ações realizadas em seu en-
torno.

Através da criação do 
Conselho da Área de Prote-

ção Ambiental do Roncador 
vai ser possível acompanhar 
a elaboração, a implemen-
tação e revisão do plano de 
manejo da Unidade de Con-
servação (UC). Passa a ser 
papel do conselho buscar a 
integração com as demais 
unidades e espaços territo-
riais especialmente protegi-
dos, como também com seu 
entorno, além de compatibi-
lizar os interesses dos diver-
sos segmentos sociais rela-
cionados à unidade.

Orçamento
Outro papel de extre-

ma importância desse con-
selho está na avaliação do 
orçamento da unidade e do 
relatório financeiro anual 
elaborado pelo órgão execu-
tor, que trata dos objetivos 
da UC.

Conselho vai gerir ApA 
do Roncador no Brejo

mEio ambiEntE
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Henrique Magalhães 
comenta a transformação 
dos fanzines
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Curta Temporada 
será encenado hoje
no Santa Roza

Grupo Fofos Encenam 
participa do Programa 
Rumos na capital
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TEATRO OFICINAS

Os profissionais da música se-
rão o destaque dessa semana, 
ao menos é o que promete a 
III Semana do Músico, que 
começa hoje, passando pelo 
Dia do Músico, na próxima 
quinta-feira, e vai até do-
mingo, com diversas apre-

sentações e workshops comandados por 
artistas nacionais e internacionais, todas 
na Estação Cabo Branco. Hoje, o espetáculo 
fica por conta do grupo JP Sax, a partir das 
18h, seguida da Tradicional Jazz Band, às 
20h, ambos no Anfiteatro da Estação. Já 
o workshop de hoje será ministrado pelo 
baterista Cidão, às 16h, no auditório do 
complexo. O evento conta este ano com a 
parceria do projeto Circuito de Mostra de 
Jazz Brasil, que teve o aval do Ministério 
da Cultura.

As atrações locais ganham destaque, 
principalmente os grupos de música de 
instrumental, como o grupo JP Sax, o ba-
terista e percussionista Guegué Medeiros, 
o Quarteto de Trombones e a Camerata 
Popular da Paraíba, além dos flautistas 
da ONG Pequeno Davi. Já em relação aos 
artistas de outros estados, confirmaram a 
paulista banda Mantiqueira, grupo com 14 
membros imersos na sonoridade da MPB, 
e a Traditional Jazz Band, que leva na ba-
gagem apresentações pela América Latina 
e Estados Unidos. 

Os workshops oferecerão boas opor-
tunidades para estabelecer contatos 
com representantes de diversos estados, 
como Pernambuco, Rio Grande do Norte 
e Maranhão, a exemplo do baterista Jú-
nior Eugênio, do pianista PC Bezerra e do 

André Luiz Maia
Especial para A União

Celebrando
A III Semana do Músico oferece aos profissionais a chance de interagir e 
entrega aos pessoenses espetáculos com o melhor da música instrumental

FOTOS:  Divulgação  

João Lobo participa da coletiva ao lado de 400 fotógrafos do país com uma foto das lavadeiras do Rio Piranhas

O grupo paraibano JP Sax abre a programação da noite na Estação Cabo Branco

A Traditional Jazz Band, de São Paulo, 
é a grande atração da noite de 
abertura da Semana do Músico

guitarrista Ozielzinho. Os baianos Cara de 
Cobra e Ambru, percussionistas da banda 
do Bem, de Ivete Sangalo, e o guitarrista Lu-
ciano Magno darão workshops na próxima 
quinta-feira, às 16h e 19h, no auditório da 
Estação Cabo Branco.

Apesar de protagonizarem a lista 
de participantes, o evento não oferece 
espaço apenas para o cenário nacional. 
Além dos dois citados anteriormente, o 
terceiro workshop da próxima quinta, 
Dia do Músico, fica a cargo do pianista 

cubano de Guantánamo, Pepe Cisneiros, 
fundados da banda Pepe Cisneros Cuba 
07, além de ser responsável por uma 
das apresentações musicais na noite do 
mesmo dia.

As informações detalhadas sobre as 
atrações e os workshops podem ser con-
feridas no site da Estação Cabo Branco, 
no endereço www.joaopessoa.pb.gov.br/
estacaocb. Os workshops são de bateria, 
piano, guitarra, clave urbana, percussão, 
guitarra e trompete. Os interessados em 

participar não precisarão fazer inscrição 
prévia, bastando estar no local para reali-
zá-la, não havendo restrição de idade para 
participar. As oficinas acontecem a partir 
das 14h, no auditório da Estação Cabo 
Branco e nos miniauditórios da Estação 
das Artes, anexo do prédio. As vagas dis-
ponibilizadas para cada atividade se darão 
de acordo com o número de assentos dis-
poníveis no espaço.

Dia do Músico
22 de novembro, a próxima quinta-

feira, é o dia escolhido para homenagear 
esses profissionais por causa de Santa Ce-
cília, considerada a padroeira dos músicos. 
A santa da Igreja Católica, que viveu em 
Roma por volta do século III e frequentava 
diariamente a missa celebrada pelo papa 
Urbano, havia decidido não se casar, mas 
foi obrigada por seu pai a se unir com 
Valeriano. Aflita por ter o risco de quebrar 
seu voto de castidade, Cecília revelou sua 
condição ao marido, conseguindo conven-
cê-lo a não consumarem o casamento. A 
história passadas pelas gerações é que a 
santa transmitiu através do canto a beleza 
da castidade, fazendo com que Valeriano 
respeitasse a decisão da esposa e se con-
vertesse ao catolicismo.

A música aparece como destaque até 
mesmo na mitologia grega, quando Zeus foi 
solicitado pelos outros deuses do Olimpo, 
depois da morte dos Titãs, filhos de Urano, 
para criar divindades que pudessem cantar 
suas vitórias. Para tanto, o deus dos deuses 
se deitou com Mnemosina, a deusa da me-
mória, por nove noites consecutivas. A cada 
noite, uma das Nove Musas nascia e, dentre 
elas, havia Euterpe, a musa da música, uma 
das seguidoras de Apolo, deus do Sol, da 
beleza e da música.
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Vivências

Réquiem para a Ficha Limpa. A Lei Complementar 
135/2010, que surgiu de uma ação popular, em que 1,3 
milhão de assinaturas exigiam idoneidade aos candidatos a 
cargos públicos, acaba de morrer na Paraíba.  Justamente no 
Estado, que, proporcionalmente, fora o maior contribuinte 
em aceitação firmada de próprio punho. Esse instrumento 
legal que parecia vigorar, tem sofrido lances abusivos. Ora por 
não está definida sua aplicação,  ou em harmonia com a Lei 
64/1990 Constituição Federal e deixou brechas para mano-
bras de Câmeras irresponsáveis...

Vulgarmente conhecida como Ficha Limpa, originou-
se de uma emenda à Lei  Complementar nº 64/90 que tra-
ta das inelegibilidades.  A norma de 2010 provém de pro-
jeto de lei de iniciativa popular, idealizado pelo juiz Márion 
Reis, que reuniu em letra manual, adeptos da moralidade 
política, em todos os Estados da Federação brasileira, com 
o objetivo de aumentar a aptidão moral dos candidatos a 
cargos eletivos.

No documento em que o magistrado pedia a criação 
da Ficha Limpa detalhava a elaboração da Justiça Eleitoral 
e do Tribunal de Justiça Eleitoral, instituídos no governo 
de Getúlio Vargas, e concretizados no decreto nº 21.076 de 
24.2.1932, para eliminar antinomias entre leis e princípios 
existentes, entre eles.

O período da República Velha fora marcado por gran-
des fraudes e corrupção eleitoral, com a votação a bico de 
pena, porém, sonhada sua reversão, pelos revolucionários 
de 1930. Eles queriam uma carreira judiciária correta, 
para orientar o povo na escolha dos candidatos a cargos 
públicos eletivos, e houve a cessão de direitos negados até 
então. O Governo Provisório estendeu ao sexo feminino 
sua presença nas urnas, e elas participaram do pleito elei-
toral, secreto, de 1934.

Os bons tempos duraram pouco. A Nação fora  presen-
teada, com um rígido regime antidemocrático, com o fecha-
mento das Casas do Congresso, em 1937.

Instalada a democracia em 1945, voltamos à essên-
cia da liberdade na eleição, porém eivada de vícios.  Ins-
talaram-se os currais eleitorais e a ressuscitação dos co-
ronéis. Surgiu a venda do voto, por ingenuidade, de quem 
oferecia o produto, por num corte de chita ou um par 
de chinelos, para votar de trajes novos... Hoje o dinheiro 
em espécie é o trunfo em qualquer sufrágio, ou objetos 
de valor como bujão de gás, colchões, cestas básicas etc. 

Há os que guardam na cidade vizinha seu armazém  de 
troca por sufrágios. E não adiantam as recomendações 
da Justiça e das igrejas, com fundamento no Cristianismo, 
para não comercializarem a consciência. Há vereadores 
que trocam o voto pelo dinheiro em espécie, e não fazem 
segredo do perjuro.

Em 1965 sobrevieram disposições legais, como o 
Código Eleitoral e Corrupção, que procedeu do decreto  nº 
4.737/65 ainda vigente, promulgado na fase militar.

O estilo corrupto alcançou até candidatos às Academias 
de Letras, com o voto aliciado mediante pagamento de men-
salidades dos acadêmicos inadimplentes.

Políticos que trilham por um caminho sem curvas e ata-
lhos, quase sempre não conseguem êxito. Lutar pela aplica-
ção da lei é uma atitude vã, para os que enveredam pela trilha 
da decência na vida pública.

Quem tem patrimônio surrupiado do bem público e las-
tro financeiro para contratar advogado esperto e competente, 
que comparece às legendas dos jornais para, com ênfase, 
comunicar sua vitória, é uma prova de que o crime compensa 
e ganha consistência...

Disse o grande mestre Sobral Pinto: “Todo acusado tem 
direito a um advogado de defesa. Mas nenhum tem o direito 
de mentir para livrar da punição o acusado de crimes que, 
comprovadamente, cometeu. O advogado é juiz inicial da 
causa e não pode agir como comparsa.”

Mas, se os documentos entregues ao defensor público 
estão compatíveis com as leis, como ele vai descrer do histó-
rico que lhe chegou às mãos. O que vale é a prova e quando 
esta tem a interferência da autoridade da comarca dispensa 
argumentos, porque um parecer da Câmara tem mais valor 
que um arrazoado do TSE-DF.

Nessa última eleição, por uma coisa banal um candidato 
foi impedido de competir, enquanto um Ficha Suja teve abo-
nada sua pretensão e referendada no TRE-PB e no TSE-DF 
quando contas rejeitadas numa sessão da Câmara Municipal 
foram anuladas e aprovadas, mais adiante de forma fraudu-
lenta...

No entanto as Instituições Eleitorais basearam-se no 
resultado da segunda eleição da Câmara, que aprovou contas 
reprovadas, porque a primeira sessão não existe mais nos 
arquivos da Casa.

Os prefeitos Fichas Sujas estão em alta; Os Fichas Lim-
pas, aguardam  castigos foram éticos. 

Quem não se lembra des-
ta modinha carnavalesca: “O teu 
cabelo não nega mulata, porque és 
mulata na cor, mas como a cor não 
pega, mulata, mulata eu quero teu 
amor...”.

No Brasil, o preconceito em re-
lação aos afro-descendentes, depen-
de muitas vezes do tom. Ah, minha 
neguinha, não fale assim. Ou como 
canta aquela dupla sulista, Kleiton 
e Kledir: “Amo 
tua voz e tua 
cor, e teu jeito 
de fazer amor...“.

Nasci no 
interior de São 
Paulo, preta cla-
ra ou moreni-
nha escura, mas 
amiga e vizinha 
de muitos bran-
cos e morenos 
claros. Éramos 
colegas de esco-
la, brincávamos 
pelos quintais, 
um dia na casa 
dos turcos, 
outro dia nos armênios e polacos, 
espanhóis, portugueses e alemães, 
italianos, persas, alguns franceses, 
índios... Não, não me lembro de 
índios entre nós. Porém ensinaram-
nos que todo aquele nascido em solo 
brasileiro, era brasileiro. E no giná-
sio, um professor mais afoito, branco 
e alcoólico, Seu Espina, contou-nos 
que não havia mais índios na região, 
porque haviam sido assassinados. 
E a tal história de mistura racial 
sem preconceito era idealismo da 

morenidade, ou seja, conversa mole 
para boi dormir.  Tanto fazia ser rico 
ou pobre. Na hora H mesmo, o que 
contava era a genética, os ances-
trais.

Senti isto na adolescência. As 
mocinhas afro-descendentes ser-
viam para a diversão. Ou para lavar, 
passar, cozinhar, ser a melhor amiga. 
Mas para casar tinha que ter sobre-
nome e feições europeias. A cor e 

o cabelo ruim dos mulatos 
pegavam sim, nos filhos! E 
uma criança escurinha na 
família, não era de bom tom. 
Na minha cidade havia dois 
concursos de beleza feminina. 
Um para as garotas brancas 
e outro para as bonequinhas 
do café, que eram as mula-
tas, crioulas, pardas, cafuzas, 
jambos, bahianinhas...  As ma-
melucas, mestiças de brancos 
com índios - os que sobraram 
da matança, principalmente 
na época dos Bandeirantes, 
segundo  professor  Espina - , 
quando bem afiladas e pareci-
das com Iracema, a índia dos 

lábios de mel, ainda tinham algumas 
chances. Com dinheiro, então, eram 
Deusas. “Índia seus cabelos nos om-
bros caídos...”.

Fui para a capital, estudar, 
longe da mentalidade conservadora 
interiorana. Jovem, bonita e uni-
versitária, chovia rapazes na minha 
horta. E priorizando uma profis-
são, casar nem passava pela minha 
cabeça. Então deveria ter dado tudo 
certo. Mas eu queria um namorado, 
um companheiro, no entanto os 

estudantes, moços lindos, cultos e 
de todas as cores, só queriam aquilo! 
Não queriam saber o que eu pen-
sava, lia, planejava para o futuro, 
não, nada, só interessavam-se pelo 
corpo, as curvas, os quadris...  Havia 
o pacote-completo. Cinema, teatro 
ou show, depois um restaurante, 
pizzaria ou bar, sempre dividindo 
as contas. Então, finalmente, cama. 
Terminada a transa, foi bom pra 
você, querida, sim, foi bom pra mim 
também. Beijinhos, nos vemos mais 
tarde.  “Se eu amarrar, meu amor, na 
amada de um porto, noutro porto é 
capaz de outra amada, outro amor 
amarrar...“, ou coisa assim. Consola-
va-me ouvindo Chico Buarque, Edu 
Lobo, Gil, Caetano, Bethânia, Gal 
Costa, Vulgo Nego Dito, Nego Dito, 
Cascavel... Li Simone De Bouvoir, a 
principal companheira de Sartre, 
que liderou o Movimento Feminista 
na Europa, nos anos 50 e 60, com 
a famosa - e corajosa -  frase: Eu fiz 
aborto! E Doris Lessing  “O Diário 
Dourado”, entre muitas outras obras. 
Cem Anos de Solidão, de Gabriel 
Garcia Marques, e mais um bocado 
de autores literários, extremamen-
te importantes para um melhor 
entendimento da vida e fatos maio-
res e menores de nosso cotidiano. 
No curso de Geografia, tive alguns 
amigos que podiam comprar livros 
e, depois de lê-los, passavam para 
os que não tinham a mesma sorte. 
Fui uma privilegiada, neste sentido. 
Porém, como ouvi num filme, que já 
nem me lembro o título ou diretor 
: quem quer saber o que pensa um 
homem negro?

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

O clipe e o pé de moleque
Um clipe enferrujado dentro de um bolo 

“pé de moleque” vai custar caro ao dono de uma 
panificadora. Vitor, que era louco por bolos, comia 
um pedaço de pé de moleque na panificadora 
próxima de sua residência, quando mastigou um 
clipe (enferrujado) de metal, que estava dentro 
do doce. Com o impacto, quebrou um dente. 
Reclamou, fez escândalo, mas os empregados da 
empresa e outros clientes riram do fato.

O rapaz não se conformou e procurou o 
advogado da empresa onde trabalhava. Através 
deste, a ação foi ajuizada em 20 de junho de 
2006, pedindo danos materiais e morais. A lide 
- que é simples, mas curiosa - já tem quase seis 
anos de tramitação, dos quais três anos em grau 
de recurso.

Em primeiro grau, a empresa - que ficou 
revel - havia sido condenada a pagar R$ 2 mil. 
Inconformado com o valor arbitrado na sen-
tença, o consumidor apelou ao TJ, reiterando o 
pedido que já fizera: uma indenização de R$ 76 
mil. A Câmara de Direito Civil reformou par-
cialmente a sentença para condenar a empresa 
fabricante e vendedora do pé de moleque ao 
pagamento de reparação por danos morais, no 
valor de R$ 12 mil reais a Vitor, o comedor de 
bolo inconformado.

Telefônica x sala de aula
Uma mensagem de texto de propaganda de 

uma operadora de telefonia brasileira, enviada a 
clientes da empresa, estimula a troca de torpedos 
entre alunos durante a aula. Vejam os leitores a 
“beleza” do texto: “Tah na aula e precisa falar com 
um amigo? Manda um SMS pra ele! Soh cuidado 
pro professor não pegar você”, que foi divulgado 
e repercutido negativamente por usuários da 
empresa nas redes sociais.

Segundo a operadora, a mensagem foi 
enviada para usuários do plano X, voltado ao 
público jovem, e “decorreu de um equívoco no 
processo de criação e envio da comunicação”. 
Em nota, disse ainda que “não é favorável ao uso 
do celular em sala de aula e que a ação relatada 
pela reportagem foi pontual e não se repetirá”. A 
empresa não informou quantas pessoas recebe-
ram o texto. Mas o aplicativo exclusivo do plano 
no Facebook (“Eu sou Beta”) possui mais de 250 
mil usuários.

Direito Financeiro
A Editora Método, acaba de lançar no merca-

do Direito Financeiro Esquematizado (3ª edição, 
240 páginas, R$ 68), de Tathiane Piscitelli. O 
objetivo deste livro é tratar, de forma didática, 
os princípios e as normas aplicáveis ao Direito 
Financeiro, bem como a jurisprudência sobre 
o tema. Nesse sentido, a autora, com uma lin-
guagem acessível e agradável, traz os conceitos 
principais deste ramo do Direito, analisa seus 
princípios e detalha a atividade financeira do 
Estado, dividindo-a em dois passos: O estudo do 
orçamento público e a compreensão da disciplina 
das receitas e despesas públicas.

Analisa, ainda, a questão do endividamento 
público e dos precatórios. Ao longo de todo o 
livro, posiciona o leitor sobre a orientação ju-
risprudencial dominante acerca de seus mais 
relevantes debates, especialmente do Supremo 
Tribunal Federal, fornecendo um olhar abrangen-
te e atual sobre a disciplina. O trabalho resulta da 
experiência da autora como professora da disci-
plina de Direito Financeiro, matéria que, ao lado 
do Direito Tributário, permite a compreensão da 
atuação fiscal estatal em sua totalidade. Dessa 
forma, esta obra fornece um olhar compreensivo 
sobre a disciplina, depurada de questões teóricas 
mais profundas, revelando-se muito útil aos estu-
dantes, concursandos e profissionais.

 Tathiane Piscitelli é doutora e mestre em 
Direito pela Universidade de São Paulo. Professo-
ra dos cursos de especialização em Direito Tri-
butário do GVlaw (Direito GV). Coordenadora do 
MBA em Direito Tributário da rede conveniada do 
GVlaw (Direito GV). Professora de Direito Tribu-
tário e Financeiro da Rede de Ensino Luiz Flávio 
Gomes – LFG. Professora dos cursos de especiali-
zação do Instituto Brasileiro de Estudos Tributá-
rios – Ibet e do Cogeae/PUC-SP. 

Fernando
VasconcelosFicha Limpa X Ficha Suja

 

Senti isto na 
adolescência. 
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afro-descendentes 
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lavar, passar, 
cozinhar, ser a 
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Espetáculo Curta aTemporada será encenado hoje 
no Santa Roza na Abertura oficial do Balaio Circense

Teatro

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 20 de novembro de 2012

Roteiro

O espetáculo Curta a 
Temporada, do grupo paulista 
Circo Vox, será apresentado 
gratuitamente a partir das 20h 
de hoje, no Teatro Santa Roza, 
marcando o início do II Balaio 
Circense - Festival Internacio-
nal de Circo, realizado pela 
Trupe Arlequin. Durante a so-
lenidade de abertura, o artis-
ta Dadá Venceslau receberá 
as honrarias, como o home-
nageado do evento, cujo obje-
tivo é valorizar a arte do circo, 
pelo resgate da sua essência, e 
que se prolongará até o próxi-
mo domingo. Outra atração da 
programação desta noite, no 
bairro de Tambaú, é a versão 
especial do Sarau em Verso e 
Prosa, que acontece às 22h, no 
Bar Empório Café e, pela pri-
meira vez, se estenderá pela 
Rua Sagrado Coração de Jesus, 
que será interditada para apre-
sentações circenses.  

Síntese do trabalho do 
grupo paulista Circo Vox - cria-
do em 1996 pelos artistas Ele-
na Cerântola e “Gallo” Paulo 
Cerello - Curta a Temporada 
tem uma linguagem contempo-
rânea, que mesclando a magia 
do circo com a dança, o canto, 
imagens de vídeo e teatro e é 
capaz de divertir o público de 
todas as idades. A apresentação 
do espetáculo paulista se deve à 
parceria que a Trupe Arlequin 
fechou com o Projeto Teatro à 
Boca da Noite, realizado naque-
le dia pelo Núcleo de Cultura do 
Sesc, que cedeu a pauta do San-
ta Roza. 

No intuito de tornar o es-
petáculo Curta a Temporada 
mais versátil, os dois fundado-
res do grupo adaptaram a ex-
periência adquirida na Europa, 
pois estudaram nas melhores 
escolas de Novo Circo da Fran-
ça ao trabalho desenvolvido no 
Brasil. Há mais de seis anos o 
Circo Vox possui a sua própria 
lona de Circo Fixa, localizada 
na zona sul de São Paulo, onde 
apresentam espetáculos todos 
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Amanhecer - Parte 2 não ultrapassa 
Lua Nova, recordista da série

Como A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 era a única 
estreia de peso no fim de semana nos EUA, presente em quatro 
mil cinemas, a questão era saber se o último filme da franquia 
quebraria seus próprios recordes - o que não aconteceu. Na sex-
ta-feira (contando também com sessões de meia-noite da quin-
ta) o filme ultrapassou o seu custo de US$ 120 milhões, com 
os US$ 71,2 milhões arrecadados nos EUA mais os US$ 91 
milhões em outros países. Esses números, porém, já indicavam 
que Amanhecer - Parte 2 talvez não superasse os longas anteri-
ores da franquia, uma vez que Lua Nova e Amanhecer - Parte 1 
fizeram, respectivamente, US$ 72,7 milhões e US$ 71,6 milhões 
no primeiro dia de sessões em 2009 e 2011, nos EUA.  Com US$ 
141,3 milhões de sexta a domingo no país, Amanhecer - Parte 
2 supera a primeira parte de Amanhecer, mas fica atrás de Lua 
Nova, o recordista da série

Fanzines em mutação

Quando pensamos que os fanzines estão dando seus 
últimos suspiros, um novo sopro surge pela garra dos 
velhos fanzineiros, que não deixam a casa ruir. Em Porto 
Alegre, pelas mãos de Denilson Reis, essas singelas e infla-
madas publicações independentes ganham espaço numa 
das mais tradicionais feiras de livros do país.

O Grupo Quadrante Sul, do qual Denilson é um dos 
protagonistas, associou-se à Câmara Rio-Grandense do 
Livro, para realizar no dia 3 de novembro de 2012 o VII 
Mutação: Quadrinhos, Fanzines e Cultura Pop. O evento 
ocorreu no dia dedicado às Histórias em Quadrinhos na 
58a Feira do Livro de Porto Alegre, contando com uma sé-
rie de atividades.

Segundo relato de Denilson, a parte da manhã foi 
dedicada à TelaHQ, onde os fã-clubes Wholockians e Su-
pernatural Brasil discorreram sobre as séries televisivas 
Doctor Who e Supernatural e sua relação com os quadri-
nhos. Ainda pela manhã, o filósofo dos quadrinhos Gelson 
Weschenfelder proferiu a palestra “Filosofando com os 
Super-heróis”, apresentando seu livro lançado pela Edito-
ra Mediação.

À tarde foi a vez da Liga Comics, um fã-clube de he-
róis Marvel/DC, que apresentou as novidades desse uni-
verso mítico, com convidados especiais e closplayers dos 
maiores heróis da Terra. Outro destaque do evento foi a 
mesa-redonda “Outros Quadrinhos”, com a ilustre presen-
ça de Henry Jaepelt, Law Tissot, Gervásio Santana e Romir 
Rodriguez, que falaram sobre seus contos. No item rela-
cionado aos fanzines, na sala de vídeo foi exibido o docu-
mentário Fanzineiros do Século Passado, de Márcio Sno, 
que se trata de registro incontornável sobre a produção 
dessas publicações no país. Em complemento, Henry Jae-
pelt, Maria Jaepelt e Law Tissot promoveram um debate 
sobre o fanzines e publicações independentes. Por fim, o 
Grupo Quadrante Sul ministrou uma oficina de fanzines, 
além da Mostra de HQ Quadrante Sul e da feira de publi-
cações independentes.

Henrique Magalhães
Jornalista e professor do Curso de Comunicação em Mídias Digitais da UFPB
henriquemais@gmail.com
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O roteirista Marc Gug-
genheim negou que o filme 
Lanterna Verde irá ganhar 
uma sequência. Marc, que 
trabalharia no segundo lon-
ga do super-herói também 
desmentiu que a história 
principal seria baseado nos 
quadrinhos Sinestro Corps 
War. As informações são do 
site NME. Em um e-mail para 
o site Comicbook.com, que foi 
o primeiro a divulgar a pos-
sível sequência, Guggenheim 
escreveu que a notícia era 
“uma absoluta mentira...”. Se-
gundo o site, o filme reuniria 
o elenco do primeiro longa, 
Lanterna Verde, incluindo 
Ryan Reynolds, que inter-
preta o super-herói, além de 
Blake Lively, Mark Strong e 
Geoffrey Rush.

Roteirista diz que  
Lanterna Verde não 
terá sequência

A bengala e o chapéu-co-
co que caracterizaram 
 Charles Chaplin há um 
século foram vendidos por 
US$ 62.500 em um leilão 
realizado no domingo em 
Los Angeles, que também 
incluiu um desenho de John 
Lennon de si mesmo ao lado 
de Yoko Ono, informou uma 
porta-voz. A casa internac-
ional de leilões Bonham 
vendeu os artigos de coleção 
para um comprador que não 
teve a sua identidade revelada 
durante uma venda realiza-
da em Hollywood. “Após 
98 anos, o chapéu-coco de 
Charlie Chaplin e sua bengala 
foram vendidos por 62.500 
dólares”, ressaltou a casa, que 
pretendia leiloá-los por entre 
40.000 e 60.000 dólares.

Bengala e chapéu 
de Carlitos são 
leiloados nos EUA

 

Mídias em destaque

Drops & notas

Curta a Temporada, do grupo paulista Circo Vox, mescla a magia do circo com dança, vídeo e teatro

os finais de semana, durante o 
ano inteiro, e tem sua escola de 
Circo, a qual já formou mais de 
quatro turmas de alunos. 

A outra atração desta noite, 
o Sarau Circense, será iniciado 
- com entrada gratuita - às 22h, 
no Bar Empório Café e na Rua 
Sagrado Coração de Jesus. Na 
edição deste mês, a atriz e orga-
nizadora do evento, Suzy Lopes, 
recebe o espetáculo Clown Bar e 
abre as portas à poesia do palha-
ço: a poesia Clownesca.  

A abertura do Sarau acon-
tecerá no interior do Empório 
Café, com o Clown Bar, espetá-
culo dirigido por José Tonezzi e 
apresentado pelo grupo Neeco 
(Núcleo de Estudos e Experi-
mentação do Cômico), da UFPB. 
O evento vai se estender pela 
rua, que será palco de atrações 
de malabares, perna de pau e 

números circenses. Primeiro 
resultado das pesquisas do gru-
po, sobre a técnica de clown, a 
montagem é ambientada num 
bar, mas cenas se desenvolvem 
das mais variadas formas, tra-
zendo algumas gags clássicas e 
números originais criados pe-
los próprios integrantes.

Outra atração do Sarau é 
a exposição Que palhaçada!, do 
fotógrafo Bruno Vinelli. Da indivi-
dual constam imagens de diver-
sos palhaços por ele encontrados 
pela cidade, ao longo do ano. 
Conhecidos ou não, são artistas 
que  exercem o ofício de trazer 
no corpo - e no espírito - a graça, 
com nariz ou não. E, para criar 
todo um clima - mantendo a ca-
racterística do tradicional evento 
- será criada uma ambientação 
temática, inclusive com distri-
buição de nariz de palhaço para 

Em cartaz

Muito Além 
do Peso

O fillme Muito Além do Peso mostra a obesidade em crianças

Problemas de coração, respi-
ração, 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 envol-
vem 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.

Foto: Divulgação

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.

quem quiser se transformar.  
A programação do Balaio 

Circense - evento patrocinado 
pelo Fundo Municipal de Cul-
tura de João Pessoa e realizado 
em parceria com várias insti-
tuições, a exemplo do Governo 
da Paraíba - ainda inclui outros 
espetáculos circenses gratuitos, 
além de exposições de artes 
plásticas, oficinas, debates, poe-
sia, exibição de filmes e vídeos. 
E, entre as atrações internacio-
nais, nomes como os argentinos 
Tomate e Chacovachi e a dupla 
italiana Giullari Del Diavolo. A 
Paraíba vai estar representada 
pelos grupos Trupe Arlequin, 
Trupe Pirulito, Cia Lua Cres-
cente, Palhaço Dadá e a família 
mambembe Los Iranzi. E, ao 
lado dos convidados paraibanos, 
se junta o tradicional American 
Circo. 
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Teatro

Disseminar a prática 
artística e pedagógica 
por vários recantos do 
Brasil. Esse é o objetivo 
do programa Rumos 
Itaú Cultural de Tea-
tro 2012, que começa 
hoje em João Pessoa 

com a Companhia de Atores (RJ), cujos 
integrantes César Augusto e Marcelo 
Olinto ministram oficina teatral em dois 
horários - das 9h30 às 12h30 e 14h às 
17h - no Salão Panorâmico, instalado no 
segundo pavimento da Torre Mirante 
da Estação Cabo Branco, no bairro Alti-
plano. Dentro da programação, também 
haverá, no mesmo local, a partir das 
18h, o lançamento - e debate - do livro 
Próximo Ato II, de Sônia Sobral, sob a 
mediação do professor, dramaturgo e 
diretor Paulo Vieira.

“O Projeto Rumos Teatro, do Itaú 
Cultural, proporciona aos grupos de tea-
tro um momento rico e raro para troca 
de experiências e de experimentações 
práticas”, comentou Paulo Vieira, que 
também é criador do grupo Galharufas 
de Teatro e um dos responsáveis por 
trazer o evento a João Pessoa.  

As atividades - que são gratuitas - do 
programa Rumos Itaú Cultural prosse-
guirão amanhã e na quinta, sempre no 
período das 14h às 17h, com a oficina 
de circo e teatro a ser ministrada por 
integrantes do grupo Os Fofos Encenam 
(SP), durante o qual haverá debates e 
exercícios práticos com os participantes.

Na programação de amanhã ainda 
consta a exibição, a partir das 18h, do 
documentário Evoé. O filme - que integra 
a série Iconoclássicos, lançada em 2011 
pelo Itaú Cultural - é uma mescla de de-
poimentos recentes e imagens históricas 
da carreira do diretor, ator e dramaturgo 
Zé Celso Martinez Corrêa, do Teatro 
Oficina. A produção retrata as viagens 
a quatro pontos chaves da trajetória de 
Zé Celso, a exemplo do Sertão da Bahia, 
Praia de Cururipe, em Alagoas (onde o 
bispo Sardinha foi devorado), Epidaurs 
e Atenas, na Grécia, e seu apartamento 
em São Paulo.

A propósito, o programa Teatro 
Rumos Itaú Cultural Teatro – Encontro 
de Pesquisa é um edital nacional de pro-
jetos compartilhados entre esses dois 
grupos. A Companhia de Atores (RJ), 
por exemplo, foi formada em 1988 pelos 
atores Bel Garcia, Drica Moraes, Enrique 
Diaz, César Augusto, Gustavo Gasparani, 
Marcelo Olinto, Marcelo Valle e Susana 
Ribeiro. Composta até hoje pelos mes-
mos integrantes, surgiu com o objetivo 
de suprir uma necessidade de estudar 
e experimentar novas possibilidades da 
cena teatral. Ao longo da trajetória - de 
âmbitos nacional e internacional (Esta-
dos Unidos e Europa), trilhada com base 
na pesquisa e renovação permanente 
da linguagem artística - já montou mais 
de 10 espetáculos e obteve diversos 
prêmios.

Programa Rumos Itaú Cultural começa hoje, com oficina 
e lançamento de livro na Estação Cabo Branco, na capital

Pedagogia da arte
FOTOS: Divulgação

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com    

Já o grupo Os Fofos Encenam (SP) 
alterna  – desde que foi criado, em 
2002 - as suas montagens entre espe-
táculos dirigidos por Newton Moreno e 
Fernando Neves, aprofundando as duas 
linhas de pesquisa que hoje norteiam as 
investigações estéticas da companhia.

Além de fundador da Galharufas 
Companhia de Teatro, em 1997, o dra-
maturgo Paulo Vieira também foi o autor 
do texto e diretor do espetáculo Noite 
Escura, com o qual o grupo estreou na-

quele mesmo ano. Depois, a montagem 
foi readaptada para encenação em es-
paços alternativos e viajou por cidades 
grandes e pequenas, apresentando-se 
em ruas, mercados ou jardins de tea-
tros até se dissolver, em 2001. Depois 
de dirigir - em parceria com o Curso de 
Especialização da UFPB - o monólogo 
Amor em Desvario, ele se prepara, agora, 
para montar uma novaa peça, que deve 
estrear em 2013 e, assim, marcar a reto-
mada das atividades com o Galharufas. 

A Companhia de Atores, do Rio de Janeiro (acima) e Os Fofos Encenam, de São Paulo, participam do Projeto em João Pessoa

SERvIçO

Evento: Programa Rumos Itaú Cul-

tural

Oficina: Cia. dos Atores (RJ)

Data: Hoje

Hora: 9h30 às 12h30 e das 14h às 17h

Local: Salão Panorâmico da Estação 

Cabo Branco, em João Pessoa

Endereço: Av. João Cirillo da Silva, s/n, 

Altiplano 
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Mais de 10 mil vagas serão 
criadas para acolher os 
usuários de drogas do país

A visão mais preocu-
pante da seca que ocorre na 
Paraíba pode ser vista, hoje, 
no Km 13 da BR 361, que 
liga Patos à Itaporanga, a 
uma distância média de 380 
Km da capital. Alí, numa área 
onde as combustões espon-
tâneas acontecem diaria-
mente, destruindo o pouco 
pasto que existe, o gado mor-
re sem parar. Três dias atrás, 
entre Catingueira e Itapo-
ranga, no Vale do Piancó, as 
carcaças de 16 vacas jaziam 
no acostamento. Alguns ani-
mais foram vitimados pela 
sede, outros pela fome.

Em outra área, entre 
Santa Terezinha e Catinguei-
ra, um jumento fuçava peno-
samente o pasto destruído 
pelo fogo. Estava à procura 
de comida, onde a seca pôs 
fim a tudo. No Sítio Chafa-
riz, situado às margens da 
rodovia que liga Patos a São 
Mamede, jumentos e bois 
bebem com avidez o que 
restou da água lamacenta de 
um açude. Enquanto isso, os 
marrecos soltam guinchos 
de desespero, pois a nature-
za lhes ensinou que aquela 
água é mortal para a sua es-
pécie.

Numa paisagem estur-
ricada pelo sol entre Olho 
Dágua e Piancó, uma vaca 
mestiça aproveita a irregu-
laridade do terreno, estica 
o pescoço e devora a folha-
gem verde de um juazeiro, a 
única árvore que consegue 
resistir à seca nesta região. 
Num sítio vizinho, a vaca 
lambe desesperadamente o 
leito calcinado de um açude 
e não consegue nem molhar 
a língua nem se alimentar. 
A situação, hoje, no Vale do 
Piancó, é assim.

Em Igaracy (ex-Boquei-
rão dos Cochos), a cena de 
um pequeno barreiro com 
canoa amarrada na borda 
entra em contraste com a 
paisagem seca, porque as 
chuvas deixaram de cair no 
setor desde janeiro deste 
ano. “Estamos dependendo 
da ração que o Governo nos 
envia, já que o pasto natural 
acabou em julho”, comenta 
Zeferino Costa Brunet, pro-
prietário de uma pequena 
fazenda em Aguiar.

Marle Bandeira, meteo-
rologista da Aesa, o órgão 
que monitoriza o nível das 
barragens construídas pelo 
Governo Estadual, adiantou 
que o período de novembro 
a dezembro sempre é con-
siderado crítico em quase 
todas as regiões da Paraíba, 
principalmente no Sertão, 
onde as chuvas retornam de 
janeiro a fevereiro.

Açudes secos
Segundo a Aesa, o único 

açude cheio é o de Mari, no 
Brejo, a 76 Km de João Pes-
soa. Ele está com 858.320 
mil metros cúbicos d’água. 
Os sete mais secos situam-se 
em Teixeira, São João do Rio 
do Peixe, Ouro Velho, Prata, 
Monteiro e São José do Sa-
bugi. O restante dos açudes 
da Paraíba está com um total 
de armazenamento d’água 
calculado em 20% da sua ca-
pacidade, ou seja, 1,5 bilhão 
de metros cúbicos, que cor-
responde a 36,73% de toda 
a água existente, hoje, na 
Paraíba. Quando o ano é de 
chuvas boas, os mananciais 
juntam 4,5 bilhões de me-
tros cúbicos d’água.

Eugênio Pachele, técni-
co da Aesa em Patos, disse 
que as circunstâncias atuais 
não permitem que as águas 
de alguns açudes, eventual-
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Animais são dizimados pela estiagem no Sertão
Hilton Gouvêa
hiltongouvea@bol.com.br
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mente liberadas para uso 
humano e animal ou para 
alimentar o lençol freático, 
sejam utilizadas na irriga-
ção. Ele justificou a medida 
alegando que o nível dos rios 
onde são formadas as maio-
res barragens do Estado ain-
da está muito baixo.

A Enciclopédia Mundo 
Estranho diz que as estia-
gens mais dramáticas do 
Nordeste do Brasil iniciaram 
há 572 anos. E que elas e ou-
tros tipos de seca acontecem 
por duas razões: Primeira: 
os ventos que refrescam o 
Sertão não conseguem trazer 

a umidade que provoca chu-
vas no Litoral do Nordeste, 
Sudeste do país ou na região 
amazônica. Segundo: o Semi-
-árido quase não tem lagos 
e rios volumosos, que pode-
riam induzir a formação de 
aguaceiros locais. 

Alguns estudiosos ainda 
relacionam os períodos de 
estiagem com a ocorrência 
do El Niño, o fenômeno de 
aquecimento das águas do 
Oceano Pacífico que bagunça 
todo o clima global. A hipóte-
se firmada sobre o El Niño é 
a de que o fenômeno enfra-
quece a brisa do Atlântico 

Sul, fazendo com que me-
nos umidade atinja o Sertão 
nordestino. “Mas não parece 
haver relação direta entre as 
duas coisas. Um levantamen-
to feito entre 1849 e 1985 
mostra que, para 29 anos de 
El Niño, só 12 foram associa-
dos com secas na região”, diz 
o pesquisador de clima José 
Antonio Marengo, do Insti-
tuto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe).

As pesquisas do Inpe so-
bre o Sertão nordestino ates-
tam que realmente esta região 
brasileira recebe pouca chuva, 
concentrando os aguaceiros 

principalmente nos meses de 
abril e maio. O índice médio 
fica entre 500 e 800 milíme-
tros por ano – só para compa-
rar, em Brasília o índice pluvio-
métrico anual é de 1500mm. 

As secas mais graves, que 
acontecem quando o índice 
médio cai pela metade, apa-
recem em registros históricos 
desde o século 16 . Calcula-se 
que a cada 100 anos há entre 
18 e 20 anos de falta de chu-
vas. Até agora, o século 20 foi 
um dos mais áridos, regis-
trando nada menos que 27 
anos de estiagem. A seca mais 
longa começou em 1979. 

Brasília – Os investimentos feitos 
no Semiárido nordestino minimizaram 
fortemente os efeitos da seca, propor-
cionando melhores condições aos mo-
radores, que enfrentam uma das mais 
graves estiagens dos últimos 30 anos, 
diz Antônio Gomes Barbosa, coorde-
nador do Programa Uma Terra e Duas 
Águas, da rede de organizações Articu-
lação no Semiárido Brasileiro (ASA).

“Nos últimos dez anos passamos 
por um processo de construção de cis-
ternas. Hoje há quase 700 mil no Semi-
árido, onde as famílias podem guardar 
água de qualidade. Por isso, a pressão 
dos efeitos da seca é menor”, explicou.

Apesar da avaliação positiva, Bar-
bosa reconhece que, a partir deste mês, 
a situação tende a ficar mais grave. As 
chuvas típicas dos meses de abril e maio 
ficaram abaixo dos níveis esperados. 
Pelas previsões do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), a chuva pode 
ficar aquém do previsto na última se-
mana de novembro. A previsão é que 
chova em janeiro, em algumas cidades 
e abaixo do volume necessário para re-
verter o cenário.

“A seca deve castigar a região em 
2013”, avaliou Barbosa, alertando que 
as águas estocadas em 2011 acabaram 
em alguns municípios. O problema, se-
gundo ele, não está limitado às zonas 
rurais. “Várias famílias abandonaram 

casas e roças e foram para as cidades. 
Parte dos animais, base econômica de 
muitas famílias, foi perdida. Cidades re-
lativamente grandes são abastecidas ex-
clusivamente por carros-pipas”, contou.

Segundo Barbosa, o governo não 
se preparou para a estiagem, apesar 
de as organizações alertarem sobre a 
possibilidade de agravamento. “Agora 
temos que ter medidas emergenciais 
para garantir comida e água de quali-
dade para as pessoas e para os animais. 
Não tem outra fórmula, mas isto não 
tem sido feito. Muita água que seria 
distribuída não chega às famílias por 
falta de estrutura e porque alguns go-
vernos demoram até três meses para 
pagar os caminhões”, disse.

Para a ASA, o problema da seca 
no Semiárido “não é um problema da 
natureza, mas um problema político”. 
Barbosa defende a ampliação de inves-
timentos em infraestrutura hídrica que 
possibilitariam o convívio das popula-
ções com a seca. “É preciso construir cis-
ternas, barragens subterrâneas, arma-
zéns para alimentos e casas de semente. 
Se tivesse estrutura, a seca teria passado 
despercebida. Construir a infraestrutura 
hídrica necessária é barato. Construir 1 
milhão de cisternas é garantir água para 
todos ao custo de um quarto do que 
está sendo investido na transposição 
do Rio São Francisco”, defendeu. Pelas 
contas da rede de organizações sociais, 
a construção de cisternas representaria 
investimento de R$ 2 bilhões. 

Investimento reduz efeito no Semiárido

Brasília – A forte estia-
gem que castiga o Semiárido 
nordestino e os vales do Je-
quitinhonha, em Minas Ge-
rais, e do Mucuri, no Espírito 
Santo, tende a se agravar, por 
causa da instabilidade climá-
tica no Oceano Pacífico, que 
sugere possível manifestação 
do fenômeno El Niño, com 
redução das probabilidades 
de chuva no Nordeste nos 
próximos três meses.

A notícia foi dada pelo 
climatologista do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), Lincoln Muniz Alves, 
durante audiência pública, no 
início deste mês, na Comis-
são de Agricultura da Câmara, 
para discutir as consequên-
cias da seca na situação socio-
econômica dos 1.315 municí-
pios da região, dos quais 1.275 
foram afetados significativa-
mente, de acordo com o Banco 
do Nordeste (BNB).

O superintendente de 
Políticas de Desenvolvimen-
to do BNB, José Rubens Dutra 
Mota, disse que a situação “é 
de desolação” em quase todo 
o Nordeste, onde a produção 
agrícola caiu 22% em relação 
ao ano passado e o nível dos 
reservatórios de água estão 

abaixo de 38%, além das per-
das relevantes de animais. 
Panorama que, segundo ele, 
afeta diretamente em torno 
de 10 milhões de pessoas.

Para aliviar um pouco es-
ses efeitos, Mota disse que o 
Fundo Constitucional de Finan-
ciamento do Nordeste (FNE) 
criou linha de crédito no valor 
de R$ 1,5 bilhão, com foco prin-
cipalmente nos pequenos pro-
dutores rurais. Do total, foram 
contratados R$ 1,189 bilhão 
até a semana passada, mas há 
demanda maior que a verba 
prevista, com base nas propos-
tas em carteira, principalmente 
da agricultura familiar.

O representante do Mi-
nistério da Integração Nacio-
nal, Miguel Ivan Lacerda, da 

Secretaria de Programas Re-
gionais, disse que “nunca se 
construiu tanta cisterna como 
neste ano no Semiárido nor-
destino”, onde foram instala-
dos 25.852 reservatórios para 
consumo familiar. Como todos 
que participaram da audiên-
cia, ele reconhece que “a seca 
mexe com a vida das pessoas”, 
mas ressaltou que “a pobreza 
tem diminuído” em todos os 
estados do Nordeste.

O secretário de Políticas 
Agrícolas do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Marcelo Guima-
rães, destacou a necessidade 
de mais investimentos em 
logística de abastecimento, 
ações articuladas nos três ní-
veis de governo, distribuição 
de sementes e mais investi-
mentos em irrigação para a 
produção de fruticultura e 
hortaliças, dentre outros.

Como exemplo de articu-
lação com os estados, Guima-
rães citou que a Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab) iniciou programa 
com o governo de Pernambu-
co para a compra de 8.450 ovi-
nos e caprinos de pequenos 
criadores para abastecer esco-
las, creches, asilos e entidades 
sociais. Ela gastou R$ 221 mil 
até agora na compra dos ani-
mais.

Seca deve se prolongar, diz Inpe
Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

Stênio Ribeiro
Da Agência Brasil

Previsão é de que 
o quadro venha a 
se agravar no NE 
devido à instabili-
dade climática no 
Oceano Pacífico 
que aponta para 
o El Niño

Sertanejo acompanha o rebalho, que procura comida no pasto seco do Vale do Piancó; chuvas só devem voltar em fevereiro
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Centro será entregue amanhã
EsclErosE múltipla
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preconceitos contra 
as crianças especiais

Rio de Janeiro – De 2003 para 
2011, o número de alunos com defi-
ciência ou doenças crônicas, transtor-
nos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação cres-
ceu 164%. Segundo o Ministério da 
Educação, em 2003, 28% dos alunos 
que precisavam da educação especial 
estudavam em classes comuns e o 
restante, em classes especiais. Em 
2007, o percentual desses alunos 
incluídos nas classes regulares pas-
sou para 54% e, no ano passado, 
para 74%, com 752 mil estudantes 
inscritos.

O número de escolas de 
educação básica com matrículas de 
estudantes que precisavam da edu-
cação especial cresceu 615%. Para 
pedagogos e especialistas, o aumen-
to reflete a maior inclusão de grande 
parte desse grupo no ambiente esco-
lar. Antes, esses estudantes viviam 
confinados em casa ou em escolas 
especiais. A chegada desses alunos 
na rede pública também revela as 
carências e preconceitos de quem 
lida com esse público.

A pedagoga Glória Fonseca Pinto 
trabalha com crianças e adolescentes 
com doenças crônicas e deficientes há 
mais de dez anos no Rio de Janeiro. Se-
gundo ela, para incluir esse grupo na 
escola não basta apenas a matrícula. 
“O sistema precisa se preparar melhor 
para acolher essas crianças com mais 
qualidade. As escolas precisam en-
tender que precisam se adaptar a es-
sas crianças e não o contrário. Existem 
muitos exemplos bem-sucedidos de 
crianças com comprometimentos que 
conseguem se formar e ganhar muita 
independência”.

Ela lamentou o fato de diversas 
escolas ainda recusarem esses es-
tudantes. “A criança especial pode e 
deve frequentar uma escola regular, 
mas infelizmente não é toda a escola 
que a aceita por não ter currículo, 
[não dispor de] rampa e de material 
humano. Mas não existe receita de 
bolo e as escolas precisam se predis-
por a aceitar essas crianças”.

No Rio de Janeiro, em um ano, 
esse grupo de estudantes aumentou 
15% na rede estadual, de acordo com 
a Secretaria Estadual de Educação 
(Seeduc), com 3 mil alunos da edu-
cação especial no universo de 1 milhão 
de inscritos na rede estadual. Para a 
professora Márcia Madureira, da equipe 
da Coordenação de Inclusão Educacional 
da Seeduc, o incremento na entrada 
dessas crianças e adolescente reflete 
um movimento de inclusão por parte 
da rede de ensino, mas traz enormes 
desafios. “O aumento do fluxo é um 
bom sinal e são muitos os desafios, mas 
estamos tentando ampliar os serviços 
para atender a essa demanda”.

O Governo do Estado 
vai inaugurar oficialmente, 
amanhã, o  primeiro Centro 
de Referência em Esclerose 
Múltipla do Estado da Para-
íba (CREMPB). O serviço de 
atendimento vai funcionar 
nas dependências da Fun-
dação Centro Integrado de 
Apoio ao Portador de Defi-
ciência (Funad), através de 
parceria entre as Secreta-
rias de Estado da Saúde e 
da Educação.  A inauguração 
está marcada para às 9h, no 
auditório Jimmy Queiroga, 
na sede da Funad, em João 
Pessoa.

A neurologista Bianca 
Etelvina Santos de Oliveira, 
que vai coordenar o servi-
ço, explicou que para que o 
Centro fosse implantado, a 
Funad, em conjunto com a 
Associação de Portadores de 
Esclerose Múltipla da Para-
íba (APBEM) e a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
reformou o espaço, que está 
em funcionamento desde a 
semana passada. 

O Centro terá a missão  
institucional de fazer busca 
ativa para diagnóstico preco-
ce e tratamento imediato dos 
casos suspeitos de esclerose 
múltipla encaminhados ao 
serviço e também realizar o 
acompanhamento e monito-
ramento dos usuários com 
diagnóstico definido. 

A doença 
A esclerose múltipla é 

uma doença crônica, autoi-
mune, desmielinizante, que 
afeta o sistema nervoso cen-
tral, ou seja, o cérebro e a me-
dula, causando alterações de 
marcha e equilíbrio, disfun-
ção esfincteriana, alterações 
de sensibilidade e força mus-
cular, visão dupla, embaça-
mento visual, incoordenacão 
motora, entre outros sinais e 
sintomas. Ocorre frequente-
mente em adultos jovens (20 
a 40 anos), do sexo feminino.

Bianca Etelvina disse 
que, no momento, a Associa-
ção de Portadores de Escle-
rose Múltipla da Paraíba tem 
cadastrado 129 portadores. 
“Acreditamos que temos 
muitos pacientes dispersos 
na rede, sem o cadastro e, 
assim, sem o diagnóstico”, 
completou.  Ela disse que a 
expectativa é atender cerca 
de 50 pacientes por mês. 

Primeira unidade de referência 
no Estado vai funcionar nas 
dependências da Funad

Bandeira nacional 
nasceu do positivismo

Brasília – A Bandeira Nacional, 
como é conhecida hoje, foi criada a 
partir de um grupo de positivistas 
(corrente filosófica que defende o 
conhecimento baseado apenas nos 
princípios científicos), depois de 
ter sido antecedida por outras. As 
estrelas representadas na bandeira 
são cuidadosamente descritas e cor-
respondem à constelação. “Ordem 
e Progresso”, um dos princípios do 
positivismo, virou o lema.

A posição das estrelas no círculo 
azul da Bandeira do Brasil representa 
as constelações e reproduz o aspecto 
do céu, na cidade do Rio de Janeiro, às 
8h30 do dia 15 de novembro de 1889 
- Dia da Proclamação da República. 
As 27 estrelas correspondem aos 
estados e um ponto mais abaixo ao 
Distrito Federal.

O azul da Bandeira Nacional 
representa o céu do Brasil, a faixa 
branca simboliza a idealização da lin-
ha zodiacal e a paz, enquanto o verde 
são as matas e o amarelo o ouro e as 
riquezas. O lema “Ordem e Progresso” 
deve ser escrito em verde”.

Centro 
A entidade possui servi-

ço de enfermagem, já que a 
medicação de uso contínuo 
é injetável, e um núcleo do 
Centro Especializado de Dis-
pensação de Medicamentos 
Excepcionais (Cedmex), que 
atende no turno da manhã, 
de terça a sexta-feira, e no 
turno da tarde, às segundas-
-feiras. 

A enfermagem atende 
em ambos os horários. O 
atendimento do neurologis-
ta especialista em esclerose 
múltipla acontece na segun-
da-feira à tarde. 

Os serviços de psicolo-
gia, fonoaudiologia e fisiote-
rapia são de responsabilida-
de da equipe de reabilitação 
da Funad. 

“Haverá um treinamen-
to da rede básica e da rede 

especializada para identifi-
car esses pacientes e encami-
nhá-los para o CREMPB, com 
alguns exames já realizados 
e com a suspeita formaliza-
da”, afirmou a neurologista. 
Bianca Etelvina explicou que 
a medicação de uso contínuo 
é fornecida pelo Ministério 
da Saúde e distribuída pela 
Secretaria de Saúde do Esta-
do, por meio do Cedmex. 

Segundo ela, o objetivo 
do Centro é fazer o diagnós-
tico e tratamento precoce, 
tentando evitar o acúmulo 
de incapacidades motoras, 
melhorando a qualidade de 
vida do portador de esclerose 
múltipla; treinar a rede básica 
e especializada na identifica-
ção e cuidados desta doença e 
divulgar o centro e a esclero-
se múltipla para a população 
em geral, entre outros.

Recepção
As instalações físicas 

do CREMPB são compatíveis 
com as normas de acessibi-
lidade arquitetônica e com 
os serviços nele ofertados, 
dispondo de ambientes para 
recepção das famílias, dos 
pacientes com esclerose 
múltipla; para atendimento 
individual e familiar; traba-
lho em grupos e reuniões; 
além das áreas convencio-
nais de serviços.

“O ambiente é acessível 
e acolhedor para facilitar 
a mobilidade de usuários, 
profissionais e familiares, a 
expressão das necessidades 
e opiniões, garantindo pri-
vacidade e preservação da 
integridade e dignidade dos 
usuários”, finalizou Bianca 
Etelvina.

A equipe multiprofissio-

nal do CREMPB é composta 
por médico neurologista, 
enfermeiro, técnico de en-
fermagem, assistente social, 
fisioterapeuta, psicólogo, fo-
noaudiólogo e farmacêutico. 

O CREMPB deve funcio-
nar em articulação com os 
demais serviços públicos de 
saúde, principalmente com 
os hospitais para atendimen-
to às intercorrências dos pa-
cientes com esclerose múlti-
pla, e demais instituições do 
SUS, no intuito de estruturar 
uma rede efetiva de promo-
ção, proteção e recuperação 
da saúde das pessoas com 
esclerose múltipla.

Para outras informações 
sobre o serviço, a população 
pode ligar para os telefones 
(083) 3214-7879, 3243-
8466 e 3243-8763, ramal 
206. 

Inflamação, perda de mielina, cicatrização e dano axonal representam as agressões neurológicas que caracterizam a esclerose múltipla

Uma forte cãibra nas pernas 
e formigamento nas pontas dos 
dedos das mãos e dos pés. Foram 
esses os primeiros sintomas da 
esclerose múltipla, que começou 
a se manifestar, há sete anos, na 
dona de casa Maria das Graças 
Ferreira. “Fiquei um ano tratan-
do com ortopedista e as cãibras 
sempre aumentando”, lembra. A 
dona de casa só tomou o conhe-
cimento de que era portadora da 
doença depois que a irmã a levou 
a um neurologista. “A doutora 
mandou fazer mapeamento ce-
rebral e foi assim que eu soube”, 
relata Maria das Graças.

A doença do sistema nervo-
so é de difícil diagnóstico e esse 
é o principal motivo que leva ao 

baixo índice de pessoas que são 
tratadas adequadamente no Bra-
sil. De acordo com a Associação 
Brasileira de Esclerose Múltipla 
(Abem), dos 30 mil portadores da 
doença no país, apenas 5 mil fa-
zem o tratamento corretamente.

 “É uma doença que não se 
descobre em pouco tempo. É 
preciso que vários exames sejam 
feitos. Depende de cada pessoa 
e dos sintomas dela. Não tem um 
dado como que dia, que hora, 
que momento que a doença apa-
rece. O sintoma surge até no es-
curo. A gente fala que ela pode 
aparecer até de noite e você estar 
dormindo”, alerta a Sociedade 
de Esclerose Múltipla deBrasília 
(Semb).

Difícil diagnóstico impede tratamento da doença
A esclerose múltipla ativa o 

sistema imunológico da pessoa 
contra suas próprias estruturas 
neurológicas. Dentre os sintomas 
da doença estão: visão borrada ou 
dupla, fadiga, fraqueza, formiga-
mento, dormência nos braços ou 
pernas, incontinência fecal ou uri-
nária, dificuldade para falar, relatos 
de apatia, desatenção, euforia e 

choro súbito. O mal não tem cura, 
mas os medicamentos inibem os 
surtos de seus sintomas e permitem 
que o portador tenha uma vida 
praticamente normal. “A única coi-
sa que ainda me dá é falta de equi-
líbrio, de coordenação motora e, às 
vezes, confundo a voz na hora que 
vou falar, ela fica enrolada”, conta 
Maria das Graças.

Cadeirantes do Distrito Federal fizeram manifestação em uma das vias comerciais mais movi-
mentadas de Brasília, a Superquadra Sul 404/405, também conhecida como Rua dos Restaurantes 
há anos atrás. Eles quiseram mostrar, no Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, que 
até mesmo ir a um restaurante pode ser muito difícil no Brasil - desde a chegada ao estacio-
namento até a entrada no estabelecimento. Os portadores de deficiência pretenderam mostrar 
também que mesmo com leis para implementação da acessibilidade em estabelecimentos pú-
blicos, poucos empresários se adaptaram a elas. E, ainda, muitos órgãos públicos também não 
deram a devida atenção a lei.

Saiba mais

Saúde
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Crack e outras drogas
Mais de 10 mil vagas serão abertas para acolher usuários

Cidadania

O Programa Crack, É Possível Vencer 
deve gerar mais de 10 mil vagas de aco-
lhimento gratuitamente de usuários e de-
pendentes de drogas em todo o país. Edi-
tal seleciona comunidades terapêuticas 
voltadas para receber essas pessoas. Os 
recursos são do Fundo Nacional Antidro-
gas (Funad), com o pagamento mensal de 
R$ 1 mil para as casas especializadas em 
acolhimento de adultos e R$ 1,5 mil para 
crianças, adolescentes e mães em fase de 
amamentação.

As comunidades terapêuticas inte-
ressadas em participar do chamamen-
to público têm até o dia 7 de janeiro de 
2013 para encaminhar os documentos 
para habilitação. A seleção terá três fa-
ses: habilitação, que corresponde à ve-
rificação da regularidade jurídica, fiscal 
e trabalhista, situação econômico-finan-
ceira e condição técnica da entidade; pré-
-qualificação, que se refere à verificação 
da condição técnica da entidade; e cele-
bração de contrato.

Curso e avaliação
A Secretaria Nacional de Políticas 

sobre Drogas do Ministério da Justiça 
oferecerá cursos e avaliará os serviços 
prestados pela entidade. As comunida-
des terapêuticas selecionadas devem, 
obrigatoriamente, participar da capaci-
tação dos profissionais e voluntários que 
atuarão com as pessoas acolhidas.

As entidades selecionadas deverão 
cumprir algumas obrigações. Entre elas, 
respeitar a internação voluntária (ressal-
vados os casos previstos em lei). Outro 
dever é o respeito à Resolução de Dire-
toria Colegiada (RDC) nº 29 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
que diz sobre os requisitos de segurança 
sanitária.

As comunidades terapeutas tam-
bém devem comunicar formalmente o 
acolhimento voluntário da pessoa em 
tratamento às redes do Sistema Único 
de Sáude (SUS), do Ministério da Saúde, 
e do Sistema Único de Assistência Social 
(Suas), do Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome (MDS).

 
Crack, É Possível Vencer
Lançado em dezembro de 2011, o 

plano prevê um total de R$ 4 bilhões em 
recursos federais até 2014 para prevenir 
o uso, oferecer tratamento e reinserção 
social de usuários e enfrentar o tráfico de 
crack e outras drogas ilícitas.

As ações são executadas por meio 
de parcerias entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os municípios, e com a 
participação da sociedade civil e do con-
trole social. O plano une as políticas e 
ações de saúde, assistência social, segu-
rança pública, educação, desporto, cul-
tura, direitos humanos, juventude, entre 
outras, em consonância com os pressu-
postos, diretrizes e objetivos da Política 
Nacional sobre Drogas.

As ações se dividem em três eixos: cui-
dado, autoridade e prevenção. O primeiro 
inclui ampliação e qualificação da rede de 
atenção à saúde voltada aos usuários. A 
previsão para criação de espaços de aco-
lhimento é de 408 estabelecimentos para 
adultos, com investimentos de R$ 265,7 
milhões até 2014. Já para o acolhimento 
infanto-juvenil, serão 166 pontos exclu-
sivos para o público de 10 a 18 anos de 
idade, com investimento de R$ 128,8 mi-
lhões.

Outra novidade é a criação de enfer-
marias especializadas nos hospitais do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Até 2014, 
o Ministério da Saúde repassará recur-
sos para que estados e municípios criem 
2.462 leitos, que serão usados para aten-
dimentos e internações de curta duração 
durante crises de abstinência e em casos 
de intoxicações graves. Para estimular a 
criação destes espaços, o valor da diária 
de internação crescerá 250% - de R$ 57 
para até R$ 200. Ao todo, serão investi-
dos R$ 670,6 milhões.

Nos locais em que há maior incidên-
cia de consumo de crack, serão criados 
308 consultórios de rua, que farão aten-
dimento volante. As equipes são compos-
tas por médicos, enfermeiros e técnicos 
de enfermagem. A ação, que terá recur-
sos de R$ 152,4 milhões, atenderá muni-
cípios com mais de 100 mil habitantes.
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Pontos de uso de drogas nas cidades terá a presença de policiamento ostensivo, resultado de parcerias entre as Polícias Federal, Rodoviária e Estadual

O Ministério do Desenvolvimento 
Social também entra nessa estratégia 
ao investir R$ 45 milhões, na assistência 
social às pessoas atendidas pela ação. O 
serviço será  conduzido pelos Centros de 
Referência Especializado de Assistência 
Social (Creas). Esses recursos reforçarão 
o trabalho de busca ativa da população 
em situação de rua, para inserção no Ca-
dastro Único e nos programas e serviços 
conduzidos pela pasta, como a transfe-
rência de renda.

Já os Centros de Atenção Psicossocial 
para Álcool e Drogas (CAPSad) passarão 
a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por 
semana. Até 2014, serão 175 unidades 
em todo o país. Cada um dos centros 
oferecerá tratamento continuado para 
até 400 pessoas por mês.

No eixo autoridade, o foco é a in-
tegração de inteligência e cooperação 
entre Polícia Federal, Polícia Rodoviá-
ria Federal e polícias estaduais, a rea-
lização de policiamento ostensivo nos 
pontos de uso de drogas nas cidades, 
além da revitalização desses espaços. 
Já o eixo prevenção prevê ações nas 

escolas, nas comunidades e de comuni-
cação com a população.

Redução de dano para o dependente
Nem sempre é possível alcançar, 

de imediato, a abstinência do uso da 
droga e muitas pessoas continuarão a 
usá-la, mesmo depois de um processo 
de tratamento. Nesse sentido, é pre-
ciso encontrar alternativas capazes de 
reduzir os prejuízos associados a este 
consumo.

Incentivar o dependente de crack a 
cuidar de si, sem que a condição para isso 
seja a interrupção total do uso da dro-
ga, é a estratégia central das ações de 
Redução de Danos à saúde do usuário. 
Ao reduzirem os problemas associados 
com o uso de drogas no âmbito social, 
econômico e de saúde, estas estratégias 
beneficiam o usuário, seus familiares e a 
própria comunidade. 

Segundo Tarcísio Andrade, psi-
quiatra e professor adjunto da Facul-
dade de Medicina da Bahia, as práti-
cas de Redução de Danos são baseadas 
em princípios de pragmatismo e com-

preensão da diversidade. As ações são 
pragmáticas porque tratam como im-
prescindível a oferta de atendimento 
para todas as pessoas nos serviços de 
saúde, inclusive para aqueles que não 
querem ou não conseguem interrom-
per o uso do crack. O esforço é pela 
preservação da vida. 

Do mesmo modo, as estratégias de 
redução de danos se caracterizam pela 
tolerância, pois evitam o julgamento 
moral sobre os comportamentos rela-
cionados ao uso do crack e às práticas 
sexuais, assim como intervenções auto-
ritárias e preconceituosas.

Situação de risco 
Oferecer estes serviços de aborda-

gem, muitas vezes na própria rua e nos 
contextos de uso da droga, também 
pode evitar a exposição a outras situa-
ções de risco e aproximar o usuário das 
instituições de saúde, abrindo a possi-
bilidade de que ele venha pedir ajuda 
quando necessário. Além disso, permite 
que o serviço de saúde possa acompa-
nhá-lo de forma mais próxima.

População de rua será beneficiada

De acordo com o psiquiatra Marce-
lo Cruz, coordenador do Programa de 
Estudos e Assistência ao Uso Indevido 
de Drogas (Projad) e professor do Ins-
tituto de Psiquiatria da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, as ações para 
redução dos riscos de contaminação por 
doenças entre usuários de drogas inje-
táveis e também durante a prática se-
xual marcaram o início das estratégias 
de redução de danos no país. Com o su-
cesso dessas ações, elas passaram a ser 
usadas também na prevenção de outras 
práticas de risco, tais como os proble-
mas com drogas não injetáveis, como é 
o caso do crack nos dias de hoje. 

Ainda segundo o psiquiatra, a es-
tratégia de redução de danos para 
usuários de crack prevê a distribuição 
de preservativos, a disponibilização de 
informações sobre os riscos de conta-
minação pelo compartilhamento de 
cachimbos e sobre os cuidados para a 
prática de sexo mais seguro. Assim, a 
atividade de abordagem dos usuários 
nos locais de uso da droga não é um fim 
em si, mas um serviço oferecido junto 
a muitos outros, com o objetivo geral 

de preservação da saúde. Nesse proces-
so de redução danos, ações preventivas, 
como a substituição de cachimbos im-
provisados por outros de melhor quali-
dade, evitam a contaminação do usuá-
rio por bactérias. “Oferecer cachimbos 
que não superaquecem ajuda a reduzir 
lesões bucais e infecções secundárias”, 
afirma Francisco Inácio Bastos, psiquia-
tra e doutor em saúde pública da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Ajuda profissional
Afastar o usuário dos locais de con-

sumo e venda da droga também ajuda 
a minimizar os riscos. “É imprescindí-
vel recorrer à ajuda profissional para 
tentar diminuir a compulsão pelo uso 
da droga e para que o usuário tenha 
também outras formas de estímulo, 
seja com medicamentos ou através de 
outras ações”, diz Bastos. Também é 
importante tentar regularizar a alimen-
tação e o sono, o que reduz o risco de 
anemia e desnutrição e impede o agra-
vamento de doenças físicas e mentais. 
“Todo comprometimento orgânico-nu-
tricional é grave. Algumas pessoas, em 

decorrência do uso de substâncias psi-
coativas, deixam de se alimentar ade-
quadamente. 

Particularmente na infância, isso 
impossibilita a absorção de vitaminas e 
pode causar danos ao sistema nervoso, 
às vezes irreversíveis”, afirma Antonio 
Nery Filho, professor e psiquiatra do 
Centro de Estudos e Terapia do Abuso 
de Drogas (CETAD) da Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA).

Ação reduz risco entre os dependentes

Tentar regularizar a 
alimentação e o sono 
é essencial para que a 
pessoa tenha também 
outras formas de 
estímulo, seja com 
medicamentos ou através 
de outras atividades



 
O quinto elemento

TRABALHAR com a argila significa lidar com 
os quatro elementos da natureza: a terra, o ar, 
a água e o fogo. E para a artista plástica Selma 
Sanches, o quinto elemento é o espiritual, pois 
essa prática dá uma sensação de paz e alegria 
indescritível. 

Com este pensamento, Selma e as artistas 
Ana Garcia, Ana Lúcia Pinto, Edlene Lins, Fernanda 
Rolim e Mariluse Lima abrem hoje a exposição “O 
gosto da Arte na Argila”, às 20h, no Hotel Caiçara, 
no bairro de Tambaú. A mostra ficará aberta até 
o próximo dia 30, todos os dias, das 9h às 20h.
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Augusto dos Anjos
O PRESIDENTE da Assembleia Legislativa da Paraíba, 

deputado Ricardo Marcelo convidando para sessão sole-
ne em homenagem aos 100 anos da publicação do livro 
“Eu”, de Augusto dos Anjos, com palestra do jornalista 
Gonzaga Rodrigues sobre o poeta paraibano.

Será no próximo dia 28, quando também será 
entregue a Medalha “Augusto dos Anjos” ao jornalista 
Hélio Zenaide e ao mesmo tempo será inaugurada, no 
Memorial Parlamentar, a vitrine com a “Pena” do depu-
tado Apolônio Zenaide, bisavô desta colunista.

Auxiliadora Borba, na primeira comunhão do seu neto Pedro Virgílio e Maria de Jesus Macedo

Dentistas Conceição e Isonel Imperiano, ele é o aniversraiante de hoje

Ilcléia Souza Neves, Nilza Maia e a aniversariante de hoje, Ilbaniza 
Gomes
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Social

Ele disse Ela disse
“Você está começando a 
ficar velho quando, depois 
de passar uma noite fora, 
tem que passar dois dias 
dentro”

“A sabedoria não vem 
automaticamente com a 
idade. Nada vem - exceto 
rugas”

MILLÔR FERNANDES ABIGAIL VAN BUREN

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos
   A Galeria Gamela 
preparou para esta alta 
temporada a exposição 
"Coleções II", com varia-
das técnicas de pinturas, 
desenhos, objetos de arte 
em cerâmica e pedra.
   A mostra reúne ar-
tistas da melhor qualidade 
na Gamela, localizada na 
Av. N. S. dos Navegantes, 
em Tambaú. Zum Zum Zum

   A professora Auxiliadora Borba festeja a primeira eucaristia do neto 
Pedro Virgílio, realizada no Colégio Marista de Natal, RN, onde ele estuda. O jovem 
é filho de Débora Regina e Fernando Macêdo.

   Muitos amigos do dentista e músico gaitista Roberto Lira tor-
cendo pela recuperação de sua saúde. Bob está no Incor, em São Paulo, 
acompanhado de sua mulher Valéria e trava uma batalha que, se Deus 
quiser, sairá vitorioso! 

 

EM NOSSAS 
MÃOS, convite para 
a “Nuit de Noël 2012”, 
evento promovido 
por Thereza Madale-
na, que será realizado 
no dia 7 de dezembro 
nos salões da Maison 
Blu´nelle. A festa terá 
como madrinha Eliane 
Sobral Leite e como 
patronos, os empre-
sários Alex Filho e 
Karina Valeska Costa.

O ingresso custa 
R$ 150,00 e o traje 
exigido é black tie 
para os homens e 
vestido longo verme-
lho para as mulheres.

Nuit de Noël

Dentista Isonel 
Imperiano, engenheiro 
Normando Melquiades 
de Araújo, Sra.
Ilbaniza Gomes.

FOTO:Divulgação

FOTO: Dalva Rocha

Romaria ao Santuário da Penha
PRÓXIMO SÁBADO acontece a 249º Romaria de 

Nossa Senhora da Penha, evento que deverá reunir 300 mil 
peregrinos que saem em procissão da Igreja de Lourdes, no 
Centro, até o Santuário da Penha, no Litoral Sul da cidade.

São 14 quilômetros percorridos a partir das 22h che-
gando ao Santuário na manhã do domingo, onde o arcebispo 
da Paraíba, dom Aldo Pagotto celebrará uma missa.

Marketing
A FONAUDIÓLOGA 

Tania Castelliano divul-
gando o MBA Executi-
vo em Marketing, que 
vai acontecer no dia 
4 de janeiro em João 
Pessoa. Será no Xênius 
Hotel e informações 
no site www.taniacas-
telliano.com.br.

FOTO:Osmar Santos

Socorro Machado e Magna Mariz, a primeira será avó dentro de 
poucos meses de sua filha Monique

Folia de Rua
O BLOCO 

CARNAVALESCO  Anjo 
Azul e As Anjinhas vai 
homenagear o segmen-
to cultural da dança 
no Folia de Rua 2013. 
Ednamay Cirilo avisando 
que a saída será dia 2 de 
fevereiro.

Confraternização natalina
EZILDA ROCHA avisando que o encerramento das 

atividades do clube Amigas para Sempre será realizado no 
próximo dia 26, às 17h no Sonho Doce, com uma grande 
confraternização natalina.

Além das comemorações das aniversariantes, have-
rá apresentação do Papai Noel (Conceição Imperiano), e 
animação musical de Zélia Maia e Finizola. As sócias irão 
trazer brinquedos para o Natal das crianças de creche 
Eunice Weaver, da cidade de Bayeux.

Sobrancelhas
SERÁ INAUGURADA  

hoje em João Pessoa 
a franquia Maura Lima, 
especializada em so-
brancelhas, com méto-
do diferenciado e com 
tintas especiais. Haverá 
um brunch às 9h para a 
imprensa no local, na Av. 
Monteiro da Franca, 1249.

Balaio Circense
COMEÇA HOJE o II Balaio Circense, com o espe-

táculo “Curta a Temporada”, às 20h, no Theatro Santa 
Roza, encenado pelo Circo Vox. 

A iniciativa é da Trupe Arlequin em parceria com o 
Projeto “Teatro à Boca da Noite” e durante a solenidade 
de abertura haverá uma significativa homenagem ao 
artista Dadá Venceslau.

Videocirurgia
A SOCIEDADE BRASILEIRA de Videocirurgia da 

Paraíba realizará sexta-feira e sábado o Fórum Multi-
disciplinar de Videocirurgia, no Zarinha Centro de Cultura, 
no bairro de Tambaú.

O evento é coordenado pelo presidente da entidade, 
médico Pedro Cordeiro, que espera um público em torno 
de 100 pessoas. Informações sobre inscrições pelos 
telefones 8869-0314 e 9974-5323.

Rumos Itaú
A ESTAÇÃO CABO 

BRANCO recebe, de hoje 
até quinta-feira, o Progra-
ma Rumos Itaú Cultural. 
Com os grupos Companhia 
de Atores do Rio de Janei-
ro e Os Fofos Encenam, de 
São Paulo, que vão mi-
nistrar oficinas de circo e 
teatro para atores.

Vestibular
O IESP realiza ama-

nhã e no próximo dia 28, 
o seu vestibular agenda-
do para todos os cursos. 

No mês de dezembro 
será dias 5, 12 e 19, em 
janeiro, dias 9, 16, 23 e 
30 e em fevereiro, dias 6, 
20 e 27. 

Feira da Agricultura Familiar
COMUNIDADES PRODUTORAS de renda renascença, 

de bonecas de pano, de fibra de coqueiro, de labirinto, de 
cerâmica, de bordados, escultura em madeira e artesana-
to indígena vão representar a Paraíba na oitava Feira da 
Agricultura Familiar, que começa amanhã no Rio de Janeiro.

A feira é realizada desde 2004 através do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário.

Censo fundiário
O PROMOTOR Valério 

Bronzeado está requisi-
tando, através do Fórum 
Permanente de Cabedelo, 
que seja feito o censo 
fundiário naquela cidade. 
Para mostrar onde estão 
as áreas públicas, as ver-
des, as livres, as devolutas 
e as de especulação.

oretti G Zenaide
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Governo anuncia medidas 
que beneficiam população 
negra da Paraíba

A partir de agora, to-
das as fichas de atendi-
mento e prontuários das 
secretarias e órgãos do 
Governo do Estado terão 
o quesito cor/raça. De-
creto nesse sentido foi 
assinado pelo governador 
Ricardo Coutinho, no final 
da manhã de ontem, du-
rante a abertura da Sema-
na da Consciência Negra, 
no Centro Cultural São 
Francisco. Na ocasião, ele 
anunciou uma linha espe-
cífica no Disque Denúncia 
para discriminação racial.

Na solenidade, outras 
ações de promoção da igual-
dade racial e da cidadania 
da população negra foram 
apresentadas, a exemplo 
do programa Olhos Colori-
dos, que consiste na elabo-
ração de um filme a partir 
de vídeos feitos por alunos 
em celulares com a temá-
tica da consciência negra. 
Para isso, serão escolhidos 
os melhores trabalhos de 
27 escolas estaduais. Ain-
da foram apresentados os 
programas A Cor da Cultu-
ra, Prima, Programa Bra-
sil Quilombola e formação 
para os profissionais dos 
Centros Sociais Urbanos.

Para o governador Ri-
cardo Coutinho, a soleni-
dade e as ações anunciadas 
reconhecem que a popu-
lação paraibana incorpora 
diversos segmentos, que 
muitas vezes fazem parte 
de uma tradição cultural 
de discriminação e de de-
sagregação. “A Paraíba tem 
58,5% de sua população ne-
gra, mais de 2.400 famílias 
quilombolas, então precisa 
ter políticas consistentes 
que efetivamente afastem 
o preconceito e construam 
outra lógica de convivência 
e que dê a essas populações 
o devido respeito necessá-
rio a qualquer ser humano”, 
enfatizou.

O governador co-
mentou que a temática 
da consciência negra vem 
sendo trabalhada em di-
versos setores do Estado, 

Cidadania

Ações pela igualdade racial

13

principalmente na educa-
ção. E citou como exemplo 
o programa A Cor da Cul-
tura, que visa a formação 
de professores da rede 
estadual de ensino para 
trabalhar com a temática 
racial dentro das escolas, 
por meio de kits didáticos, 
a fim de alertar os alunos 
contra o preconceito ra-
cial. “São ações que, junta-
mente com outras, tentam 
conformar um campo de 
desenvolvimento susten-
tável e respeitoso para 
todos aqueles que fazem 
parte da nossa população”, 
disse.

Ricardo Coutinho de-
fendeu a promoção da 
convergência das ações e 
diminuição das diferenças, 
assim como a transversali-
dade e intersetorialidade, 
que considera essenciais 
para o êxito das ações.

ação inicial  
A secretária executiva 

da Mulher e da Diversidade 
Humana, Gilberta Soares, 
comentou que a inclusão 
do quesito cor/raça nos 
formulários, fichas e pron-
tuários dos diversos órgãos 
do Estado atende a uma 
antiga reivindicação do mo-
vimento negro. “Essa pode 
parecer uma ação de pou-
ca importância, mas é uma 
ação inicial que contribuirá 
na formulação de políticas 
públicas para a população 
negra”, observou a secre-
tária, enfatizando que o 
preconceito racial não será 
vencido se a realidade das 
pessoas negras não tiver vi-
sibilidade.

Por sua vez, o presiden-
te do Conselho Estadual de 
Promoção da Igualdade Ra-
cial (Cepir/PB), Dalmo Oli-
veira, destacou que ainda 
existem muitas demandas a 
serem conquistadas e aten-
didas, mas reconheceu di-
versas ações desenvolvidas 
pelo Governo do Estado, a 
exemplo da implantação do 
exame da anemia falcifor-
me, doença prevalente na 
população negra, e o acom-
panhamento dos pacientes 
nos órgãos da rede pública 
de saúde. Outra ação des-
tacada foi a implantação do 
programa Brasil Quilombo-
la, em parceria com o Go-

verno Federal.
Dalmo Oliveira cha-

mou ainda a atenção para 
questão da propriedade 
de terras onde vivem os 
quilombolas, fato, que 
segundo o governador 
Ricardo Coutinho, vem 
impedindo que o Esta-
do construa casas nas 32 
comunidades existentes 
na Paraíba. “A falta de um 
documento que compro-
ve a propriedade da terra 
junto à Caixa Econômica 
Federal está impedindo a 
construção de 1007 casas 
para os quilombolas e os 
ciganos”, explicou.

Solenidade
 A solenidade constou 

ainda da apresentação do 
Grupo Raízes e da orques-
tra do programa Prima de 
Cabedelo, de um monólogo 
sobre a temática da consci-
ência negra pelo estudante 
Yuri Silva, do Colégio Esta-
dual de Santa Luzia, e da 
bailarina Bel, que formou 
um painel sobre a igualda-
de racial. O professor Wal-
deci Chagas, da Universi-
dade Estadual da Paraíba 
(UEPB), ministrou palestra 
sobre a “Implementação da 
Lei nº 10.639 – Pela Igual-
dade Racial”.

A programação do Mês da Consciên-
cia Negra da sociedade civil acontecerá 
nos municípios de Pombal, Sapé, Gurigi, 
Ipiranga, Mituaçu e João Pessoa. Estão 
confirmados encontros de comunidades 
quilombolas do Sertão, rodas temáticas 
e seminários com a participação da Ge-
rência de Igualdade Racial.

O Governo também apoiará as ati-
vidades de comunidades de terreiros da 
Paraíba, como a Caminhada pela Diver-
sidade Religiosa e a Festa de Iemanjá. A 
Sudema e a Semdh, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

(Seman/JP), realizarão a campanha “Lixo 
não tem Axé”, dirigidas às comunidades 
tradicionais de terreiros, além de ofici-
nas de cultivo de plantas medicinais.

O Conselho Estadual de Promo-
ção da Igualdade Racial vai realizar na 
próxima quinta-feira a mesa temática 
sobre “Desafios e Perspectivas para a 
implementação de Políticas de Igualda-
de Racial: uma análise sobre o Cepir.” O 
evento acontece das 8h30 às12h, no au-
ditório da Agência Executiva de Gestão 
das Águas da Paraíba (Aesa), na Avenida 
Epitácio Pessoa, Bairro dos Estados.

Programação

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

A solenidade no Centro Cultural São Francisco contou com a apresentação de diversos grupos

As ações foram anunciadas ontem pelo governador Ricardo Coutinho, durante a abertura da Semana da Consciência Negra

FotoS: ortilo Antônio

Inscrições permanecem abertas até 1o de dezembro
LOGOMaRCa dE 12O anOS dE a UniÃO

Os três primeiros pro-
fissionais classificados vão 
receber, respectivamente, 
prêmios nos valores de R$ 
3,5 mil, R$ 1 mil e R$ 500. 
As inscrições devem ser fei-
tas exclusivamente pelos 
Correios, em modalidade 
de entrega rápida e segura 
para o seguinte endereço: 
a União - Superintendência 
de Imprensa e Editora, na 
BR-101, km 3, Distrito In-
dustrial, João Pessoa (PB), 
CEP 58.082-010.

No envelope deve 
constar a informação Con-
curso Nacional Logomarca 
A União Superintendência 
de Imprensa e Editora 120 

anos. Junto com a ficha de 
inscrição, deverão ser enca-
minhadas cópias da identi-
dade e do CPF. Os candidatos 
menores de 18 anos devem 
apresentar autorização dos 
responsáveis.

Cada candidato pode 
inscrever apenas um projeto, 
que deverá ser inédito. Es-
tão impedidos de participar 
empresas e instituições ou 
pessoas ligadas diretamente 
às comissões de organização 
e julgamento do concurso, 
bem como integrantes de 
comissões de licitações e 
contratados para prestarem 
serviços ao concurso e ainda 
cônjuges ou parentes desses. 

As inscrições são gratuitas.
Conforme os critérios 

técnicos do concurso, os 
projetos da logomarca alusi-
va aos 120 anos de a União 
deverão ser encaminhados 
em cópias impressas em 
três tamanhos – 18x27cm, 
10x15cm e 5x7,5cm – em pa-
pel A4, branco, gramatura li-
vre, sendo uma cópia colori-
da e uma em preto e branco 
de cada tamanho. Também 
deverão ser encaminhadas 
cópias em CD, DVD e pen-
-drive nos arquivos TIF e 
CDR, além de texto de no 
máximo 30 linhas impresso 
em quatro vias com justifi-
cativa conceitual e estudos 

para o desenvolvimento 
da logomarca. As peças 
do projeto não podem 
conter marcas, nomes, 
pseudônimos, assinatu-
ras ou quaisquer indica-
ções que identifiquem 
a autoria, sob pena de 
desclassificação. Os con-
correntes selecionados 
deverão apresentar Cer-
tidão Conjunta Negati-
va de Débitos Relativos 
aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União e 
um termo de cessão de 
direitos autorais patri-
moniais, incluindo decla-
ração de que o projeto é 
de sua autoria.

Continuam abertas 
as inscrições do concur-
so nacional para seleção 
da logomarca alusiva aos 
120 anos de fundação de 
a União. Os interessados 
em participar do concla-
ve devem apressar suas 
inscrições, pois o prazo 
encerra-se no dia 1º de 
dezembro próximo. 

“Trata-se de uma boa 
oportunidade de artistas, 
designers gráficos e publi-
citários, ou seja, todas as 
categorias que trabalham 
com a comunicação visu-
al mostrarem sua criati-
vidade, participando de 
um evento de grande re-

levância cultural, dada a 
importância histórica de a 
União”, comentou o jorna-
lista William Costa, editor 
do jornal oficial do Gover-
no da Paraíba.

A ficha de inscrição e 
o edital estão disponibili-
zados no endereço eletrô-
nico www.paraiba.pb.gov.
br e na Comissão de Lici-
tação, na sede de a União, 
localizada na BR-101, km 
3, no Distrito Industrial de 
João Pessoa, das 8h às 17h. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
3218-6535 ou pelo e-mail 
concursologomarca120a-
nos@auniao.pb.gov.br.
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Coperve define esquema de 
segurança para o PSS 2013

A Comissão Permanen-
te do Concurso Vestibular 
– Coperve da Universidade 
Federal da Paraíba está ulti-
mando os preparativos para 
a realização das provas do 
Processo Seletivo Seriado 
– PSS 2013. O esquema de 
segurança segue os moldes 
dos anos anteriores e as pro-
vas da primeira e da segun-
da séries já estão impressas 
para serem aplicadas nos 
dias 16 e 17 de dezembro, 
respectivamente.

Segundo o presidente 
da Coperve, professor João 
Lins, a exemplo dos anos an-
teriores, policiais militares 
vão garantir a segurança na 
parte externa e nos acessos 
aos locais de prova, enquan-
to a Polícia Federal ficará de 
prontidão e poderá ser acio-
nada se houver qualquer 
suspeita de irregularidade 
na aplicação das provas ou 
no comportamento dos can-
didatos. 

O professor João Lins 
voltou a chamar a atenção 
dos candidatos quanto ao 
uso do celular. “Se algum 
candidato for visto com ce-
lular ou se o celular tocar na 
hora da aplicação da prova, 
ele será eliminado do PSS”, 
alertou. Ele adiantou que o 
candidato somente poderá 
se ausentar da sala de prova 
acompanhado por um fiscal 
e que serão usados detecto-
res de metal para revistar o 
candidato.

Conforme o edital do 
PSS, no dia das provas o 
candidato deverá conduzir 
somente o material neces-
sário. A caneta esferográfica 
– que deve ser de tinta preta 

Policiais militares e 
federais vão garantir a 
tranquilidade do processo

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

O feriado da Proclamação 
da República nas rodovias que 
cortam a Paraíba teve o mes-
mo número de acidentes que o 
feriado prolongado do Dia de 
Finados no dia 2 de novembro. 
Em cada um dos feriados foram 
registrados pela Polícia Rodovi-
ária Federal 56 acidentes. Sen-
do que no feriado de Finados 
ocorreram quatro mortes e no 
último final de semana ocor-
reram apenas duas mortes nas 
rodovias federais. Os núme-
ros oficiais foram divulgados 
ontem pela PRF e integram 
a Operação Proclamação da 
República de 2012. Durante o 
feriadão que teve início na úl-
tima quarta-feira, foi encerra-
do a meia-noite de domingo e 
prendeu 11 pessoas.

Foram realizados 556 tes-
tes de alcoolemia, sendo que 
52 motoristas foram autuados 
e sete encaminhados a Delega-
cia de Polícia, sendo que qua-
tro ficaram presos, sendo duas 
por estarem dirigindo carros 

PRF registra mais de 50 acidentes no feriadão
proclamação da república

José Alves
zavieira2@gmail.com

UFCG divulga concorrência dia 26

A Comissão de Pro-
cessos Vestibulares (Com-
prov) da Universidade Fe-
deral de Campina Grande 
irá divulgar na próxima 
segunda-feira (26) o nú-
mero oficial de inscritos e 
a nova concorrência após 
a reabertura das inscrições 
para adequação ao siste-
ma de cotas. Já a previsão 
da Comissão Permanente 
do Concurso Vestibular 
(Coperve) da Universida-
de Federal da Paraíba é 
de que a divulgação do 
número oficial de inscri-
tos no Processo Seletivo 

Seriado (PSS) 2013 ocor-
ra até sexta-feira (23) e a 
concorrência saia no dia 8 
de dezembro.

“Ocorre uma demo-
ra devido ao tempo que 
o Banco do Brasil passa 
para nos mandar os da-
dos. Mas acredito que 
até a sexta-feira deva ser 
divulgado”, afirma o pre-
sidente da Coperve João 
Lins. As inscrições foram 
finalizadas no domingo, 
porém o pagamento da 
GRU pôde ser feito até o 
final do expediente ban-
cário da segunda-feira. 

Na UFPB, antes das 
inscrições terem sido re-
abertas, o número de 

inscritos era de 41.209 
candidatos concorrendo 
a 5.135 vagas (incluindo 
as vagas referentes ao 
Curso de Formação de 
Oficiais – CFO). Agora, 
devido à possibilidade 
de serem realizadas no-
vas inscrições, é provável 
que o número aumente. 
No ano passado, foram 
42.726 inscritos. 

A UFCG, que está 
oferecendo 4.715 vagas 
divididas entre o Pro-
cesso Seletivo Vestibular 
2013.1 (com 3.115 vagas) 
e 2013.2 (com 1600), não 
chegou a divulgar o nú-
mero de inscrições feitas 
antes da reabertura.  

Rafaela Gambarra
Especial para A União

–, lápis grafite, borracha e 
régua, além do documento 
de identidade. Será proibi-
do o uso de qualquer tipo 
de arma, câmera fotográfica, 
telefone celular ou qualquer 
outro aparelho de transmis-
são/recepção de sinais. A 
Coperve não se responsa-
bilizará pela guarda de ne-
nhum de objetos.

O edital do PSS chama 
atenção ainda para que o 
candidato coloque os livros, 
cadernos, bolsas, etc, no local 
indicado pelo fiscal de sala. 
E recomenda o candidato a 
conferir os dados impressos 
no material de prova e a não 
coincidência dos dados deve-
rá ser comunicada ao fiscal 
de sala.

Ainda de acordo com o 
edital, o caderno de questões 
completo deve ser entregue 
ao fiscal, pois a falta de qual-
quer folha será interpretada 
como tentativa de fraude e 
implicará na eliminação do 
candidato.

provas

l As provas da primeira e da segunda séries do PSS 2013 da 
UFPB serão aplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro, com con-
teúdos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua 
Inglesa ou Língua Francesa ou Língua Espanhola, Matemáti-
ca, Física, Química, Biologia, História Geral e do Brasil e Ge-
ografia Geral e do Brasil. Cada disciplina terá oito questões.
l Nos dias 20 e 21 de janeiro, serão aplicadas as provas refe-
rentes aos conteúdos da terceira série, sendo que no primei-
ro dia os candidatos testarão seus conhecimentos de Língua 
Portuguesa e Literatura Brasileira e Língua Inglesa ou Língua 
Francesa ou Língua Espanhola – cada uma com oito questões 
– e a redação. No segundo dia, serão realizadas as provas de 
Matemática, Física, Química, Biologia, História Geral e do 
Brasil e Geografia Geral e do Brasil.
l As provas do PSS 2013 serão aplicadas nas cidades de João 
Pessoa, Campina Grande, Patos, Sousa, Areia e Bananeiras, 
das 8h às 12h (horário local). A Coperve recomenda que o 
candidato compareça ao local de provas com antecedência 
mínima de 30 minutos, portando o documento de Identida-
de. Retardatários não terão acesso às provas.
l O local, sala e carteira em que o candidato fará as provas 
será divulgado no site da Coperve, no endereço eletrônico 
www.coperve.ufpb.br, até o dia 8 de dezembro, para as pro-
vas do PSS 1 (1ª série) e do PSS 2 (2ª série); e até o dia 12 de 
janeiro de 2013, para as provas do PSS 3 (3ª série).

A Coperve, segundo João Lins, deve divulgar até sexta-feira o número oficial de candidatos inscritos para o PSS 2013 da UFPB

Acidentes resultaram em duas mortes nas rodovias federais na Paraíba

roubados, uma por colocar em 
risco a segurança alheia (car-
regando animais na pista), e a 
última por praticar direção pe-
rigosa.

Os três acidentes com 
mortes ocorreram nas cida-
des de Alcantil, João Pessoa e 

Itaporanga. O primeiro caso 
foi registrado na sexta-feira 
(16), no km 179,4 da BR-104, 
na localidade conhecida como 
“Curva do Narciso”, municí-
pio de Alcantil. A vítima, Israel 
Moraes Esmeraldino, 32 anos, 
condutor de uma carreta, mor-

reu após tombar a carreta que 
conduzia em uma ribanceira 
de aproximadamente 10 me-
tros de altura.

A segunda ocorrência com 
morte aconteceu no sábado 
(17), no km 29,2 da BR-230, na 
localidade de Beira Molhada 
em João Pessoa. Uma colisão 
lateral envolvendo uma moto-
cicleta e uma carreta provocou 
a morte do motoqueiro Lucia-
no Augusto Ribeiro Ferreira, 
22 anos.

Ainda no sábado (17), a 
terceira morte foi registrada 
no km 110 da BR-361, no mu-
nicípio de Itaporanga, Sertão 
da Paraíba. Na ocasião o au-
tomóvel GM Astra, conduzido 
por Eferson Figueiredo Belizá-
rio, 22 anos, capotou por vá-
rias vezes provocando a morte 
da passageira Maria Eduarda 
Cabral Pinto da Silva, 22 anos. 
Eferson Figueiredo foi socorri-
do em estado grave, e a cau-
sa do acidente pode ter sido o 
excesso de velocidade. Duran-
te a Operação a PRF fiscalizou 
2.288 veículos, lavrou 605 au-
tos de infração de trânsito e 37 

veículos ficaram retidos para 
regularização. Ainda segundo 
a PRF, foram detectados 1.979 
veículos transitando com a ve-
locidade acima da máxima per-
mitida. Ainda foram recupera-
dos três veículos com queixa de 
roubo, e recolhidos 37 animais 
que estavam soltos na rodovia.

operação Finados
Durante as 96 horas da Ope-

ração Finados de 2012, que co-
meçou na quinta-feira (1º) e en-
cerrou a meia-noite de domingo 
(4), a Polícia Rodoviária Federal 
registrou, nas rodovias federais 
que cortam o Estado da Paraí-
ba, 56 acidentes com 35 feridos 
e quatro mortos. Do total de aci-
dentes, 32 não tiveram vítimas.

Ainda foram fiscalizados 
1.963 veículos, lavrados 554 au-
tos de infração de trânsito, 20 
veículos ficaram retidos para 
regularização, 18 animais reco-
lhidos, e realizados 483 testes 
de alcoolemia, sendo que 24 
pessoas foram autuadas e oito 
foram conduzidas para Dele-
gacia de Polícia por dirigirem 
com sintomas de embriaguez.   

Foto: Divulgação

Foto: Evandro Pereira



Aesa registra queda acentuada da
umidade do ar em Patos e Sousa 
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A Agência Executiva de 
Gestão das Águas do Estado 
da Paraíba (Aesa) registrou 
queda acentuada na umida-
de relativa do ar no interior 
do Estado nesse final de se-
mana. No último domingo, 
os sensores do Centro de 
Gestão de Situações Críticas 
marcaram 18% e 19%, nas 
cidades de Patos e Sousa, 
respectivamente. A previsão 
para as próximas 24 horas é 
de que estes índices não fi-
quem abaixo dos 20%, mas a 
temperatura pode ultrapas-
sar os 36oC no Sertão.

Com base nos estudos 
feitos pelos técnicos da Aesa, 
o Governo do Estado alertou 
as defesas civis do Sertão e 
Cariri paraibano sobre os 
baixos índices. “Nossa pre-
visão foi realizada tomando 
como base a observação de 
uma massa de ar seco pre-
sente em todo Nordeste. Por 
causa deste fenômeno, altas 
temperaturas foram regis-
tradas em Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Ceará”, 
observou a meteorologista 
Marle Bandeira.

Segundo Marle, a pers-
pectiva é de que nas próxi-
mas 24 horas não haja que-
da acentuada na umidade 
relativa do ar no interior da 
Paraíba. “A zona de conver-
gência do Atlântico Sul está 
trazendo um pouco de umi-

Nas duas cidades, os 
sensores marcaram índices 
ficaram abaixo dos 20%

 A Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado realiza monitoramento de tempo, clima e recursos hídricos em várias cidades do Sertão, a exemplo de Patos

Um homem de 23 anos de idade 
perdeu o controle e manteve uma 
filha recém-nascida como refém no 
centro da cidade de Sousa. O fato foi 
registrado no sábado a noite e cha-
mou a atenção de várias viaturas do 
Décimo Quarto Batalhão da Polícia 
Militar. Eleomar da Silva agrediu a 
própria esposa e em seguida espan-
cou a vizinha, Jussara Andrade de 
Figueiredo, 19 anos.

Totalmente fora de controle, 
o braçal armado com uma faca de 
mesa fez a filha recém-nascida como 
refém e manteve a esposa e a vizinha 
dentro da residência também sob 
ameaça. Com a chegada da polícia 
começou uma tensa negociação com 
a presença de dezenas de pessoas na 
Rua Cônego José Viana, nas proximi-
dades de um posto de combustível.

Enquanto a polícia negociava a 
libertação das mulheres e da crian-
ça, Eleomar desviou a atenção e uma 
terceira pessoa conseguiu salvar a 
criança a retirando por uma das jane-
las da residência. O recém-nascido foi 
entregue à polícia que encaminhou o 
caso ao Conselho Tutelar dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.

Ao saber que sua filha não es-
tava mais a seu alcance, o acusado 
voltou a apresentar fortes sinais de 
descontrole. Foi o momento em que 

uma guarnição do BOPE – Batalhão 
de Operações Especiais – da polícia 
adentrou a casa para tentar imobili-
zar o homem descontrolado.

Dois policiais conseguiram pular 
uma janela, mas Eleomar da Silva 
resistiu à presença dos militares e 
houve uma luta corporal, enquanto 
a mãe da criança e a vizinha eram 
rapidamente retiradas do local do 
conflito. Em pouco tempo o acusado 
foi dominado pelos policiais e alge-
mado sendo transferido para a dele-
gacia distrital do Bairro da Estação 
na cidade de Sousa.

Na delegacia foi repassada a in-
formação que o braçal havia passa-
do o dia bebendo e no começo da 
noite de sábado teria agredido a 
esposa e uma vizinha, mas a polícia 
só foi acionada quando a criança re-
cém-nascida passou a sofrer amea-
ças, inclusive sendo mantida como 
refém com a chegada da polícia.

O clima continuou quente até 
na Delegacia de Polícia Civil. Um ho-
mem identificado por Francisco Go-
mes de Oliveira, 32 anos, conhecido 
como “Planeta” invadiu a antessala 
da delegacia e desferiu um soco no 
rosto de Eleomar da Silva. O agres-
sor também acabou sendo preso 
pela polícia.

O delegado abriu inquérito poli-
cial e o braçal Eleomar da Silva res-
ponderá por agressão física e cárce-
re privado.

Homem agride mulheres e 
mantém filha como refém

NO SERTÃO

Pequenos empresários 
e interessados em abrir o 
seu próprio negócio na ci-
dade de Caaporã, no Litoral 
Sul paraibano, terão a opor-
tunidade de se capacitar na 
Oficina Sebrae de Empreen-
dedorismo (OSE). As inscri-
ções foram abertas ontem  
e seguem até a próxima 
sexta-feira na Casa do Em-
preendedor da cidade. Estão 
sendo oferecidas 250 vagas 
para o curso, que envolve 
conhecimentos de gestão, 
planejamento, marketing e 
finanças.

 A oficina tem duração 
de cinco dias, iniciando no 
dia 26 de novembro, das 18h 
às 22h. Caaporã fica a 45 km 
de João Pessoa e possui cerca 
de 21 mil habitantes. É uma 
das sete cidades da Paraíba 
que já inaugurou a Casa do 
Empreendedor, um espaço 
para orientação, apoio ao de-
senvolvimento da economia 
local e incentivo à formali-
zação de novas empresas. É 
também um dos municípios 
paraibanos que já regula-
mentou e implementou a Lei 
Geral da Micro e Pequena 
Empresa.

“A Sala do Empreen-
dedor, a implementação da 
Lei Geral, assim como a re-
alização da OSE são iniciati-
vas que oferecem condições 
para o desenvolvimento dos 

pequenos negócios e fortale-
cem a economia local, geran-
do empregos e crescimento 
para o município. Caaporã já 
avançou em vários aspectos 
no incentivo ao empreende-
dorismo. A realização da OSE 
agora será muito importante 
para o desenvolvimento da 
cidade”, destacou a analista 
do Sebrae e coordenadora da 
OSE, Marielza Araújo.

Durante a Oficina Se-
brae de Empreendedorismo, 
os participantes vivem situ-
ações reais do dia a dia de 
uma empresa, de forma sim-
ples e direta, com dinâmicas 
e vivências. “A ideia é desper-
tar o empreendedorismo na 
população e melhorar a ges-
tão e planejamento dos que 
já tem seu próprio negócio”, 
acrescentou Marielza.

Essa será a quarta OSE 
realizada na Paraíba nes-
te ano de 2012. A primeira 
aconteceu em Lucena, em 
abril, a segunda no Conde, 
no final de setembro, e a ter-
ceira em Nova Floresta, no 
início de novembro. No ano 
passado, foram feitas três no 
Estado, nas cidades de João 
Pessoa (bairro de Mangabei-
ra), Pedras de Fogo e Quei-
madas. Segundo Marielza, os 
municípios que tiverem inte-
resse em realizar a OSE de-
vem entrar em contato com 
o Sebrae.

Sebrae inscreve para
oficina em Caaporã

EMPREENDEDORISMO

O Centro de 
Apoio Operacional às 
Promotorias da Crian-
ça e do Adolescente 
(Caop), do Ministério 
Público da Paraíba, 
vai promover esta se-
mana uma capacita-
ção para conselheiros 
tutelares e conselhei-
ros municipais dos di-
reitos da criança e do 
adolescente em nove 
cidades do interior.

A primeira ca-
pacitação vai acon-
tecer na sede da 
Promotoria de Justi-
ça de Pombal, hoje 
a amanhã. Devem 
participar do evento 
conselheiros dos mu-
nicípios de Lagoa, 
Cajazeirinhas, São 
Bentinho e São Do-
mingos de Pombal.

Já nestas quin-
ta e sexta-feiras (22 
e 23), a equipe do 
Caop estará na sede 
da Promotoria de 
Justiça de Teixeira 
para capacitar con-
selheiros das cidades 
de Desterro, Matu-
reia, Mãe D´Água e 
Cacimbas.

Caop vai 
capacitar
conselheiros 
tutelares

George Wagner
Da Sucursal de Sousa

dade do Estado do Amazo-
nas para o sul do Nordeste”, 
explicou.

De acordo com a médica 
do Hospital de Emergência 
e Trauma da capital, Wilane 
Wani, a redução na umidade 
relativa do ar, que é a quanti-

dade de água na forma de va-
por na atmosfera, pode cau-
sar complicações alérgicas e 
respiratórias. “Em situações 
como estas, é importante 
prevenir o ressecamento da 
pele e a irritação dos olhos 
com o uso de soro fisiológi-

co. Também não é recomen-
dada a realização de ativi-
dades físicas e trabalhos ao 
ar livre entre meio-dia e 15 
horas”, alertou.

Monitoramento 
O Governo do Estado 

possui 16 estações meteoro-
lógicas que acompanham as 
condições do tempo, clima e 
recursos hídricos. Além da 
umidade do ar, são monito-
rados: temperatura do solo, 
precipitação pluviométrica, 
radiação solar, pressão at-

mosférica, direção e veloci-
dade do vento. Os dados são 
enviados para a Sala de Si-
tuação da Aesa, também co-
nhecida como Centro de Ges-
tão de Situações Críticas, de 
onde são emitidos os alertas 
para os órgãos competentes.

FOTO: Marcos Russo
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Polícia prende 10 acusados
HOMICÍDIOS

Paraíba CAMPINA

Os acusados, segundo a 
Polícia, têm envolvimento 
com o tráfico de drogas Pela cidade

A assessoria de Veneziano anunciou para este início 
de semana (sem precisar que dia) uma viagem do prefeito 
a Brasília, onde deve se reunir com o irmão, senador Vital 
do Rêgo, e a mãe, a deputada federal Nilda Gondim, além 
de visitar ministérios (também não informados).

Viagem

Ballet

A Praça de Arte e Cultura da UEPB inscreve, de 10 a 13 
de dezembro, crianças entre 8 e 12 anos interessadas em 
participar do curso de Ballet. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas na Rua Getúlio Vargas, 44, Centro, no 
horário comercial. As crianças acima de 12 anos precisam 
comprovar experiência no ballet. Para se inscrever são 
necessárias cópia da Certidão de Nascimento ou do RG, 
além de uma foto 3×4 recente. Outras informações podem 
ser obtidas através do telefone (83) 3310-9719.

Alerta

O vereador João Dantas (PSD) voltou a alertar 
a população campinense sobre a forte estiagem e a 
possibilidade, cada vez mais real, de a cidade sofrer 
racionamento. O parlamentar lembrou que, no mês de 
abril, já havia apresentado requerimento, na Câmara 
Municipal de Campina Grande, solicitando à direção do 
DNOCS e ao Ministério Público a suspensão da vazão das 
águas do açude de Boqueirão, além da fiscalização de todo 
e qualquer tipo de irrigação que se utilize das águas do 
reservatório.

Adeus, Biu

Foi sepultado no fim 
de semana, na cidade de São 
Vicente do Seridó, o corpo do 
radialista Erivelton Oliveira 
Barbosa, muito conhecido 
em Campina Grande como 
“Biu do Megafone”. Ele 
morreu na quinta-feira, 
quando uma camioneta 
bateu na motoneta que 
conduzia.

O megafone calou

Biu ia completar 34 
anos. Ele era radialista 
e conhecido por fazer 
propaganda de rua para 
inúmeros estabelecimentos 
comerciais da cidade, 
circulando pelas ruas do 
Centro com seu inseparável 
equipamento de trabalho, 
que acabaria incorporando ao 
seu nome: o megafone.

Números

A Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura 
Municipal de Campina Grande informou que o prefeito 
Veneziano Vital do Rêgo teria conseguido, durante sua 
gestão, praticamente triplicar os investimentos na cidade. 
O ano com maior fluxo de investimentos foi 2009.

Destaque

Além de comemorar o volume de investimentos nesta 
gestão, a assessoria do prefeito ressaltou que os índices, 
disponíveis no portal Sagres Online, do Tribunal de Contas 
do Estado, foram atingidos “mesmo com a redução nos 
repasses federais enfrentada pelas prefeituras”. 

Micarande 

Diante da possibilidade da futura gestão municipal realizar 
uma consulta pública a fim de determinar se a Micarande voltará 
a ser realizada, internautas contrários ao retorno da festa já 
se anteciparam, produzindo, pelas redes sociais e e-mails, um 
abaixo-assinado (petição eletrônica) contra a reativação do 
carnaval fora de época em Campina. A Micarande foi criada em 
1989, no primeira gestão de Cássio Cunha Lima, e a prefeitura 
deixou de realizá-la em 2008, no fim da primeira gestão do 
prefeito Veneziano.

A Polícia Militar pren-
deu, na madrugada do últi-
mo domingo, dez acusados 
de praticar diversos homi-
cídios e atuar no tráfico de 
drogas no bairro do Mutirão, 
em Campina Grande. Entre 
as vítimas da quadrilha está 
o sargento da PM, Jefferson 
de Lucena Santos, baleado 
durante o confronto com os 
detidos. 

Segundo o comandan-
te do 2º Batalhão de Polícia 
Militar (2º BPM), tenente 
coronel Souza Neto, cerca de 
20 policiais do Choque e da 
Força Tática participaram da 
operação, no bairro do Muti-
rão. Eles chegaram ao local 
após o setor de inteligência 
descobrir que os suspeitos 
estariam comemorando um 
homicídio praticado na tarde 
do último sábado. 

“Os suspeitos reagiram 
e houve troca de tiros. Eles 
ainda tentaram empreender 
fuga, mas foram capturados 
menos de duas horas de-
pois do fato”, contou Souza 
Neto, ao informar que foram 
presos oito homens e apre-
endidos dois adolescentes. 
Durante a troca de tiros, o 
sargento Jefferson de Luce-
na foi baleado. Ele chegou a 
ser socorrido para o Hospital 
de Emergência e Trauma de 
Campina Grande, mas che-
gou à unidade já sem vida. 

Todos os suspeitos de-
tidos foram levados para a 
Central de Polícia, onde, se-
gundo o delegado regional 
de Campina Grande, Marcos 
Paulo, foram autuados por 

FOTOS: Divulgação

l BOAtArIA

O diretor de Finanças da Prefeitura de Campina Grande, 
Renan Trajano, usou as redes sociais para desmentir 
especulações que circularam na imprensa da cidade, sobretudo 
nas emissoras de rádio, dando conta que ele teria tentado 
praticar suicídio durante o fim de semana.

l NegAtIVA

O diretor de finanças, que é religioso, negou as 
especulações, que tratou como boatos. “Deus está no controle 
de tudo, eu estou muito bem! Ninguém vai abalar minha 
estrutura! Central de boatos, faça o bem! Deus abençoe a 
todos”, afirmou Renan, através do seu Twitter.

formação de quadrilha. Qua-
tro integrantes do grupo fo-
ram reconhecidos pela parti-
cipação na troca de tiros com 
a Polícia Militar e também 
foram atuados pelo homicí-
dio do sargento. 

Até o final da manhã de 
ontem, os suspeitos estavam 
na Central de Polícia, de onde 
devem ser encaminhados 
para a Penitenciária Padrão 
de Campina Grande. Ainda 
não foi definido onde os ado-

lescentes cumprirão medida 
socioeducativa. Conforme 
Marcos Paulo, a investigação 
da Polícia Civil continua a 
fim de apurar a possível par-
ticipação do grupo em outros 
crimes. 

Velório
O corpo do sargento 

Jefferson de Lucena foi se-
pultado na manhã de on-
tem, no Cemitério Campo 
Santo da Paz, no bairro do 

Ligeiro, em Campina Gran-
de. Estiveram presentes 
diversas autoridades civis 
e militares, a exemplo do 
secretário de Estado da Se-
gurança e da Defesa Social, 
Cláudio Lima, o comandan-
te geral da Polícia Militar, 
coronel Euller Chaves, e o 
comandante do 2º BPM, te-
nente-coronel Souza Neto. 
Durante o último domingo 
(18), o corpo foi velado na 
sede do 2º BPM. 

Relação dos autuados por formação de quadrilha

l Carlos Alberto Quirino dos Santos – 25 anos
l Clenildo Marques – 30 anos
l Ronaldo Leite dos Santos – 46 anos
l Luciano Barbosa Lourenço – 20 anos
l Marcos Antônio Quirino dos Santos – 29 anos
l Arthur de Souza Batista – 20 anos 
l Erivaldo Vitorino de Carvalho Junior – 20 anos
l José Alisson de Souza Batista – 19 anos 

l Um adolescente de 17 anos
l Um adolescente de 16 anos

também autuados por homicídio:
l Arthur de Souza Batista – 20 anos 
l Erivaldo Vitorino de Carvalho Junior – 20 anos
l José Alisson de Souza Batista – 19 anos 
l Um adolescente de 16 anos

Coronel PM Souza Neto, comendante do 2º  BPM, responsável pela prisão dos envolvidos nos crimes

O Hemocentro Re-
gional de Campina 
Grande realiza a partir 
desta segunda-feira (19) 
até sexta-feira (23), a 
Semana do Doador de 
Sangue. A ação, que ce-
lebra o Dia Internacional 
do Doador, comemora-
do no próximo domingo 
(25), tem como objetivo 
manter o estoque e ho-
menagear os doadores.  

Durante toda a se-
mana, os doadores serão 
recebidos com café da 
manhã e lanche especial. 
Para encerrar, na sexta-

feira haverá música ao 
vivo, entrega de cami-
sas para os doadores e 
sorteio de brindes como 
bicicletas, acessórios e 
eletrodomésticos doa-
dos por empresários e 
comerciantes da cidade. 

O Hemocentro con-
ta com mais de 20 mil 
doadores cadastrados, 
porém, não fidelizados, 
que são aqueles que 
doam sangue confor-
me o período indicado. 
“O Hemocentro espera 
receber 600 doadores 
neste período, que se-

ria equivalente a 30% a 
mais, principalmente os 
que irão doar pela pri-
meira vez. Lembrando  
que a unidade móvel 
também estará pronta 
para atender a quanti-
dade extra de pessoas”, 
disse a assistente social e 
coordenadora do even-
to, Marilana Abrantes.

A doação para ho-
mens é até quatro vezes 
ao ano, com um intervalo 
de dois meses entre cada 
doação. Já as mulheres 
podem doar três vezes, 
com um intervalo de três 

meses entre as doações. 
Menores de idade, com 
16 e 17 anos, podem 
doar, desde que os pais 
ou responsáveis autori-
zem e estejam presentes 
durante a doação.

O Hemocentro está 
localizado na Rua Eu-
técia Vital Ribeiro, s/n, 
bairro do Catolé, em 
Campina Grande, e fun-
ciona de segunda a sex-
ta-feira, das 7h às 18h, 
e aos sábados, das 7h 
às 12h. Os telefones de 
contato são 3310-7130 e 
3310-7150.

Hemocentro vai  homenagear os 
doadores de sangue esta semana

A Associação de Apoio 
às Comunidades Afrodes-
cendentes – AACADE e a 
Coordenação Estadual das 
Comunidades Quilombolas 
– CECNEQ participam, hoje 
de um encontro com as co-
munidades quilombolas da 
Paraíba para comemorar o 
Dia da Consciência Negra.

O evento acontece 
no Museu Assis Chateau-

briand (MAC), onde está 
em andamento a exposi-
ção “Quilombos da Paraí-
ba – a realidade de hoje e 
os desafios para o futuro”, 
com fotografias do fotógra-
fo italiano Alberto Banal e 
dos 52 alunos quilombolas 
do projeto “Fotógrafos de 
Rua”.

A atividade conta com 
a presença dos alunos do 

projeto, das cirandeiras 
do Grilo e da Caiana dos 
Crioulos, além de outros 
membros das comunidades 
Matão, Grilo, Pedra d’Água, 
Senhor do Bonfim, Negros 
das Barreiras e Os Rufinos. 

A partir das 10h, a lou-
ceira Dona Lurdes, do qui-
lombo Grilo, mostrará ao 
vivo a produção de objetos 
de barro e alguns anciãos 

quilombolas contarão as 
suas histórias de vida. 

Às 15h acontece um en-
contro com Dom José Maria 
Pires, arcebispo emérito da 
Paraíba, que também esta-
rá participando, à noite, da 
abertura do 4º Seminário 
Nacional de Estudos de His-
tória e Culturas Afro-brasi-
leiras e Indígenas, promovi-
do pela UEPB.

Quilombolas visitam exposição no MAC
DIA DA CONSCIêNCIA NegrA



FPE cai, mas Estado garante 13º
perdas de r$ 247 milhões
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demitidos da prefeitura 
serão em torno de 13 
mil, afirma sindicalista 
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O governador Ricardo 
Coutinho disse ontem, du-
rante evento no Centro Cul-
tural São Francisco, em João 
Pessoa, que as perdas do 
Estado, ocorridas no repas-
se do Fundo de Participação 
dos Estados (FPE), chegam a 
R$ 247 milhões. Ele explicou 
ainda que foram necessários 
alguns arrochos para evitar 
que obras fossem paralisa-
das, e ainda manter o paga-
mento da folha de pessoal, 
incluindo o 13º salário. Para 
o chefe do Executivo esta-
dual, é necessário rediscutir 
a questão do federalismo 
para evitar problemas maio-
res no futuro.

 “O Estado já acumulou 
de perdas, entre o que esta-
va programado e projetado 
pelo Governo Federal até 
outubro, R$ 247 milhões. É 
muito dinheiro e estamos 
tendo que cortar de tudo que 
é lado para não cortar o que 
é essencial, para não atrasar 
as obras, nem atrasar um dia 
de salário. O 13º salário, todo 
mês, é a primeira coisa que 
se coloca numa conta e aca-
bou, é fundamental. E se não 
tivesse feito isso, a Paraíba 
estaria numa situação igual 
a de outros estados, que não 
têm como pagar”, comentou 
Ricardo Coutinho.

Ainda com relação ao 
FPE, o governador disse que 
é necessário rediscutir o fe-
deralismo dando autonomia 
aos estados e municípios. “É 
um quadro muito difícil; ou 

Governador lamenta 
perdas, mas diz que folha 
é prioridade do Governo

Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br

O processo de prepara-
ção do projeto  ‘Costa das Pis-
cinas’, gerido pelo Governo do 
Estado por meio do Programa 
de Desenvolvimento do Turis-
mo (Prodetur), passará por 
uma avaliação final este mês, 
durante a visita de um repre-
sentante do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento 
(BID), que vem à Paraíba entre 
os dias 26 a 30.

O Prodetur Paraíba visa 
contribuir com a estrutura-
ção de um polo turístico da 
Paraíba, denominado ‘Costa 
das Piscinas’, e  terá o inves-
timento de R$ 65 milhões do 
BID, com contrapartida do 
Governo do Estado.  O projeto 
compreende cinco municípios 
da faixa litorânea: Cabedelo, 
João Pessoa, Pitimbu, Conde 
e Bayeux – este último, em 
função do Aeroporto Castro 
Pinto, principal equipamento 
turístico deste município.

O gestor do programa, Ar-
naldo Junior, explica que a pre-
paração para a execução deste 
polo foi iniciada a partir de 
uma missão anterior do banco 
à Paraíba em 2011. “Naquela 
oportunidade, os representan-
tes instituíram uma série de ta-
refas que a Paraíba precisaria 
realizar para concretizar o pro-
jeto. Tais trabalhos foram rea-
lizados, juntamente com estu-
dos e planos. Essa missão final 
tem o propósito de avaliar toda 
essa preparação e, a partir daí, 
o Estado entra no processo de 
contratação”, relatou Arnaldo.

A chefe da missão será a 
brasileira Maria Claudia Pera-
zza, representante do banco 
em Washington (EUA). A exe-
cutiva terá uma vasta agenda 
durante sua estadia, incluindo 
reuniões técnicas e adminis-
trativas com representações 
do Governo Estadual.

Visitas
O gestor informa que des-

de abril de 2011 o banco con-
tinuou apoiando o programa 
através de visita de vários con-
sultores. Carmen Altés, consul-
tora espanhola do BID, esteve 
em João Pessoa em outubro 
deste ano com principal obje-
tivo de revisar o Programa de 
Desenvolvimento Integrado do 
Turismo Sustentável (PDITS) 
do polo. “Logo em seguida, 
recebemos a visita de outra 
consultora do BID, Vera Bazza-
nella, desta vez, para avaliar as-
pectos ligados à gestão, ao as-
pecto institucional do Estado”, 
explicou Arnaldo Junior.

Foi uma análise de orga-
nismos da estrutura adminis-
trativa que têm relação com 
o Prodetur, como Companhia 
de Águas e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa); Superintendência de 
Obras do Plano de Desenvol-
vimento do Estado da Paraíba 
(Suplan); Departamento de 
Estradas de Rodagem do Esta-
do da Paraíba (DER); Superin-
tendência de Administração 
do Meio Ambiente (Sudema) 
e Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico do Estado da 
Paraíba (Iphaep).

O deputado federal Ruy 
Carneiro (PSDB) disse on-
tem que vai começar a arti-
cular a bancada federal da 
Paraíba no sentido de ini-
ciar uma série de reuniões 
para tratar da apresentação 
das emendas individuais ao 
Orçamento da União 2013 e 
já sugeriu que as emendas 
deste ano deem prioridade 
a instituições filantrópicas.

“É importante refletir 
sobre esse tema, pois essas 
instituições realizam um 
trabalho social de excelên-
cia no atendimento a mi-
lhares de paraibanos. Por 
isso, faço um apelo a todos 
os colegas parlamentares 
no sentido de destinar par-
te das suas emendas indivi-
duais para essas entidades”, 
justificou.

Os deputados fede-
rais e senadores já devem 
votar nos próximos dias o 
parecer preliminar do Or-
çamento  Geral da União 
2013 na Comissão Mista de 
Orçamento, ocasião em que 
já será aberto prazo para 
que para as emendas sejam 
apresentadas.

Com a proximidade do 
período para apresentação 

das emendas, que também 
podem ser de bancadas e 
de bancada, o deputado 
adiantou que vai, pelo se-
gundo ano consecutivo, 
priorizar a destinação de 
recursos às entidades fi-
lantrópicas que realizam 
trabalho na área de assis-
tência social e saúde.

O deputado destacou 
como referências merece-
doras desses benefícios o 
Hospital Napoleão Laurea-
no, o Hospital da FAP, o Hos-
pital Padre Zé, o Centro de 
Atividades Especiais Hele-
na Holanda, a Apae, a Nova 
AACD de Campina Grande, 
o Hospital Flávio Ribei-
ro Coutinho de Santa Rita, 
dentre outros.

 “Nas reuniões que de-
veremos ter nos próximos 
dias, vamos tratar deta-
lhadamente desse assun-
to e acredito que, como no 
passado, a maioria dos in-
tegrantes da bancada vai 
entender a importância da 
minha sugestão”, afirmou o 
deputado, ao explicar que a 
primeira reunião ainda não 
tem data marcada, mas que 
deve ser no meio da próxi-
ma semana. (A.J.)

Ruy alerta bancada 
sobre as prioridades

Projeto Costa 
das Piscinas 
passará por 
avaliação final

emeNdas aO OrÇameNTO

O líder do Governo na Assembleia 
Legislativa, deputado Hervázio Bezer-
ra (PSDB), apelou ontem no sentido de 
que as bancadas de situação e oposição 
marquem presença nas sessões de hoje 
e de amanhã para apreciar os vetos que 
estão encalhando a pauta e, consequen-
temente, prejudicando a aprovação de 
outras matérias de grande importância 
para o Estado e para os próprios depu-
tados.

“Já estamos vencendo o mês de no-
vembro e a quatro quartas-feiras do re-
cesso parlamentar; devemos compreen-
der que é muito complicado deixar um 
acúmulo muito grande de matérias 
para poucos dias de votação”, alertou 
Hervázio, ao sugerir que, para evitar 
problemas como o da semana passada, 
quando nada pôde ser votado, a Mesa 
da Casa e o Colégio de Líderes poderiam 
programar uma reunião prévia e acertar 
detalhadamente o que de fato pode ir 
a plenário.

Para o líder do Governo, o esforço 
concentrado de final de ano normalmen-
te acumula muitas matérias para votação 
nos dois últimos dias do semestre, a terça 

e a quarta-feira anteriores ao dia 20 de 
dezembro; por esse motivo, matérias que 
já tramitam há muitos dias, semanas ou 
meses poderiam ser antecipadas.

Ele disse que não pretende culpar 
ninguém pelas votações que não acon-
teceram até agora e que Mesa e lide-
ranças não devem perder a condição de 
diálogo, isso porque o importante é não 
parar a pauta. “O complicado é se reu-
nir, estabelecer uma confusão e nada ser 
votado”, disse.

Hervázio Bezerra alertou que, além 
dos vetos e das quase cem matérias acu-
muladas, o Poder Legislativo também já 
conta com 12 ou 13 Propostas de Emen-
da à Constituição, algumas delas com 
tramitação desde o início do ano passa-
do, e seria importante que os deputados 
também chegassem a alguma solução 
sobre esse impasse.

“Antes de irem a plenário, as PECs 
obrigam a constituição de comissões 
especiais que realizam reuniões prévias 
para emissão de parecer, o que, por na-
tureza, já prolonga os procedimentos 
que, até por isso mesmo, já deveriam ter 
sido iniciados”, afirmou o líder, ao co-
mentar que para hoje e amanhã espera 
a votação das matérias que terminaram 
não sendo votadas na semana passada.

Hervázio faz apelo para 
que vetos sejam votados

paUTa eNCalhada

O governador Ricardo Coutinho falou ainda sobre possível nomeação de Estela Bezerra e Sandra Marrocos para os quadros do Governo
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se rediscute a questão do fe-
deralismo e se dá verdadeira 
autonomia financeira a mu-
nicípios e estados - porque 
eles arrecadam - ou, então, 
teremos problemas gravís-
simos. Estamos fechando 
um ano com muita bravura 
e valentia. Foi um ano muito 
difícil, as demandas apare-
cem, mas os recursos para 
cumprir essas demandas não 
aparecem”.

Ricardo também ressal-
tou que os estados, nos últi-
mos anos, estão diminuindo 
a receita e aumentando os 
compromissos, ou seja, au-
mentando as despesas. Ele 

lembrou que, a partir do pró-
ximo ano, o Governo do Esta-
do terá uma diminuição de R$ 
65 milhões no Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), além de um 
aumento na folha de pessoal 
de 18%. Alguns servidores 
tiveram aumento igual à in-
flação e outros, acima, como 
a polícia, magistério, saúde e 
a orquestra.

Equilíbrio
“É importante perceber 

que queremos melhorar esse 
quadro. E hoje nós temos di-
nheiro para investimentos e 
não podemos tirar para pa-

gar uma energia ou folha por-
que é dinheiro para despesa 
de capital. Tivemos que fazer 
um caminho duro para con-
seguir esses investimentos 
junto com o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES). Es-
tamos no meio dessa guerra, 
mas estamos equilibrados. 
A Paraíba foi o único Estado 
do Nordeste que conseguiu 
colocar ração para o rebanho 
porque tem uma compreen-
são exata do que isso repre-
senta para o Semiárido. O 
Estado também está em dia 
com seus pagamentos”, con-
cluiu o governador.   

Nomeações
Ainda durante a entre-

vista, Ricardo falou sobre a 
possível nomeação da ex-can-
didata do PSB à prefeitura da 
capital, Estela Bezerra, e da 
vereadora Sandra Marrocos 
(que não se reelegeu) para 
os quadros do Governo Es-
tadual. O governador disse 
que eram dois quadros que 
poderiam tranquilamente ser 
aproveitados em qualquer 
governo. “Naturalmente, não 
deixarei de aproveitá-las”. 
Ele disse que mudanças são 
naturais e que está sempre 
disposto a mudar se for para 
melhorar as coisas.

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com



“Demitidos serão mais de 13 mil”
PRESTADORES DE SERVIÇO
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Presidente da Fespem 
diz que “Lucianos” blefam 
quando negam demissões

O presidente da Fede-
ração dos Trabalhadores em 
Serviços Públicos Municipais 
da Paraíba (Fespem-PB), 
Francisco de Assis Pereira, 
disse ontem que o atual e 
o prefeito eleito da capital, 
Luciano Agra e Luciano Car-
taxo, respectivamente, estão 
blefando ao anunciarem que 
não vão demitir em massa 
porque, quer queiram quer 
não, a partir do dia 31 do 
próximo mês, os contratos 
dos 11 mil prestadores de 
serviço de João Pessoa se 
acabam e todos vão mesmo 
perder os seus empregos. 

A Procuradoria da 
Prefeitura de João Pessoa 
confirmou que alguns con-
tratos serão cancelados no 
final deste ano, mas não in-
formou quantos.                

 “A conta até passa dos 11 
mil que estão badalando por-
que, além deles, saem tam-
bém todos aqueles que estão 
em cargos de confiança e, 
inclusive, o próprio Agra que 
termina o mandato”, afirma 
Francisco de Assis Pereira, 
ao completar que, juntando 
tudo, a saída totaliza algo em 
torno de 13 mil”. Segundo 
Francisco, a grande pergunta 
que se deve fazer hoje não é 
se eles vão perder seus em-
pregos, mas uma outra: “É se 
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o futuro prefeito Luciano Car-
taxo recontratará os 11 mil ou 
se, no caso, vai optar por, em 
seus lugares ou nos lugares 
de muitos deles, contratar ou-
tros. Quanto ao fato de serem 
demitidos, isso é algo inevitá-
vel, tendo em vista que, pela 
própria natureza dos fatos, 
em 31 de dezembro, os seus 
contratos acabam”.

Especificamente sobre 

o “blefe” dos Lucianos, o 
presidente da Fespem ob-
servou que o do primeiro 
está relacionado ao fato 
de “ele (Agra) alegar que 
é o Ministério Público que 
obriga as demissões, ao 
passo que o do segundo (de 
Cartaxo) é de se limitar a 
dizer que não vai demitir, 
sem complementar que vai 
recontratá-los.

“Ora, Agra não precisa-
ria dizer que não vai demi-
tir porque realmente não 
vai. São os contratos que se 
acabam por si só”, detalhou 
Francisco de Assis, ao sa-
lientar que, nesse sentido, 
o atual prefeito realmen-
te pode sair do cargo com 
moral pra dizer depois que 
não demitiu nenhum pai de 
família”.

O presidente da Faspem-
-PB, Francisco de Assis Pereira, 
aproveitou para lamentar, in-
clusive, que essa celeuma das 
demissões só esteja se resu-
mindo à capital, pois, segundo 
ele,  juntando os demais 222 
municípios, especialmente na-
queles que vão mudar de pre-
feitos, as perdas de empregos 
vão ser muito mais e envolve-
rão cerca de 40 mil pessoas.

“O que estamos fazendo, 
sobretudo nas cidades maio-
res, como Santa Rita, Bayeux, 
Cabedelo e várias outras, é 
tentando uma forma de os 
novos prefeitos não prejudi-
carem tantos pais de famílias 
que dependem exclusivamen-
te desses empregos”, afirmou 
Francisco de Assis Pereira.

Ele disse que “essa luta é 
muito árdua porque os novos 
prefeitos, mesmo muito deles 
sendo aliados dos atuais, ten-
dem, no ato de refazer os con-
tratos, a deixarem muita gen-
te de fora porque precisam 
atender aos seus apanigua-
dos. E isso é uma bola de neve 
que cresce a cada processo 
de renovação nas prefeituras, 
tendo em vista que a deman-
da de pessoas precisando é 
sempre maior do que a quan-
tidade de empregos e porque 
cada partido e cada prefeito 
tem os seus interesses”.

O presidente da Fespem-
-PB frisou que isso normal-
mente é um dos problemas 
que mais causam rompimen-
tos entre políticos aliados de-
pois das eleições e previu que 
João Pessoa poderá não levar 
muito tempo para ver os “Lu-
cianos” (Agra e Cartaxo) em 
conflito. “Basta lembrar que 

Agra vem de um projeto que 
hoje é dele e que foi formatado 
pelo atual governador Ricardo 
Coutinho, enquanto que Car-
taxo deve ir para outro, que é o 
do PT e que, em nível local, foi 
formatado por ele, pelo depu-
tado Anísio Maia e por outros 
nomes do partido.

“É claro que ainda não há 
briga, mas já temos visto Agra 
aparecer um dia na imprensa 
dizendo uma coisa e, no dia 
seguinte, Anísio ou o próprio 
Cartaxo aparecer dizendo ou-
tra”, afirmou Francisco de As-
sis Pereira, ao comentar que  
“quando o trem começar a se 
movimentar mesmo, o PT vai 
acabar caminhando para uma 
administração nada Agra”.

Outra projeção do presi-
dente da Fespem-PB nessa se-
ara é, com a chegada à prefei-
tura da capital, “o PT ser levado 
a tomar um dos venenos que 
mais usou contra adversários”. 
Ou seja, “como já tem feito em 
nível nacional, o PT de João 
Pessoa procurar resolver esse 
problema dos prestadores de 
serviço partindo para a cha-
mada terceirização público-
-privada, algo que muita gente 
mistura, mas que realmente 
é diferente de privatização”, 
disse. “Privatizar geral é o que 
FHC fez muito e o que fizeram 
aqui com a Saelpa, mas tercei-
rizar é manter a direção sob 
controle do Poder Público e 
privatizar apenas os serviços”, 
explicou ele, ao salientar que, 
na área do funcionalismo, isso 
é uma coisa que a gente já ou-
via muito em conferências na-
cionais há mais de vinte anos, 
mas que agora vemos que tem 
sido uma tendência”.

Com relação ao fu-
turo prefeito, Francisco 
de Assis Pereira expli-
cou que “o importante 
não é Cartaxo dizer que 
não vai fazer demissão 
em massa. É claro que 
ele não vai porque, na 
véspera de sua posse, 
os 11 mil já estarão fora 
da prefeitura porque 
seus contratos já terão 
terminado. O que Car-
taxo precisa dizer é se 
vai recontratar. Isso é 
o que nós vamos pagar 
pra ver”.

Para Francisco de 
Assis, “o que precisa fi-
car bem claro perante a 
sociedade e, sobretudo, 
perante os 11 mil pres-
tadores de serviços de 
João Pessoa, são esses 
aspectos e não o aspec-
to das demissões. Até 
porque, como qualquer 
pessoa pode imaginar, 
as demissões são meras 
consequências do final 
dos contratos”, disse.

“Contrato é contra-
to e todo ele tem come-
ço, meio e fim”, adverte 
o presidente da Fespem
-PB, ao repetir que os 11 
mil prestadores de ser-
viço vão sair da mesma 
forma que, por outros 
motivos, vão sair os ou-
tros quase dois mil que 
exercem cargos de con-
fiança “e até mesmo o 
próprio Agra”.

 De acordo com o 
procurador do Muni-

cípio de João Pessoa, 
Vandalberto Carvalho, 
alguns contratos encer-
ram no final deste ano, 
mas os serviços essenciais 
permanecem funcionan-
do. “Em todos os locais, 
é um fato natural a res-
cisão de todos os con-
tratos. Boa parte deles 
termina no final do ano, 
mas não temos como 
rescindir os contratos 
dos serviços essenciais 
que precisam ser manti-
dos, como saúde, limpe-
za e vigilância sanitária. 
Já os contratos da edu-
cação, que em janeiro 
ocorrem férias coletivas, 
se encerram em 31 de 
dezembro e só haverá 
novos contratos a partir 
de fevereiro”.

Vandalberto expli-
cou ainda que parte 
desses contratos com 
prestadores de serviço 
é feita com vigência de 
dois anos. “Os presta-
dores, quando iniciam 
o trabalho, já sabem 
que vai acontecer a res-
cisão de contrato, por-
que é um período tem-
porário, mas os serviços 
essenciais precisam ser 
mantidos. Na própria 
administração direta, 
os contratos são de seis 
meses e os servidores já 
estão avisados para não 
criar expectativas. Isso 
ocorre todo ano porque 
a vagas ainda não foram 
preenchidas”, concluiu.

Contratos vão terminar
Problema atinge o interior

Francisco de Assis, da Fespem, afirma que é necessário discutir agora se haverá recontratações

Começou a guerra do Norte 
pobre contra o Sul maravilha

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

O senador Vital Filho (PMDB) é autor do projeto 
de lei, aprovado pelo Senado e pela Câmara dos 
Deputados, que faz uma nova redistribuição dos 
royalties do petróleo no Brasil. Foi o suficiente para 
uma campanha se levantar contra o senador paraibano 
a partir dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 

No domingo, o Flamengo incentivou sua torcida a 
pedir à presidente Dilma Rousseff para vetar o projeto 
do senador. O movimento funk do Rio e até na Parada 
Gay o apelo à presidente foi o mesmo: “Veta, Dilma. 
Contra a injustiça, em defesa dos royalties”.

Os cariocas até já fizeram um cálculo: segundo 
eles, o Rio de Janeiro perderá R$ 77 bilhões em receitas 
até o ano de 2020, além de prejudicar o Espírito Santo, 
também produtor de petróleo.

Essa discussão sobre a redistribuição dos royalties 
do petróleo é antiga e sempre encontrou enorme 
barreira por parte do Rio de Janeiro e Espírito Santo, os 
dois maiores produtores de petróleo do país. 

Acontece que o petróleo é do Brasil e dos 
brasileiros como um todo e não apenas de dois estados. 
A Constituição do país diz que os recursos naturais 
existentes no subsolo do Brasil pertencem à União e 
não a qualquer Estado da Federação.  

O projeto do senador Vital tem base técnica e 
embasamento científico e justo. As riquezas do Brasil 
devem ser divididas com todos os brasileiros como 
forma de melhorar sua qualidade de vida. 

Com a nova redistribuição dos royalties, pequenos 
municípios brasileiros terão direito a uma pequena 
parcela desses recursos que poderão ser aplicados 
na construção de escolas, na saúde e na melhoria da 
qualidade de vida da população.

Mas o lobby do Rio de Janeiro é pesado. Eles 
têm artistas famosos que já estão envolvidos em sua 
campanha. É o caso da atriz Camila Pitanga, que só sabe 
o que são royalties por ouvir dizer, mas está disposta a 
ir à presidente Dilma pedir em nome do Rio. 

Ela já fez lobby para os ecologistas durante a 
votação do Código Florestal e saiu aplaudida. 

O problema é que poucos fazem o lobby do 
Nordeste...

O quadro não é bom

Os novos prefeitos que assumirão seus mandatos em 1º de 
janeiro deverão encontrar muitas dificuldades. Maus administradores 
vão entregar as prefeituras de alguns municípios numa situação 
de vaca desconhecer bezerro, tamanha é a quebradeira. Em 
compensação, familiares de muitos prefeitos entraram pobres e vão 
sair bem de vida. 

Nesse momento, o Ministério Público é essencial.

Gang organizada

A Polícia Civil autuou em flagrante oito homens e dois adolescentes 
suspeitos de participação na morte de um sargento da Polícia Militar de Campina 
Grande, no último domingo (18). Segundo o delegado de Homicídios, Francisco 
de Assis, todos são integrantes de uma mesma quadrilha, que tem parceria com 
uma facção do crime organizado no Rio de Janeiro e comanda o tráfico de drogas 
no bairro Mutirão e região periférica de Campina Grande.

O crime organizado vem expandindo fronteiras.

Disputa na Câmara

O grupo que pretende enfrentar o vereador Durval Ferreira (PP), na disputa 
pela Câmara Municipal de João Pessoa, encontra dificuldades para  manter-se 
unido. Os vereadores Marcus Vinicius e Eliza Virgínia discordaram de declarações 
de Raoni Mendes e deverão abandonar o grupo, que tem 10 vereadores. 

Assim, Durval deverá se reeleger por conta da habilidade no trato dos 
assuntos.

AL discute a seca hoje

A Assembleia Legislativa da Paraíba vai discutir hoje a seca que castiga os 
paraibanos em todas as regiões do Estado. Os casos mais graves estão depois 
da depressão da Borborema. Quem pediu a realização da sessão foi o deputado 
José Aldemir. 

Isso já era para ter sido feito há mais tempo.



Entre os crimes estão 
formação de quadrilha 
e corrupção

MPF do Estado de Goiás pede 
a condenação de Cachoeira
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Brasília - O Ministério 
Público Federal em Goiás 
(MPF/GO) propôs à Justiça 
Federal a condenação do 
empresário Carlos Augusto 
Ramos, o Carlinhos Cacho-
eira, pela prática de 21 cri-
mes. Entre as práticas cri-
minosas listadas pelo MPF/
GO, estão formação de qua-
drilha e corrupção.

De acordo com a 11ª 
Vara da Justiça Federal em 
Goiás, onde tramita o pro-
cesso contra Cachoeira 
e mais sete réus, o prazo 
para a apresentação das 
alegações finais da defesa 
terminou ontem, conforme 

estipulado pela Justiça Fe-
deral. Depois, o juiz fede-
ral Alderico Rocha Santos, 
responsável pelo processo, 
terá 30 dias para proferir 
a sentença. Cachoeira está 
preso desde fevereiro na 
Penitenciária da Papuda, na 
capital federal.

Em Brasília, a Comis-
são Parlamentar Mista de 
Inquérito (CPMI) do Cacho-
eira se reúne amanhã para 
a apresentação do relatório 
final, elaborado pelo depu-
tado Odair Cunha (PT-MG). 

O relator da comissão 
já adiantou que pretende 
propor o indiciamento de 
todos aqueles que optaram 
pelo silêncio em depoimen-
to ao colegiado. Um dos 
primeiros a ser convocado 
pela CPMI, Cachoeira prefe-
riu não responder a nenhu-
ma pergunta dos membros 
da comissão.

FOTO: Arquivo

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Brasília - Às vésperas da 
apresentação do relatório final 
do deputado Odair Cunha (PT-
-MG) na Comissão Parlamen-
tar Mista de Inquérito (CPMI) 
do Cachoeira, um grupo for-
mado pelos senadores Ran-
dolfe Rodrigues (PSOL-AP) e 
Pedro Taques (PDT-MT) e pe-
los deputados Rubens Bueno 
(PPS-PR) e Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS) está preparando 
um documento para ser lido 
como um voto em separado 
na comissão. O instrumento, 
que pode ser apresentado por 
qualquer parlamentar, é uma 
espécie de manifestação alter-
nativa ao relatório.

O mesmo documento, 
que está sendo preparado 
por 12 técnicos, também será 
a base de uma representação 
que vai ser protocolada esta 
semana no Ministério Público 
Federal. Na semana passada, 
os autores chegaram a marcar 
encontro com o procurador-
-geral da República, Roberto 
Gurgel, mas desistiram. Eles 
acharam melhor esperar a 
leitura do relatório de Odair 
Cunha na reunião da CPMI 
que estava marcada para hoje, 
mas foi transferida para ama-
nhã por determinação do pre-
sidente da comissão, Vital do 
Rêgo (PMDB-PB).

Segundo o deputado 
Onyx, o objetivo é “mostrar as 
omissões, inconsistências e 
proteções” do relatório final 
do deputado Odair Cunha. 
Entre as principais críticas 
à condução dos trabalhos da 
comissão está o fato de mais 
de 500 requerimentos, como 
os que pedem a quebra do 
sigilo bancário de empresas 
que teriam recebido dinhei-
ro da Delta Construção, não 
terem sido votados na co-
missão. Também não foram 
analisados vários pedidos de 
convocação de autoridades 
e acareação de envolvidos. 
“Vamos mostrar no relatório 
aquilo que a CPMI se negou a 
investigar”, disse Onyx.

Além do indiciamento do 

governador de Goiás, Marcone 
Perillo (PSDB), e do ex-dono 
da Delta Construções Fernan-
do Cavendish por fraude em 
licitação, corrupção ativa e 
formação de quadrilha, o re-
latório pede a quebra de sigilo 
das 12 empresas que teriam 
recebido dinheiro da Delta e 
abertura de investigação con-
tra os governadores do Rio de 
Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), 
do Distrito Federal, Agnelo 
Queiroz (PT), e do Tocantins, 
Siqueira Campos (PSDB), que 
não foram ouvidos pela CPMI. 
“Essa medida é importante 
porque tudo indica que o re-
latório não vai pedir investiga-
ção sobre todos os governado-
res. A CPI também não teve a 
coragem e a ousadia de avan-
çar sobre a Delta e sobre o que 
estava por trás dela”, criticou o 
senador Randolfe Rodrigues.

Randolfe adiantou ainda 
que outro ponto do documen-
to solicita que a Procuradoria-
-Geral da República peça auto-
rização do Supremo Tribunal 
Federal para abrir investiga-
ção contra os deputados cita-
dos durante as investigações 
da comissão. Na lista estão 
Carlos Aberto Leréia (PSDB), 
Sandes Júnior (PP-GO), Ru-
bens Ottoni (PT-GO) e Stepan 
Nercessian (PPS-RJ). Todos fo-
ram alvo de representação na 
Corregedoria da Câmara, mas 
até agora Leréia foi o único 
que teve um parecer do órgão 
pela abertura de processo no 
Conselho de Ética da Câmara. 
A representação contra Ner-
cessian ainda não foi analisa-
da, os demais deputados tive-
ram os processos arquivados 
por falta de provas.

O deputado Odair Cunha 
já está em Brasília fazendo os 
últimos ajustes no relatório, 
mas não quer dar detalhes 
do assunto. Até agora, ele só 
adiantou que o texto já tem 
mais de mil páginas e “será 
bastante contundente”. Ele já 
adiantou também que pedirá 
o indiciamento de todos os 
depoentes que se recusaram 
a falar na CPMI. Os trabalhos 
da comissão terminam no 
dia 22 de dezembro.

Parlamentares preparam 
um relatório paralelo 
Karine Melo
Da Agência Brasil O empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, está preso desde fevereiro na Penitenciária da Papuda, na capital federal

Brasília - A Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) publicou 
ontem as regras que vão reger o 
repasse de informações sobre os 
passageiros e tripulantes à Polícia 
Federal (PF), prática que as com-
panhias aéreas que trafegam em 
território nacional serão obriga-
das a adotar, como já acontece 
em mais de 20 países.

A determinação começará a 
valer 90 dias depois da instalação 
de um canal seguro, por parte da 
Polícia Federal, para a transmissão 
desses dados. A falha no envio 
das informações poderá acarretar 
multas que variam entre R$ 4 mil 
e R$ 20 mil por infração.

A Resolução 255 publicada na 
edição de ontem do Diário Ofi-
cial da União obriga as empresas 
aéreas a adotarem o Sistema de 
Informações Antecipadas sobre 

Passageiros (do inglês Advanced 
Passenger Information - API), usa-
do por 50 países, e o Registro de 
Identificação de Passageiros (do 
inglês Passenger Name Record - 
PNR), usado por 29.

Prevenção
O objetivo das regras é pre-

venir e reprimir atos ilícitos e fa-
cilitar a solução de problemas de 
ordem migratória, aduaneira, sa-
nitária ou agropecuária que pos-
sam surgir. Como parte das infor-
mações deverá ser passada à PF a 
partir de 72 horas de antecedên-
cia do voo, também será amplia-
da a capacidade de avaliar riscos, 
tornando o controle mais eficien-
te no momento da chegada e da 
saída do país.

Sobre o voo, as companhias 
aéreas deverão informar detalhes 
como hora de chegada e saída e 
o número total de passageiros. 
Já quanto aos passageiros e tri-

pulantes, serão exigidos docu-
mentos oficiais, nacionalidade, 
data de nascimento, gênero e 
outros dados. Informações sobre 
a forma de pagamento, telefones 
de contato e o assento ocupado 
também serão necessárias.

Anac publica novas regras para voos
EMPRESAS AÉREAS

Brasília - A presidente 
Dilma Rousseff disse on-
tem que o Programa Ciência 
sem Fronteiras concedeu 
18 mil bolsas de estudo até 
novembro. Segundo ela, 
mais 3 mil nomes de alunos 
estão na lista de aprovados, 
na última chamada, para es-
tudar em universidades de 

sete países no próximo ano.
“Eles vão aprender o 

que há de mais avançado 
em ciência e tecnologia no 
planeta. E, quando volta-
rem ao Brasil, vão ajudar a 
melhorar nossas universi-
dades e a criar novas tecno-
logias para agregar valor e 
dar mais competitividade 
às nossas empresas, aos 
nossos produtos e aos nos-
sos serviços”, avaliou.

No programa semanal 
Café com a Presidenta, Dil-
ma destacou também que, 
a partir de hoje, serão aber-
tas 18 mil vagas para cursos 
que começam em setembro 
de 2013. Para ela, a meta do 
governo de levar 101 mil es-
tudantes brasileiros ao exte-
rior até 2014 será alcançada.

“O Brasil tem que en-
frentar simultaneamente 
dois grandes desafios: o de 

combater a miséria e elevar 
o nosso país à condição de 
classe média e o de sermos 
capazes de criar tecnologia 
avançada e inovar, elevando 
o nosso país aos mais desen-
volvidos do mundo. Esses jo-
vens vão ajudar o Brasil a dar 
um salto em ciência, tecnolo-
gia e inovação, e a transfor-
mar nosso país em uma po-
tência também na economia 
do conhecimento.”

Programa Ciência sem Fronteiras já 
concedeu 18 mil bolsas de estudo

Vinícius Soares
Da Agência Brasil

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

A determinação 
começará a valer 
90 dias depois da 
instalação de um 
canal seguro, por 
parte da Polícia 
Federal, para a 
transmissão 
dos dados
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Egito tenta mediar cessar-fogo
entre israelenses e palestinos

MUNDO

O secretário-geral da 
ONU, Ban Ki-moon, chegou 
ao Cairo ontem para apoiar 
o esforço do Egito em me-
diar um cessar-fogo entre 
israelenses e palestinos. Is-
rael lançou na última quar-
ta uma operação batizada 
de Pilar de Defesa que visa 
pôr fim aos ataques de fo-
guetes palestinos da faixa 
de Gaza contra seu terri-
tório. A ofensiva deixou já 
mais de cem mortos e ame-
aça evoluir para uma inva-
são por terra.

Ban deverá visitar Je-
rusalém hoje e amanhã, de 
acordo com diplomatas da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU). 

Khaled Meshaal, líder 
do grupo radical palestino 
Hamas, que controla Gaza, 
afirmou ontem a que só 
haverá cessar-fogo quando 
Israel parar com o que cha-
mou de agressões e acabar 
de vez com um bloqueio 
econômico ao território 
palestino que estrangula a 
economia local, mas que, 
para o governo israelense, 
é essencial para prevenir a 
entrada de armas.

De acordo com as au-

toridades médicas palesti-
nas, a morte de mais dois 
homens num novo bom-
bardeio aéreo fez passar de 
cem o total de mortes em 
Gaza desde o lançamento 
da operação, há seis dias. 
Entre as vítimas estariam 
24 crianças. Os palestinos 
dizem que a metade é de ci-
vis sem envolvimento com 
a luta. As forças israelen-
ses, porém, dizem que os 
civis são um terço. Do lado 
israelense, três morreram, 
no último 15.

Depois de uma madru-
gada de relativa calma, mili-
tantes da Faixa de Gaza dis-
pararam 12 foguetes contra 
o sul de Israel em um inter-
valo de dez minutos, sem 
causar vítimas, segundo a 
polícia israelense. Um dos 
projéteis caiu perto de uma 
escola, que estava fechada. 
Entre os alvos atingidos por 
Israel em Gaza ontem está 
um centro de mídia estran-
geira. Um morreu.

Embora 84% dos is-
raelenses tenham apoiado 
a atual ofensiva a Gaza, de 
acordo com uma pesquisa 
do jornal israelense “Haa-
retz”, só 30% queriam uma 
invasão. Além disso, 19% 
gostariam que o governo 
trabalhasse para garantir 
uma trégua logo.

O Egito, cujo presiden-

FOTO: Divulgação

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO DA 
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te recém-eleito Mohamed 
Mursi tem raízes na Irman-
dade Muçulmana, conside-
rada mentora do Hamas, 
atua como mediador, no 
maior teste ao tratado de 
paz com Israel, estabeleci-

do em 1979, no Cairo, des-
de a queda do ditador Hosni 
Mubarak.

 Os negociadores egíp-
cios podem estar próximos 
de alcançar um acordo entre 
Israel e os palestinos para 

parar com o confronto, dis-
se o primeiro-ministro de 
Mursi, Hisham Kandil. “Acho 
que estamos perto, mas a 
natureza desse tipo de ne-
gociação indica que é mui-
to difícil de prever”, Kandil 

disse em uma entrevista no 
Cairo.

Israel autorizou a con-
vocação de até 75 mil mi-
litares reservistas, e até 
agora mobilizou cerca de 
metade deles.

Havana - Os rebeldes 
das Forças Armadas Re-
volucionárias da Colôm-
bia (Farc) anunciarem um 
cessar-fogo unilateral por 
dois meses ontem ao ini-
ciaram negociações com 
o governo colombiano 
em uma nova tentativa 
de restabelecer a paz de-
pois de quase meio sécu-
lo de violência. 

As Farc suspenderam 
as operações de ofensiva 
militar e atos de sabota-
gem contra a infraestru-
tura do país a partir da 
meia-noite de ontem até 
o dia 20 de janeiro, disse 
o negociador-chefe do 
grupo, Iván Márquez, ao 
chegar em Havana para 
as conversações. 

“Esta decisão política 
das Farc é uma contribui-
ção feita para fortalecer 
o clima de compreensão 
necessário para que as 
partes que estão come-
çando o diálogo alcan-
cem o propósito desejado 
por todos os colombia-
nos”, disse Márquez. 

O conflito se de-
senrola há quase meio 
século, fez milhares de 
vítimas e levou milhões 
a deixarem suas casas na 
Colômbia. É a mais anti-
ga insurgência na Améri-
ca Latina. 

Um fracasso iria sig-
nificar mais anos de com-
bates e danos à reputa-
ção de um país ansioso 
por atrais mais investi-

mentos estrangeiros e 
influência regional, mas 
incapaz de resolver seu 
problema interno mais 
grave. 

Delegações do gover-
no e das Farc chegaram 
em carros pretos de luxo 
no centro de convenções 
de Havana onde vão reu-
nir-se quase diariamente 
até que as negociações se 
encerrem. 

O complexo está lo-
calizado em Cubanacan, 
o mais refinado bairro 
de Havana, repleto de 
palacetes que antes da 
revolução cubana per-
tenciam aos membros 
da elite da cidade. Pra-
ticamente todos os ricos 
deixaram Cuba depois 
da revolução de 1959 
que transformou a ilha 
num país comunista, um 
dos últimos do mundo. 

Em três processos de 
paz anteriores o confli-
to se mostrou intratável, 
mas desta vez tanto o 
governo como as Farc ex-
pressam otimismo de que 
agora será diferente. 

O presidente co-
lombiano, Juan Manuel 
Santos, quer um acordo 
dentro de nove meses, 
mas os dois lados têm 
pela frente uma porção 
de questões espinhosas 
em sua agenda de cinco 
pontos, que começa com 
o desenvolvimento rural. 

Os outros pontos são 
o futuro político e legal 

dos rebeldes, um fim de-
finitivo para o conflito, o 
problema do tráfico de 
drogas e a compensação 
para as vítimas da guerra. 

“Nós esperamos, 
como também espera a 
maioria dos colombia-
nos, que as Farc mos-
trem que pensam que 
este é o momento para 
a força das ideais e não 
a força das balas”, disse 
o principal negociador 
do governo, Humberto 
de la Calle, ao deixar Bo-
gotá rumo a Havana, no 
último domingo. 

“O governo quer en-
cerrar o conflito como pri-
meiro passo para avançar 
na construção de uma paz 
estável e, nesse cenário, 
se enquadra a conversão 
das Farc em um partido 
político”, afirmou. 

Desigualdade social. 
O conflito teve início em 
1964, quando as Farc 
emergiram como um mo-
vimento comunista agrá-
rio que pretendia mudar 
a longa história colom-
biana de desigualdade 
social. 

O grupo foi enfra-
quecido pela ofensiva 
militar apoiada pelos Es-
tados Unidos e iniciada 
em 2002, a qual reduziu 
o número de rebeldes 
para cerca de 8 mil e os 
forçou a se entrincheira-
rem em redutos na selva 
e em áreas montanhosas 
remotas. 

Farc declaram trégua unilateral 
no início de negociação de paz

EM CUBA
UE reconhece 
coalizão como 
representante 
do povo sírio

Bruxelas (AFP) - A 
União Europeia considera 
que a coalizão opositora ao 
regime de Bashar al-Assad 
é a “representante legítima” 
do povo sírio”.

“A UE considera (a coali-
zão) a representante legítima 
das aspirações do povo sírio”, 
afirmaram ontem os minis-
tros europeus das Relações 
Exteriores ao término de uma 
reunião em Bruxelas.

Os europeus querem que 
a Coalizão “continue a traba-
lhar exclusivamente respei-
tando os princípios dos direi-
tos humanos e da democracia, 
com a participação de todos 
os grupos da oposição e de 
todos os setores da sociedade 
civil síria”, acrescenta a decla-
ração adotada pelos chefes 
das diplomacias europeias.

“A UE está preparada 
para apoiar esta nova Co-
alizão em seus esforços e 
em suas relações com a co-
munidade internacional”, 
acrescenta o bloco no do-
cumento. Os ministros das 
Relações Exteriores pediram 
que os dirigentes da Coali-
zão entrem em contato com 
o representante especial da 
ONU e da Liga Árabe, Lakh-
dar Brahimi, para apresentar 
a ele seu programa político, 
“tendo em vista a criação de 
uma alternativa de credibili-
dade ao atual regime”.

A maioria dos integran-
tes da oposição síria assinou 
em 11 de novembro em Doha 
um acordo para a criação de 
uma “Coalizão” visando a lu-
tar de forma unificada contra 
o regime de Bashar al-Assad.

O Escritório Regional 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), na Europa, lan-
çou um alerta sobre os riscos 
causados pela automedica-
ção com antibióticos no con-
tinente.

 Em sua página na inter-
net, a OMS alerta para a práti-
ca que segundo a agência está 
levando bactérias a se torna-
rem mais resistentes a medi-
camentos.

 De acordo com a agên-
cia da ONU, as drogas matam 
as bactérias, mas não o vírus. 
Os especialistas explicam que 
nove de cada 10 casos de in-
fecção na garganta são causa-
dos por vírus, assim como 10 
em cada 10 notificações de 
influenza.

 Os médicos da OMS lem-
braram que antibióticos só 

podem ser consumidos sob 
receita médica. A diretora-re-
gional da OMS, Zsuzsanna 
Jakab, disse que para continu-
ar obtendo os efeitos de anti-
bióticos, a população precisa 
entender como os mesmos 
funcionam.

 Segundo ela, o tema é 
importante para aqueles que 
fazem as políticas e estratégias, 
como também para os cientis-
tas que realizam pesquisas, os 
laboratórios que produzem e 
distribuem a droga, e finalmen-
te para médicos e pacientes.

A conscientização sobre 
os riscos de abuso no consumo 
de antibióticos está aumentan-
do em todo o mundo, mas ain-
da permanece baixa em países 
onde o controle é baixo,e onde 
as drogas podem ser compra-
das sem receita médica.

OMS adverte a Europa 
sobre uso de antibióticos

AUTOMEDICAÇÃO

Soldados israelenses se reuniram perto da fronteira entre Israel e Faixa de Gaza para receber instruções sobre ações militares

Ofensiva lançada por Israel 
na Faixa de Gaza já matou
mais de 100 pessoas
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CSP entra para a 
história ao ganhar a 
Copa Paraíba Sub-21

natação

Paraibana confirma a
expectativa e brilha no 
Brasileiro Juvenil

Melissa ganha 3 medalhas
A paraibana Melissa 

Marinheiro, 16 anos, corres-
pondeu às expectativas do 
presidente da Federação de 
Esportes Aquáticos da Pa-
raíba (Feap), Antônio Meira 
Leal, o Toinho, e terminou 
sua participação no Campeo-
nato Brasileiro Juvenil de Na-
tação, Troféu Carlos Campos 
Sobrinho, com três medalhas 
de prata. 

A competição reuniu 
os melhores nadadores do 
país na faixa etária de 15 a 
16 anos, divididos nas ca-
tegorias Juvenil 1 e Juvenil 
2, para atletas nascidos nos 
anos de 1997 e 1996, res-
pectivamente. O evento foi 
realizado em Curitiba-PR e 
chegou ao fim no último do-
mingo. 

Na semana passada, An-
tônio Meira havia dito que 
esperava medalhas da única 
paraibana que viajou para 
disputar o Brasileiro Juvenil. 
As expectativas do dirigente 
da federação paraibana se 

confirmaram após Melissa 
conseguir subir ao pódio em 
três das quatro provas que 
disputou no evento.

As conquistas de Melis-
sa vieram nos 800m livre, 
200m livre e 400m livre. A 
nadadora também disputou 
a final nos 100m borboleta, 
mas diferente das demais 
provas em que participou, a 
paraibana que competiu no 
evento nacional pela equi-
pe do Grêmio Cief terminou 
apenas na sétima colocação. 

De acordo com o presi-
dente da Feap, Melissa já re-
tornou ao Estado da Flórida, 
nos Estados Unidos, onde 
mora e treina. Lá a paraiba-
na se prepara para as com-
petições do próximo ano. 

Toinho enfatizou as con-
dições que Melissa encontra 
fora do país para melhorar o 
desempenho da atleta den-
tro das piscinas. “Os Estados 
Unidos é o maior centro da 
natação, é claro que treinar 
lá ajuda a conseguir bons 
resultados, não tem compa-
ração”, disse.

Na tabela geral dos re-
sultados por equipe, o Grê-
mio Cief ficou na 17ª co-
locação, somando apenas 

os pontos conseguidos por 
Melissa, já que ela foi a úni-
ca integrante da equipe no 
evento. O campeão do Brasi-
leiro Juvenil, por sua vez, foi 
a equipe do Pinheiros, que 
conseguiu esse ano o tricam-
peonato na categoria.

O campeonato deste 
ano teve um grande número 
de nadadores, mais de 500, 
representando 112 clubes. 
Os outros campeões do Tro-
féu Carlos Campos Sobrinho 
em anos anteriores foram o 
Flamengo (4 vezes), Minas 
Tênis (3 vezes), Unisanta (2 
vezes), Corinthians, Botafogo, 
Português do Recife e Vasco, 
com um cada. Nas três vezes 
anteriores que a competi-
ção desembarcou na capital 
paranaense, o Flamengo foi 
campeão em duas oportuni-
dades (1996 e 1999) e o Co-
rinthians, na última, em 2009.

O Campeonato Bra-
sileiro Juvenil de Natação 
aconteceu com recursos 
dos Correios, Patrocinador 
Oficial dos Desportos Aquá-
ticos Brasileiros, e ainda do 
Bradesco através da Lei de 
Incentivo Fiscal, Lei Agne-
lo/Piva do Governo Federal, 
Speedo e Sadia.

Herbert Clemente
Especial para A União

Os paraibanos Álvaro Filho e Vitor 
Felipe bem que tentaram subir ao pó-
dio na quinta etapa do Circuito Banco 
do Brasil Vôlei de Praia 2012/2013 com 
seus respectivos parceiros Thiago (SC) 
e Evandro (RJ), mas tiveram seus pla-
nos frustrados antes de chegarem mais 
longe na competição que terminou no 
último domingo em Curitiba-PR. Am-
bas as duplas caíram diante da parceria 
que venceu a etapa: Pedro Solberg e 
Bruno Schmidt (RJ/DF).

Vitor e Evandro ficaram nas quartas 
de final depois que perderam para os 
campeões pelo placar de 2 sets a 0, com 
parciais de 22/20 e 21/16. Álvaro e Thia-
go conseguiram chegar às semifinais, 
mas perderam para a mesma dupla que 
venceu Vitor e Evandro nas quartas. O 
placar final também foi de 2 sets a 0 
para, com parciais de 21/18 e 21/19.

Por terem perdido nas semifinais, 
Álvaro e Thiago ainda competiram 
pela terceira posição da etapa, mas a 
sorte deles não foi diferente de quan-
do jogaram nas semifinais e a dupla viu 
novamente a medalha fugir de suas 
mãos. O paraibano e o catarinense per-
deram para Harley e Benjamin (DF/MS) 

por 2 sets a 1, com parciais de 21/17 
para a dupla de Álvaro, 21/14 e 17/15 
para os adversários.

Apesar da falta de medalhas na 
etapa do último final de semana, o 
diretor do Departamento de Vôlei de 
Praia da Federação Paraibana de Vô-
lei (FPV), Giovanni Marques, exaltou a 
participação dos atletas do Estado no 
Circuito. 

“O Vitor está com um parceiro 
novo e ficou em quinto, o que para 
a gente é bom demais. A partida do 
terceiro e quarto foi um jogão. Então 
não tem o que lamentar, pelo contrá-
rio, são dez etapas durante o ano e a 
gente está muito bem na competição”, 
afirmou Giovanni.

Segundo o diretor do Departa-
mento de Vôlei de Praia da FPV, os 
paraibanos não vão demorar a se des-
tacarem no Circuito. Giovanni espera 
que já no próximo ano, nas primeiras 
etapas do Circuito Banco do Brasil, Ál-
varo Filho e Vitor Felipe possam subir 
ao pódio com seus parceiros. “Tem 
mais três meses de competição pela 
frente e eles vão se aprimorar mais”, 
finalizou Giovanni. (HC)

Paraibanos ficam fora do pódio
no Circuito nacional em Curitiba

VÔLEI DE PRAIA

Álvaro Filho, que jogou com o parceiro catarinense Thiago, terminou na quarta colocação
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Melissa Marinheiro foi destaque no Campeonato Brasileiro Juvenil disputado na cidade de Curitiba

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

A Paraíba estreia hoje, às 
14h30, contra Pernambuco, 
no XV Campeonato Brasileiro 
de Beach Soccer – Taça Luiz 
Henrique Salgado, nas areias 
da Praia de Armação, em Sal-
vador/BA. Amanhã e quin-
ta-feira, no mesmo horário e 
local, os paraibanos encaram 
o Rio de Janeiro e Rio Gran-
de do Sul, respectivamente. 
A delegação é chefiada pelo 
presidente da Federação Pa-
raibana da modalidade, Ailton 
Cavalcanti e tem os seguintes 
jogadores: Sérgio e Rafael (go-
leiros), Devid, Chicão, Reyder 
e Emerson (defensivos), Die-
guinho, Rafa Baia, Léo, Guto 
e Yuri (atacantes). De acordo 
com  Ailton, a Paraíba está 
com a força máxima e o grupo 
se encontra muito otimista em 
fazer outra boa campanha na 
competição nacional. 

Segundo ele, apesar de 
participar de uma chave com-
plicada, o otimismo toma con-
ta do grupo que acredita na 
tradição do Estado em fazer 
campanhas positivas nos de-
safios nacionais. “Teremos ad-
versários fortes no grupo, mas 
estamos confiantes que po-

Beach Soccer do Estado faz 
estreia hoje em Brasileiro

demos chegar entre os quatro 
primeiros colocados. Os atle-
tas querem mostrar talento e 
farão de tudo para que a Paraí-
ba esteja entre os melhores do 
país”, disse. A disputa contará 
com 12 equipes. A Paraíba está 
no grupo B, juntamente com 
Alagoas, Ceará, Distrito Fede-
ral, Maranhão, Minas Gerais, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina, Tocantins e a anfitriã 
Bahia.

   O Rio de Janeiro, que está 
incluída na chave da Paraíba, é 
o maior vencedor entre os par-
ticipantes, com três conquis-
tas, sendo o Maranhão o outro 
Estado campeão que marca 
presença nas areias baianas. 
Os donos da casa já chegaram 
perto da taça duas vezes, com 
o vice-campeonato e, dessa 
vez, contam com a torcida e o 
talento da dupla Anderson e 
Souza, da Seleção Brasileira, 
para subir ao degrau mais alto. 

Ailton Cavalcanti comanda delegação paraibana na competição
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Falcão se despede da seleção
com mais um título no futsal

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 20 de novembro de 2012

AMADOR

Brasil chega a sétima 
conquista após vencer a 
Espanha por 3 a 2

Dez anos depois um novo 
desastre na vida do Pal-
meiras que está de volta a 
Segunda Divisão do futebol 
brasileiro depois de empatar 
em 1 a 1 com o Flamengo, 
domingo passado, no Está-
dio Raulino de Oliveira, em 
Volta Redonda. Mais uma 
página triste na vida do 
clube que machuca bas-
tante os seus milhares de 
torcedores em todo o país. Todos sabem da minha 
simpatia pelo Flamengo, mas confesso ter ficado 
muito triste com a queda palmeirense. Agora só 
falta um clube para completar o rebaixamento já 
que Atlético-GO e Figueirense já tinham caído.

Palmeiras

Prêmio ao melhor
trabalho de base

Quem tem o melhor trabalho de base na Paraíba? A 
resposta é simples: CSP. Então, o título da Copa Paraíba 
Sub-21 de 2012 ficou em boas mãos, apesar do Botafo-
go, adversário na final, ter feito uma melhor campanha 
na primeira fase. Esse título vem coroar a dedicação e 
o empenho do presidente Josivaldo Alves que assumiu o 
clube em 2007, passou quatro anos na Segunda Divi-
são - foi campeão em 2010 - e já debutando na elite do 
futebol em 2011 se sagrou vice campeão estadual para 
no ano seguinte conquistar a Copa Paraíba Sub-21, este 
no sábado passado.

Com apenas cinco anos de profissionalização, o 
CSP já faz história no futebol da Paraíba e inscreve seu 
nome na Copa do Brasil de 2013, uma das competições 
mais importantes do país e que reúne a nata do fute-
bol brasileiro. E tudo isso graças a excelente trabalho 
de base que começou ainda com Ferreira que em 2007 
passou o bastão para Josivaldo Alves quando ocorreu a 
profissionalização. 

O clube também tem exportado jogadores como 
Bobô (ex-Corinthians), Ricardinho (Ex- Palmeiras), Paulo 
Henrique (ex-Atlético Mineiro), Lúcio Curió (esteve no 
futebol coreano), entre tantos.  E segue buscando 
talentos. Para se ter ideia da dedicação às categorias de 
base, a equipe infantil pode se sagrar tricampeã infantil 
no próximo sábado, diante do Femar.

Então, nada se conquista por ocaso. o CSP tem 
méritos de sobra e nos dois jogos das finais contra o 
Botafogo conseguiu se impor e derrubou o favoritismo 
botafoguense, absoluto na primeira fase quando chegou 
aos 10 pontos contra apenas quatro do “Tigre”. Acho que 
o título ficou em boas mãos e temos de torcer para que 
o CSP represente bem a Paraíba na competição nacional. 

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

A equipe de Campina Grande 
conquistou o seu primeiro 
título na Liga Campinense de 
Futebol e na categoria Sub-17 
quando venceu o Sport Cam-
pina por 7 a 0. Seu Pedro das 
Sordas está rindo á toa e com 
muita sorda.

Perilima

Na próxima quinta-feira, no Estádio da Graça, acontece a 
segunda partida das semifinais do Campeonato Paraibano 
de Futebol Feminino. Repetem-se os jogos Botafogo x 
Cabo Branco - na ida deu Cabo Branco por 5 a 1 - e Kashi-
ma x América - Kashima venceu de 6 a 0, no primeiro jogo.

O fim de semana foi negro 
para o Botafogo. Perdeu 
a Copa Paraíba no sábado 
para o CSP, no dia seguinte 
o time feminino foi goleado 
pelo Cabo Branco por 5 a 1 
e ainda o pai, do Rio, perdeu 
para o Sport por 2 a 0.

Semana negra

Futebol feminino

E a última vaga está entre Bahia, Portuguesa e Sport 
Recife que vão brigar nas duas últimas rodadas para não 
cair. O Leão da Ilha vai jogar no próximo domingo contra 
o Fluminense, campeão brasileiro e fecha a sua participa-
ção diante do  Náutico, nos Aflitos.

Rebaixamento

 O dia 18 de novem-
bro de 2012 tornou-se uma 
data marcante para o futsal 
mundial. Não só por causa 
do título do Brasil na Copa 
do Mundo da Tailândia, o 
sétimo, mas pelo fato de a 
final de ter sido o último ato 
de Falcão na principal com-
petição do planeta. Aos 35 
anos, o craque da camisa 12 
já havia anunciado que este 
seria o seu último Mundial. 
Campeão em 2008, no Rio 
de Janeiro, ele se depediu 
do torneio em grande estilo, 
marcando um dos gols da vi-
tória do Brasil sobre a Espa-
nha por 3 a 2 na prorrogação, 
em Bangcoc, e abocanhando 
mais um título. 

“Meu maior prêmio foi 
ter o privilégio de partici-
par de um evento com esse. 
Estava fora no primeiro dia, 
quando me machuquei, achei 
que não estaria mais aqui, 
mas joguei alguns minutos 
nas partidas. Isso para mim 
foi o maior prêmio. Posso di-
zer que saio daqui realizado” 
afirmou, em entrevista à TV 
Globo após a partida.

O craque foi do infer-
no ao céu no Mundial da 
Tailândia. Depois de sentir 
uma lesão na panturrilha 
na primeira rodada, contra 
o Japão, o jogador chegou 
a achar que não teria mais 
condições de continuar na 
competição. 

Entretanto, após exame 
de ressonância magnética, 
a comissão técnica brasilei-
ra decidiu manter o camisa 
12 no grupo, iniciando um 
tratamento intensivo com 
o craque. Deu no que deu e, 
nas oitavas de final, o ala já 
estava atuando na goleada 
sobre o Panamá. Ao todo, 
Falcão atuou por 37 minutos 
na Copa do Mundo de 2012.

“Estou fisicamente es-
gotado e já pedi dispensa 
de uma convocação da sele-
ção que vai haver na próxi-
ma semana. O Mundial me 
debilitou muito e agora é o 
momento de me retirar para 
cuidar um pouco da saúde” 
disse ele, que, a partir das 
quartas de final, jogou com 
uma paralisia no rosto, fru-
to do momento estressante, 
causado pelas constantes 
lesões.

Demonstrando compa-

nheirismo, Falcão admitiu não 
ter sido protagonista deste 
Mundial. Depois de elogiar o 
fixo Neto, destaque da final, 
ele fez questão de dividir o 
momento com o capitão da 
seleção Vinícius, seu colega no 
Orlândia, e que também esteve 
na equipe campeã em 2008.

“A gente tem um cara 
aqui dentro para quem eu 
tenho que tirar o chapéu: o 
Vinicius. O que esse cara re-
presenta para a gente, dentro 
e fora de quadra é uma coi-
sa impressionante. Não tem 
ninguém melhor no mundo 
para levantar esse troféu do 
que ele” destacou.

Emocionado, o camisa 
7 fez questão de retribuir os 
elogios de Falcão.

“O que esse cara aqui 
decide não existe no espor-
te. Tenho a sorte de saber 
me portar bem ao lado de 
tantos craques. Falcão ga-
nhou um Pan (2007, no Rio) 
e um Mundial para a gente e 

sou muito agradecido a ele 
por isso” comentou Vinícius.

O capitão ainda aprovei-
tou o momento para dedicar 
o título ao seu irmão Lenísio. 
Aposentado das quadras, o 
ex-pivô, agora diretor técni-
co do Corinthians, comentou 
a final pelo SporTV e falou ao 
vivo com o camisa 7, após o 
jogo.

“O Lenísio poderia estar 
aqui com a gente, mas as se-
guidas lesões não deixaram 
e ele teve que encerrar a car-
reira. Esse título é para você, 
que também faz parte disso 
aqui” concluiu.

Craque do torneio
Além do título no Mun-

dial de futsal, na vitória he-
roica sobre a Espanha por 3 
a 2, o jogador Neto teve um 
motivo a mais para comemo-
rar. O camisa 11 da Seleção 
Brasileira foi o vencedor da 
Bola de Ouro, prêmio dado 

pela Fifa ao melhor jogador 
do campeonato.

“Foi inesquecível, fico 
muito feliz pelo prêmio, 
era uma coisa que ninguém 
esperava”, declarou o joga-
dor em entrevista ao canal 
Sportv. “Eu estou feliz de-
mais e nós somos campe-
ões”, vibrou Neto.

A estrela de Neto brilhou 
na final desde Mundial, mas 
nem sempre foi assim. O jo-
gador perdeu o pênalti que 
rendeu o título para a Espa-
nha na final de 2004. Na Copa 
do Mundo de 2008, vencida 
pelo Brasil novamente, Neto 
estava lesionado e não parti-
cipou do triunfo.

O brasileiro desbancou 
o companheiro Fernandinho, 
que também concorria ao 
título de melhor do mundo, 
além dos rivais espanhóis 
Kike e Torres. O português 
Ricardinho também era can-
didato, mas, de fora da grande 
final, tinha poucas chances.

Falcão vibra com a conquista na Tailândia e encerra o seu ciclo na Seleção Brasileira

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, faz a entrega das medalhas aos jogadores brasileiros

 Um quarto lugar no 
Grande Prêmio do Brasil 
separa Sebastian Vettel do 
terceiro título seguido do 
Mundial de Pilotos da Fór-
mula 1. O alemão da Red 
Bull lidera a classificação 
com 273 pontos, contra 
260 do espanhol Fernando 
Alonso, da Ferrari. A 20ª e 
última etapa do calendário 
de 2012 acontece no próxi-
mo domingo no Circuito de 
Interlagos, em São Paulo.

No último domingo, 
Vettel terminou o GP dos 
Estados Unidos, organiza-
do no Circuito das Améri-
cas, em Austin, no segundo 
lugar, atrás do britânico 

Lewis Hamilton, da McLa-
ren. Alonso foi o terceiro 
colocado e manteve as es-
peranças de conquistar o 
tricampeonato mundial.

Com 13 pontos de van-
tagem para o espanhol, o 
alemão precisa pelo menos 
da quarta posição em Inter-
lagos para garantir o título 
independentemente do re-
sultado do rival. O quarto 
posto oferece 12 pontos na 
tabela, o que asseguraria o 
troféu graças à vantagem 
do piloto da Red Bull no 
número de vitórias obtidas 
no ano - são cinco êxitos 
contra três no primeiro cri-
tério de desempate da F1.

Vettel segue na frente e mais perto do tri
FÓRMULA 1

Alonso, por sua vez, 
deve obrigatoriamente su-
bir ao pódio em São Paulo 
para ter chances de títu-

lo. O primeiro lugar dá 25 
pontos na classificação, 
contra 18 do segundo e 15 
do terceiro.

Hamilton venceu a corrida nos EUA e Vettel foi o segundo
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Clube vai manter a base em 2013
csp na copa brasil

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 20 de novembro de 2012

Presidente Josivaldo 
Alves diz que fará 
poucas contratações

Enquanto os torcedo-
res comemoram o título da 
Copa Paraíba Sub-21 - con-
quistado no último sábado, 
após empate em 1 a 1 com 
o Botafogo, na segunda par-
tida da decisão - a diretoria 
do Centro Sportivo Parai-
bano, já pensa na formação 
do elenco para a  temporada 
2013. O clube vai participar 
da Copa do Brasil e do Cam-
peonato Paraibano. O pen-
samento é fazer o mínimo 
de contratações possíveis, 
mantendo a base da equipe 
campeã.

Segundo o presiden-
te do CSP, Josivaldo Alves, 
o clube praticamente já 
acertou com quatro atletas 
e até o final de semana de-
verá fechar com mais dois, 
concluindo assim o elenco. 
"Nós vamos contratar joga-
dores já conhecidos da re-
gião, porque nosso forte é a 
base e vamos manter cerca 
de 80 por cento dos nossos 
atletas. Não vamos aventu-
rar e trazer um caminhão 
de jogadores de fora, como 
faz a maioria dos clubes da 
Paraíba e depois se dá mal. 
Nossa filosofia é valorizar a 
base", disse.

Josivaldo não quis 
adiantar os nomes dos re-
forços, porque os contratos 
ainda não foram assinados. 
"Assim que tivermos com 
a documentação em or-
dem, nós divulgaremos na 
imprensa", afirmou o pre-
sidente, que confirmou o 
aproveitamento de atletas 
já pertencentes ao clube, e 
que estavam emprestados 
ou fora de atividades no mo-
mento. Este é o caso do meia 
Tavinho, dos zagueiros Luís 
Paulo e Léo Oliveira, do vo-
lante Daniel e de Moisés. Al-
guns já estão até treinando 
fisicamente.

Sobre a participação do 
CSP na Copa do Brasil, Josi-
naldo Alves disse que pensa 
numa campanha honrosa, 
mas ainda acha que é muito 
cedo para falar no assunto. 
"Primeiro vamos montar o 
time, testar e depois sim fa-
zer uma análise de nossas 
chances,  já conhecendo o  
adversário da estreia", dis-
se o dirigente, que torce que 
seja um grande clube para 
levar um bom público ao es-
tádio.

A respeito da conquista 
diante do Botafogo, Josival-
do fez questão de afirmar 
que tudo é uma questão de 
planejamento e dedicação 
às categorias de base. "Foi 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

mais um título e um coroa-
mento de um trabalho bem 
feito. No próximo final de se-
mana, já estaremos decidin-
do outro. Desta vez, no Cam-
peonato Paraibano Infantil, 
onde podemos conquistar o 
tricampeonato seguido, e o 
quarto título do clube no ge-
ral", concluiu.

O outro representante 
da Paraíba na Copa do Bra-
sil de 2013 é o Campinense, 
campeão estadual de 2012. 
Ainda este mês a Confede-
ração Brasileira de Futebol 
deve anunciar os adver-
sários dos representantes 
paraibanos na disputa e se 
depender do presidente do 
CSP, Josivaldo Alves, o adver-
sário será um clube de gran-
de torcida no Brasil.

Bi Campeões
Para a comissão técnica 

e muitos jogadores do CSP, 
o título da Copinha não che-
gou a ser uma grande novi-
dade. É que muitos já tinham 
sido campeões por outros 
clubes. No ano passado, o 
Auto Esporte foi o campeão, 
e grande parte do elenco era 
formado por jogadores em-
prestados pelo Tigre, além 
do técnico Ramiro, do assis-
tente técnico Gerson Júnior, 

o treinador de goleiros, Lú-
cio Carlos e o preparador fí-
sico, João Batista.

Faziam parte do time al-
virrubro campeão,  o goleiro 
Ferreira, os laterais Jailson e 
Neto, os zagueiros Wellington 
e Pelado, o volante Michel, o 
meia Rafael Formiga e o ata-
cante Hélio. O também atacan-
te Soares já tinha sido cam-
peão da Copa Paraíba, mas foi 
em 2010, pelo Botafogo, título 
conquistado em cima do pró-
prio CSP.

Ontem, o assistente-
técnico, Gerson Júnior, falou 
sobre a conquista. Segundo 
ele, todos no clube sabiam 
que podia ser campeões. 
"Nós sempre dissemos que 
eram dois campeonatos di-
ferentes. Uma era de pontos 
corridos e outro era de 180 
minutos. Trabalhamos mui-
to forte nas duas semanas, 
com os garotos alojados, fo-
cados apenas na decisão, e 
eles cumpriram a risca o que 
determinou o nosso técnico 
Ramiro, nas duas partidas. 
"Sábado sabíamos que o Bo-
tafogo viria no desespero, 
e por pouco não goleamos 
usando bem o contra-ata-
que. Tudo saiu dentro do 
que previa o script", argu-
mentou Gerson.

Kashima e Cabo Branco lar-
garam na frente nas semifinais 
do Campeonato Paraibano de 
Futebol Feminino 2012, no últi-
mo domingo, no Estádio Leonar-
do da Silveira (campo da Graça), 
em João Pessoa. Na preliminar, o 
Kashima venceu por 6 a 0 o Amé-
rica. Na principal, o Botafogo foi 
goleado por 5 a 1 para o Cabo 
Branco. Na próxima quinta-feira, 

ocorre o segundo e último jogo 
das semifinais da competição.

Os resultados deixaram Kashi-
ma e Cabo Branco perto de garan-
tirem vagas para a final do cam-
peonato que dará ao campeão o 
direito de representar a Paraíba na 
Copa do Brasil de Futebol Feminino 
2013. Priscila Dallas, do Kashima, 
foi o grande nome da rodada. Ela 
marcou quatro dois seis gols. Tati e 
Joana completaram a goleada.

Somente um milagre classi-

ficam América e Botafogo para a 
final do campeonato. No caso do 
América, para ficar com a vaga, tem 
que vencer o segundo jogo contra 
o Kashima, por sete gols de dife-
rença. “Não será fácil, mas, vamos 
lutar para isso”, disse Uibiratan Pai-
va, técnico do América. No caso do 
Botafogo, a goleada de 5 a 1 para o 
Cabo Branco não estava nos planos 
da equipe e foi um balde de água 
“fresca” na cabeça das jogadoras. 

O time, irreconhecível em 

campo, não mostrou o mesmo 
desempenho na partida anterior 
quando derrotou por 2 a 1 o Kashi-
ma, na última rodada da fase clas-
sificatória.  Para ficar com a vaga 
na final da competição, a equipe 
da Maravilha do Contorno tem 
que vencer o Cabo Branco, por cin-
co gols de diferença. “Nosso time 
trabalhou para isto. A vitória es-
tava na cabeça de cada jogadora. 
Elas entraram em campo determi-
nadas a superar as adversárias e 

foi exatamente isto que ocorreu”, 
alegou Antônio Toledo, presidente 
do Esporte Clube Cabo Branco que 
acompanhou a partida.

Oito equipes participaram 
da competição, que teve início 
no dia 30 de setembro. Na próxi-
ma quinta-feira serão conhecidas 
as equipes que decidirão o título 
paraibano de 2012. A Federação 
Paraibana de Futebol programou 
a final do Campeonato Feminino 
para o próximo domingo, às 9h.

Kashima e c. branco largam na frente das semifinais do paraibano
FUTEBOL FEMININO

O clima na Maravilha é 
tristeza e não poderia ser dife-
rente. Este foi o terceiro cam-
peonato disputado pela atual 
diretoria e outra vez o time na-
dou, nadou e morreu na praia. 
Depois de fazer uma campa-
nha maravilhosa na Copa Pa-
raíba, liderando a competição, 
desde o começo nos pontos 
corridos, o Botafogo perdeu o 
título nas duas partidas deci-
sivas, após ser derrotado em 
uma delas.

O presidente Nelson Lira 
lamentou muito a perda do 
título, que segundo ele foi in-
justo. "Nós temos consciência 
que fizemos um bom trabalho, 
mas o futebol tem destas coi-
sas. Fizemos a melhor campa-
nha, mostramos ser a melhor 
equipe de toda a competição e 
perdemos um título numa úni-
ca derrota, para um adversá-
rio que vencemos duas vezes e 
empatamos outra."

De acordo com o treina-
dor da equipe, Totonho, o time 
merecia um resultado melhor. 
"Nós pressionamos muito e 
eles foram lá apenas uma vez 

Botafogo ainda lamenta perda 
da Copa e pensa no Estadual

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

No gramado do Estádio Leonardo da Silveira, jogadores fazem a festa pela inédita conquista, sábado passado, quando o CSP garantiu vaga na Copa do Brasil de 2013

e conseguiram o empate, o que 
podemos fazer?, disse o treina-
dor, que criticou o regulamen-
to da competição. "É triste per-
der um título desta forma com 
apenas uma derrota em toda a 
competição."

Agora o clube se prepara 
para dois campeonatos im-
portantes. O primeiro deles é 
a Copa São Paulo de Futebol 
Júnior, que começa no dia 6 de 
janeiro e será disputada pelos 
atletas Sub-17. A equipe vem 
sendo treinada pelo técnico 
Jessé Reis. A segunda competi-

ção será  o Campeonato Parai-
bano da Primeira Divisão, que 
também terá início em Janeiro.

Ontem, o técnico do time 
profissional, Marcelo Villar, 
esteve reunido com Totonho, 
na Maravilha do Contorno, 
para definir quais os atletas 
da equipe que disputou a Copa 
Paraíba vão integrar o elenco 
principal. A apresentação dos 
jogadores para a próxima tem-
porada, que estava marcada 
anteriormente para hoje, foi 
adiada para a próxima segun-
da- feira. (IM).

Torcedores prestigiaram, mas a equipe não correspondeu a altura

FOTO: Carlinhus Marques/Divulgação

FOTO: Fábio Fernandes/Divulgação
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A debandada envolve 
atletas de referência, 
a exemplo de Barcos

Time já pensa em dispensas
REBAIXAMENTO DO PALMEIRAS

Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
1º Fluminense  76  36  22  10  4  59  30  29  

2º Grêmio   67  36  19  10  7  52  31  21  

3º Atlético-MG  66  36  18  12  6  58  33  25  

4º São Paulo  62  36  19  5  12  56  36  20  

5º Corinthians  56  36  15  11  10  49  35  14  

6º Botafogo 54  36  15  9  12  56  45  11  

7º Vasco  54  36  15  9  12  42  42  0  

8º Internacional 51  36  13  12  11  44  38  6  

9º Cruzeiro  49  36  14  7  15  43  47  -4  

10º Santos  49  36  12  13  11  46  42  4  

11º Flamengo 48  36  12  12  12  36  43  -7  

12º Ponte Preta  46  36  12  10  14  37  44  -7  

13º Náutico 45  36  13  6  17  42  50  -8  

14º Coritiba  45  36  13  6  17  49  58  -9  

15º Bahia 43  36  10  13  13  35  40  -5  

16º Portuguesa   41  36  9  14  13  37  41  -4  

17º Sport  40  36  10  10  16  38  54  -16  

18º Palmeiras  34  36  9  7  20  37  49  -12  

19º Figueirense  30  36  7  9  20  37  65  -28  

20º Atlético-GO  27  36  6  9  21  35  65  -30  

 O Palmeiras deve so-
frer uma grande deban-
dada após a queda para a 
Série B. O primeiro nome 
que certamente sairá é o 
de João Vítor. Sem con-
trato, o volante se inco-
modou bastante com as 
agressões que sofreu, não 
suportou a pressão das 
ameaças que o fizeram 
até mudar de casa e tro-
car seu filho de escola, e 
deixará o Palestra Itália. 
Neste caso, o atleta sairia 
até mesmo com o milagre 
da salvação.

Outro que não vestirá 
mais a camisa alviverde 
é Daniel Carvalho. Com 
contrato vencendo em 
2012, o meia não caiu nas 
graças do torcedor, da di-
retoria e tampouco nas do 
técnico Gilson Kleina.

Thiago Heleno é a in-
cógnita. Com o contrato 
vencendo em dezembro, 
ele ainda não abriu ne-
gociações com a diretoria 
para renovar. Na reta final 
do Brasileiro, não atuou 
por conta de uma série de 
lesões e não entrou na lis-
ta de vagas cativas do trei-
nador. Por isso mesmo, a 
tendência é que o zaguei-
ro procure um novo clube 
para continuar a jogar.

Há os casos dos con-
tratos por empréstimo 
que terminam neste ano. 
A maioria deles também 
deve sair. É o caso, por 
exemplo, de Artur, late-
ral que voltará para o São 
Caetano. Adalberto Ro-
mán fará as suas malas e 
embarca de volta para a 
Argentina. Ele pertence 
ao River Plate.

Mais à frente, Obina é 
outro que poderá deixar 
o país. Dificilmente o Pal-
meiras bancará os R$ 2,5 
milhões que o Shandong 
Lueneng, da China, pede 
pelos direitos econômi-
cos do atacante.

Há, ainda, o caso de 
atletas que terão seu vín-
culo finalizado e ficarão 
com o que antigamente 
era chamado de “passe 
livre”. Esses são os casos 
de Corrêa, Leandro e Be-
tinho. Após serem contra-
tados para um período de 
testes, precisarão conven-
cer a diretoria e Kleina 
que merecem ficar.

Por fim, há a novela 
de Marcos Assunção. O 
volante tem seu vínculo 
encerrando em dezembro 
de 2012, mas prometeu 
que ficaria no Palestra 
Itália caso o time fosse re-
baixado.

Curtas

São Paulo assegura 
vaga na Libertadores

Tenório garante 
23 gols pelo Vasco

Grêmio vai renovar 
com Luxemburgo

Goleiro Bruno se 
diz tranquilo em júri

Com a vitória em cima do Náutico 
e a derrota do Botafogo, o São Paulo 
finalmente se garantiu em uma das vagas 
para a Libertadores 2013. Agora, o foco 
da equipe comandada por Ney Franco 
não está mais na disputa do Campeonato 
Brasileiro, mas na busca pelo título 
inédito da Sul-Americana.

Tenorio teve um ano difícil no 
Vasco. O equatoriano sofreu com várias 
lesões e não conseguiu ter uma longa 
sequência de jogos durante a temporada 
atual. Sabendo que ainda está devendo 
ao torcedor, o atacante afirmou ontem 
que entre tantos os objetivos é marcar 
25 gols em 2013.

A direção do Grêmio já fez a proposta 
de renovação para Vanderlei Luxemburgo e 
espera apenas a resposta do comandante 
para selar o novo acordo, que terá validade 
até o fim de 2014. No último domingo, 
após o jogo contra a Portuguesa, o técnico 
pediu dois dias para pensar a respeito da 
negociação.

Posicionados no canto direito 
do plenário, os réus Bruno Fernandes, 
Dayanne Rodrigues e Fernanda Gomes 
acompanharam ontem a primeira sessão 
do júri popular pelo desaparecimento 
de Eliza Samudio,  no Fórum Criminal de 
Contagem, em Belo Horizonte. Ao chegar, o 
goleiro Bruno disse estar tranquilo.

 É difícil para a maio-
ria da diretoria palmei-
rense eleger apenas 
um culpado ou um fato 
isolado na trágica cam-
panha do time no Brasi-
leirão de 2012. Os basti-
dores da queda alviverde 
formam um caótico ce-
nário representado por 
três questões incômodas: 
a falta de sintonia entre 
o ex-técnico Felipe Sco-
lari e elenco, a pressão 
da torcida sobre atletas 
considerados baladeiros 
e o presidente Arnaldo 
Tirone, perdido em meio 
ao tiroteio político.

As primeiras faíscas 
começaram a aparecer 
logo no Campeonato 
Paulista de 2012, quan-
do o time foi eliminado 
pelo Guarani. A partir 
dali, Luiz Felipe Scolari 
passou a ser duramente 
contestado por boa par-
te do Conselho Delibe-
rativo. Tirone, por outro 
lado, absolveu Scolari e 
o manteve no comando 
do time.

Crise começou com Luiz Felipe Scolari

 O destino quis que 
Vagner Love se tornasse 
o vilão do Palmeiras no 
último domingo. O ata-
cante criado nas cate-
gorias de base do Pales-
tra Itália empatou para 
o Flamengo o jogo, em 
Volta Redonda, no Rio 
de Janeiro. O gol aca-
bou tirando o brilho de 
seu “sucessor”, Vinícius, 
outro atleta criado na 
base alviverde e que ha-
via aberto o placar no 
início do segundo tem-
po. O jogo terminou 
1 a 1. Mas o pior veio 
depois, quando a Por-

tuguesa empatou com 
o Grêmio por 2 a 2 no 
Canindé e decretou o 
segundo rebaixamento 
da história do clube da 
rua Turiassú.

Como o Bahia ven-
ceu a Ponte Preta por 
1 a 0, o Palmeiras ficou 
no mínimo sete pontos 
atrás dos seus principais 
rivais na luta pela de-
gola. Por existir apenas 
seis em disputa, a que-
da do Verdão foi decre-
tada. 

Confirmado na Série 
B em 2013, o Palmeiras 
enfrenta no próximo 

jogo o já rebaixado Atlé-
tico-GO, às 17h, de do-
mingo, no estádio do Pa-
caembu. Já o Flamengo 
se concentra para cum-
prir tabela no clássico 
carioca, diante do Vasco, 
também no mesmo dia. 

Na praia
O presidente do 

Palmeiras, Arnaldo Ti-
rone, admitiu que es-
teve na praia ontem e 
esquecer o estresse. Em 
conversa com jornalis-
tas, ele não se alongou 
muito em falar sobre o 
rebaixamento.

Vágner Love, o vilão do Palmeiras

A irredutível opi-
nião de Tirone surtiu 
efeito e o Palmeiras, sob 
o comando de Scolari, 
conquistou no dia 11 de 
julho o título da Copa 
do Brasil de maneira in-
victa e garantia a vaga 
na Libertadores de 2013. 
A partir do dia 15 de ju-
lho, o Palmeiras passou 
a se concentrar exclusi-
vamente no Brasileirão e 
dava a impressão de que 
conseguiria escapar do 

rebaixamento. Um em-
pate com o São Paulo, 
especialmente por ainda 
estar com um atleta a 
menos, pareceu ser sig-
nificativo e dava sinais 
de que o clube estava 
no caminho correto. O 
otimismo durou pouco 
tempo. Na 13ª rodada, o 
Palmeiras ainda patina-
va no Brasileirão e ele-
geu a arbitragem como 
a principal responsável 
pelo mau momento

O Palmeiras até que lutou, mas não conseguiu vencer o Fla

O meia argentino Barcos saiu abatido de campo devido ao empate de 1 a 1 com o Flamengo, com gol marcado por Vagner Love, placar que resultou na queda da equipe

FOTOS: Divulgação

QUEM SAI

Daniel Carvalho 
João Vítor
Correa 
Leandro 
Betinho 
Thiago Heleno
Artur 
Adalberto Román 
Obina 
Barcos
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Pronaf Estiagem libera R$ 24 milhões
PARA AGRICULTORES

No Nordeste, a Paraíba é 
um dos Estados com maior 
número de acesso ao crédito

CSC – CONSTRUTORA SANTIAGO CARNEIRO LTDA – CNPJ/CPF N 10.727.104/0001-56, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4298/2012 em João Pessoa, 6 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Edificação Multifamiliar com 06 unidades, dotado de sistema de esgotamento sanitário 
(fossa séptica e sumidouro), na Rua Milton Veloso Borges – QD. 15 B – LT. 42 – PLANALTO TIBIRI 
I Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-007353/TEC/LO-3913.

ANDRE AVELINO DE QUEIROGA – CNPJ/CPF Nº 768.945.844-00, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4120/2012 em João Pessoa, 18 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Clínica 
Cardiológica e Geriátrica, na Av. Argemiro de Figueiredo – LT. 532 QD. 024 ST 03 – Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-006414/TEC/LO-1109.

FCK ENGENHARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.125.632/0001-81, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3987/2012 
em João Pessoa, 5 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação residencial 
vertical multifamiliar com sistema de esgotamento sanitário interligado a rede pública da Cagepa, 
na Rua Agenor Lacet S/N – QD. 130 LT. 268 – JOÃO AGRIPINO Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2012-006750/TEC/LO-3755.

SILVANO ALBERTO DE VASCONCELLOS – CNPJ/CPF Nº 024.535.411-53, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
nº 4285/2012 em João Pessoa, 6 de novembro de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: 
Edificação residencial multifamiliar com 8 uhs, na Rua Vereador Macelo Lins de Mendonça – Bessa 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005894/TEC/LP-1061.

JOÃO PAULO FERREIRA ROSA DA SILVA – ME (REAL MARCENARIA) – CNPJ/CPF Nº 
05.596.009/0001-20, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4448/2012 em João Pessoa, 13 de novembro de 
2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação e Comércio de Móveis Projetados e de 
Móveis em Série, na Rua Juscelino Kubitschek – Nº 106 Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 
2012-005910/TEC/LO-3599.

CATARINA PEREIRA NUNES GOMES – CPF Nº 023.272.354-05, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da LO Nº 3261/2010/
PROC Nº 2010-005601 – Carcinicultura 06 viveiros com 9,44ha 01 Lagoa de sedimentação e 0,8 de 
talubes, diques e canais – SANTA RITA – PB. Processo: 2012-008153/TEC/LO-4153.

ELIZABETH PORCELANATO LTDA – CNPJ/CPF Nº 02.357.659/0001-25, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4191/2012 em João Pessoa, 23 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Produção Industrial de Revestimentos Cerâmicos – Alteração da Razão Social.  Na(o) -  KM 98, BR 
101 – Município: CONDE – UF: PB. Processo: 2012-006355/TEC/LO-3669.

SJP IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 05.690.150/0001-98, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
de Operação – Fabricação e Comércio de Móveis Planejados e em Série – AC-1.620m² - SANTA 
RITA – PB. Processo: 2012-008161/TEC/LO-4158.

GB TRNSPORTES E SERVIÇOS LTDA EPP – CNPJ/CPF Nº 15.688.199/0001-60, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Opera-
ção nº 4432/2012 em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Transporte de Carga Perigosa (gasolina, álcool e biodiesel), veículos Placas OEY-4658, NQC-9616, 
MOE-1237, MNW-1598, NQC-8016, NOE-0685, NPS-9284 e MOF-0387. Na(o) – Em Todo Estado 
da Paraíba Município: - UF: PB. Processo: 2012-007128/TEC/LO-3845.

COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CACHOEIRA LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.010.559/0001-90, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Autorização Ambiental nº 4240/2012 em João Pessoa, 26 de outubro de 2012 – Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: Transporte de Carga Perigosa (gasolina, álcool e biodiesel), veículos Placas 
MMS-0613, MOV-9910, MMT-3052, KLS-4166, KGY-0527, OFA-7216, OFH-4947, OFH-4897, NQI-
0677, MOD-2943, KHC-3886 e KHC-3926. Na(o) BR-116/PB -,   KM 432 – Município: CACHOEIRA 
DOS INDIOS – UF: PB. Processo: 2012-001351/TEC/AA-0141.

NADUJAEL RABELO DE SA - CNPJ/CPF Nº 09.367.237/0001-80, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4087/2012 
em João Pessoa, 16 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de 
Artefatos de Cerâmica e Barro Cozido para o uso na Construção Civil, na Rua Povoado Engenho 
Santana S/N – B. VÁRZEA NOVA – ZONA RURAL Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 
2012-004571/TEC/LO-3395.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL – CNPJ Nº 01.612.470/0001-79, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Simpli-
ficada – Perfuração e Instalação de 01 poço tubular – AC-20m² - Sítio Tavares – Zona Rural de 
Alcantil – PB. Processo: 2012-008022/TEC/LS-0066.

CONSTRUTORA RODRIGUES LTDA – CNPJ Nº 12.480.618/0001-85, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 
4220/2012 em João Pessoa, 25 de outubro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação 
Multifamiliar, na Rua José Clementino de Oliveira – Nº 1814 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2012-006575/TEC/LP-1127.

IVAN BURITY DE ALMEIDA – CPF Nº 288.753.114-04, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação 
nº 3200/2010/PROC Nº 2010-006263 – POUSADA – AC: 689,0m² - MATARACA – PB. Processo: 
2012-008125/TEC/LO-4143.

HÉLIO EMPRESA DE MINERAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 40.983.736/0001-41, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação para Pesquisa nº 4395/2012 em João Pessoa, 9 de novembro de 2012 – Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: Lavra experimental e comercialização de argila, referente ao Processo 
DNPM Nº 846.237/2004, na Fazenda São João Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-
007566/TEC/LOP-0072.

JOÃO PAULO FERREIRA ROSA DA SILVA – ME (REAL MARCENARIA) – CNPJ/CPF Nº 
05.596.009/0001-20, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Fabricação e Comércio de Móveis Planejados e em 
Série – AC - 966,72m² - SANTA RITA – PB. Processo: 2012-008158/TEC/LO-4156.

SS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME (OFFICINA MOVEIS PROJETADOS) 
– CNPJ/CPF Nº 07.368.812/0001-33, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Fabricação e Comércio de Móveis 
Planejados e em Série – AC – 1.843.25m² - SANTA RITA – PB. Processo: 2012-008164/TEC/LO-4161.

BOMPREÇO LTDA – SUPERMERCADO DO NORDESTE – CNPJ/CPF Nº 13.004.510/0039-51, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 4419/2012 em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Comércio varejista de Produtos Alimentícios e outros, na Av. Floriano Peixoto, 
885 Centro – CAMPINA GRANDE Município: - UF: PB. Processo: 2012-007173/TEC/LO-3861.

BOMPREÇO LTDA – SUPERMERCADOS DO NORDESTE – CNPJ/CPF Nº 13.004.510/0039-
51, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 4420/2012 em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Comércio Varejista de Alimentos, Medicamentos, Produtos de Limpeza e Outros, 
na Rua Dona Antônia Falcão Correia Lima Nº 977 – Centro Município: PEDRAS DE FOGO – UF: 
PB. Processo: 2012-007174/TEC/LO-3862.

ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.635.390/0001-64, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 4372/2012 em João Pessoa, 9 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Edificação Multifamiliar C/08 Unidades Habitacionais, na Rua José Bartolomeu Cabral, LT 384, 
QD 119 – BESSA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005638/TEC/LO-3554.

CONSTRUTORA CCA LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.406.567/0001-50, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4256/2012 em João Pessoa, 30 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Condomínio residencial composto de 22 blocos com 08 (oito) Unidades Habitacionais cada, na Rua 
Dos Diamantes QD 115, LOT 1060 – BAIRRO DAS INDÚSTRIAS Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2012-006752/TEC/LO-3757.

DISMACON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, com CNPJ Nº 
03.730.347/0001-88, IE: 16.127.886-8, pela qual registra que foi extraviado uma caixa contendo 
uma Impressora Fiscal Modelo MP-20 FI II, Bematech, 3.31. Conforme Certidão datada de 19 de 
novembro de 2012.

MANOEL TEIXEIRA DE ARAÚJO ME – CPF Nº 048.182.614-91, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença e 
Operação Nº 1833/2010 – Ind. de Queijo de Manteiga e Mantegeia e Com. Var. de Laticínios e Frios 
AC-141,90m² - SANTA Terezinha – PB. Processo: 2012-008179/TEC/LO-4167.

O Pronaf  Estiagem, via 
Banco do Nordeste e Ban-
co do Brasil, já repassou 
recursos na ordem de R$ 
24 milhões a mais de 1.400 
famílias de agricultores fa-
miliares da Paraíba para o 
custeio da produção nesse 
período de estiagem. Na re-
gião Nordeste, a Paraíba é 
um dos Estados com maior 
número de acesso ao crédi-
to Pronaf Estiagem.  O prazo 
para essa linha especial vai 
até o final de dezembro.

Emater 
Na estrutura do Gover-

no do Estado o principal elo 
de ligação junto aos produ-
tores rurais são os escritó-
rios da Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão 
Rural (Emater) em todos os 
223 municípios. O secretá-
rio executivo da Agricultura 
Familiar, Alexandre Eduar-
do Araújo, enfatizou  que 
os técnicos da Emater têm 
orientado os agricultores 
na elaboração de projetos 
na área de infraestrutura 
hídrica, no custeio de ra-
ção animal, dentre outras 
ações. O dinheiro pode ser 
aplicado na instalação de 
um poço artesiano, ração 
para animais, aquisição de 
veículo, dentre outras pos-
sibilidades de geração de 

renda para a familia.
Os especialistas da 

Emater elaboram os pro-
jetos junto com os pro-
dutores, que em seguida 
apresentam a proposta de 
crédito ao agente financei-
ro. Alexandre Eduardo ex-
plicou as vantagens do Pro-
naf Estiagem ao produtor 
rural, dando como exemplo 
um empréstimo de R$ 10 
mil. “Quando for honrar 
seus compromissos com o 
banco, o produtor vai pagar 
apenas R$ 6 mil”, exempli-
ficou, adiantando que o li-
mite do crédito do pequeno 
produtor é de R$ 12 mil e 
para os agricultores consi-
derados médios produtores 
o limite de crédito é de R$ 
100 mil. 

A carência é de até três  
anos  para o produtor rural co-
meçar a pagar o financiamen-
to e o prazo total de dez anos 
para concluir o pagamento.

Na estrutura 
do Governo do 
Estado o princi-
pal elo de ligação 
junto aos produ-
tores rurais são 
os escritórios 
da Emater

A Capitania dos 
Portos da Paraíba des-
cartou a interdição 
dos passeios náuticos 
a Areia Vermelha, em 
Cabedelo, e Picãozinho, 
em João Pessoa. A pos-
sibilidade surgiu sema-
na passada por conta 
do forte crescimento no 
número de embarcações 
no Estado e a desorga-
nização nos passeios 
turísticos, que acaba-
vam comprometendo 
a segurança e a con-
servação destas áreas. 
Nos últimos cinco anos, 
houve um aumento de 
56% na quantidade de 
embarcações registra-
das no Estado. Enquan-
to em 2008 eram 4.174, 
hoje são 6.519. O maior 
incremento foi de mo-
tos aquáticas, com mais 
de mil novos inscritos 
no período, somando 
atualmente 1.340. 

O capitão dos Por-
tos da Paraíba, coman-
dante Victor Buarque, 
garantiu que as prefei-
turas dos dois municí-
pios estão ajudando a 
garantir a segurança, 
com a instalação de 
boias que delimitam a 
área de visitantes. “Os 
passeios continuam. A 
interdição só ocorreria 
se as prefeituras não ti-
vessem tomado nenhu-
ma atitude”, ressaltou. 

Ele lembrou que 
no início de dezembro 

a Capitania vai iniciar a 
Operação Verão, inten-
sificando as fiscalizações 
em todo o litoral. “Va-
mos fiscalizar os condu-
tores com bafômetros”, 
avisou. Buarque obser-
vou que é preciso refor-
çar as vistorias, porque 
muitos condutores cos-
tumam ingerir álcool 
durante os passeios.

“O número de mo-
tos aquáticas mais que 
triplicou em cinco anos, 
e as pessoas não respei-
tam as regras do mar”, 
observou. Além disso, 
a Marinha vai fiscalizar 
o uso de equipamentos 
de segurança como o 
colete salva-vidas para 
todos os passageiros, 
extintor de incêndio, 
documentos da embar-
cação e do condutor, 
e ainda se as embarca-
ções estão mantendo 
distância da área dos 
banhistas, que é de 200 
metros“, ressaltou. 

Para conscientizar 
e orientar quem chega 
a Picãozinho e Areia 
Vermelha, a Superin-
tendência de Adminis-
tração do Meio Am-
biente (Sudema) vai 
retomar o Projeto Con-
duta Consciente em 
dezembro, com pelo 
menos 30 agentes am-
bientais. A ação conta 
com parceiros como 
Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), Uni-
versidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) e Capi-
tania dos Portos.

Descartada interdição 
de passeios náuticos

CAPITANIA DOS PORTOS

Embarcações cadastradas na PB

l Esporte e recreio (lanchas, jangadas) - 3.607

l Motos aquáticas - 1.340

l Pesca (inclusive em açudes) - 2.647

l Transporte de passageiros (balsas, catamarãs) - 215.

Fonte: Segurança do Tráfego Aquaviário/Capitania 
dos Portos da Paraíba.

Policiais militares reali-
zaram  nas primeiras horas 
da manhã de ontem, no bair-
ro de Mandacaru, localizado 
em João Pessoa, uma mega-
operação. O trabalho, que 
foi coordenado pelo capitão 
Antônio, tinha o objetivo de 
cumprir oito mandados de 
prisão, mas durante a ope-
ração apenas uma pessoa foi 
presa.

De acordo com a polícia, 
os oito procurados pela Justi-
ça são acusados de assassina-
tos, tráfico de drogas, assaltos 
e outros crimes, mas segundo 
o capitão Antônio, os bandi-
dos devem ter percebido a 
aproximação da força policial 
e evadiram-se do local.

A Operação foi realizada 
pelos profissionais em segu-

rança pública destacados  na 
Unidade de Policiamento So-
lidário (UPS) de Mandacaru, 
na capital. De acordo com o 
sargento Gilberto, da UPS de 
Mandacaru, até as 9h de on-
tem, apenas um adolescente 
de 17 anos havia sido detido 
em cumprimento a um dos 
mandados.

Após várias incursões no 
bairro de Mandacaru, os poli-
cias militares só conseguiram 
localizar e prender o adoles-
cente que foi conduzido para 
a Delegacia do Menor, onde 
foram tomadas as medidas 
cabíveis na forma da lei. 

Ainda conforme a Polí-
cia Militar, não se sabe qual 
seria o crime cometido pelo 
adolescente. A operação para 
o cumprimento dos manda-
dos no bairro de Mandacaru 
teve início por volta das 6h 
de ontem.

Megaoperação da PM 
faz prisão na capital

CUMPRINDO MANDADOS

Marcos tadeu
mtleao@gmail.com

A Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (Sedurb), 
da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP), deu iní-
cio aos trabalhos de poda e 
ordenamento dos comercian-
tes para a 249ª Romaria de 
Nossa Senhora da Penha, que 
acontece neste sábado (24).

Já foram podadas 73 
mangueiras localizadas na 
Avenida João Machado, onde 
fica a Igreja de Nossa Senho-
ra de Lourdes, local de con-
centração de muitos fiéis. 
Durante o trajeto, que segue 
pela Avenida Pedro II, outras 
seis árvores passaram pelo 
mesmo processo. Amanhã, 
a poda programada aconte-
cerá em toda a extensão da 
Avenida Hilton Souto Maior, 
em Mangabeira, e será con-
cluída no entorno do Santu-
ário da Penha.

Para garantir a seguran-
ça dos romeiros durante o 
trajeto de 14 quilômetros da 
procissão, a Sedurb trabalha 
com uma equipe composta 

por 12 podadores e um enge-
nheiro agrônomo. “No Santu-
ário da Penha, serão poda-
dos os galhos de castanholas, 
aroeiras da praia e leucenas, 
entre outras espécies de ár-
vores”, disse o chefe da Divi-
são de Paisagismo da Sedurb, 
Anderson Fontes.

Comerciantes
Este ano, a Sedurb optou 

por não realizar a inscrição 
dos comerciantes para as ati-
vidades relacionadas à Ro-
maria de Nossa Senhora da 
Penha. De acordo com a Di-
retoria de Serviços Urbanos 
(DSU) da Sedurb, os agentes 
de controle urbano farão a 
organização dos ambulantes 
durante o trajeto.

Na área do entorno do 
Santuário da Penha, local fi-
nal da caminhada e onde será 
realizada uma missa campal, 
os comerciantes cadastrados 
pela Associação Comunitária 
da Praia da Penha poderão se 
instalar.

Sedurd poda árvores e 
organiza comerciantes

ROMARIA DA PENhA

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com



TOSCANO DE BRITO
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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

Cedente.....: SERVNAUTICA JACARE LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058988
Responsavel.: JULIANA CARVALHO DE HOLANDA
CPF/CNPJ....: 052810534-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058341
Responsavel.: JOAO JOSE DOS SANTOS FILHO
CPF/CNPJ....: 013832382/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            983,95
Cedente.....: FF GROUP PARTICIPACOES S.A.
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058438
Responsavel.: LUIZ GUEDES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 426159764-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            120,00
Cedente.....: PALM LINE LTDA ME
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058940
Responsavel.: LORENA SOUSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 046981794-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            525,00
Cedente.....: SJT SAUDE - CURSOS PROFISSIO-
NALIZAN
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052571
Responsavel.: MARIO CESAR POLO
CPF/CNPJ....: 518994349-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            325,00
Cedente.....: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SU
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058873
Responsavel.: MARCELO LAURIANO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 064523434-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             65,40
Cedente.....: STUDIO COSMETICOS C I LTDA EPP
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058943
Responsavel.: MONICA ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 034611474-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Cedente.....: COND EMPRESARIAL SHOPPING
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058946
Responsavel.: MARIA DA PAZ GONCLAVES DE 
MENEZES M
CPF/CNPJ....: 014663762/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            264,00
Cedente.....: FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058704
Responsavel.: NR COMERCIO DE PROD DESCAR-
TAVEIS LT
CPF/CNPJ....: 011784419/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            476,10
Cedente.....: TECPON IND E COM DE PROD QUI-
MICOS L
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052567
Responsavel.: PAULO JAIRO QUERINO DO NASCIME
CPF/CNPJ....: 930855084-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Cedente.....: RENTAL PROJECTA S LOCACAO LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058602
Responsavel.: ROSENA ALVES PIRES
CPF/CNPJ....: 536334314-20
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            248,00
Cedente.....: CONDOMINIO ADRINA GLORIA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058512
Responsavel.: TACIANA DE ARAUJO RIBEIRO 
COUTINHO
CPF/CNPJ....: 004108753/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            369,00
Cedente.....: BANCO SAFRA S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058717
Responsavel.: TOB LU COMERCIO CONF E REPRE 
LTDA M
CPF/CNPJ....: 040958076/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            277,53
Cedente.....: CONFECCOES KABALAK LTDA ME
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058772
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pes soas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  20/11/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ANDREA CINTIA FERNANDES SA-
RAIVA MAI
CPF/CNPJ....: 008838242/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            982,00
Cedente.....: SCHWEERS METALURGICA LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058838
Responsavel.: BR PROTENSAO LTDA
CPF/CNPJ....: 012375411/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            136,00
Cedente.....: KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058356
Responsavel.: COM PROD FARM IRMA DULCE LJ-15
CPF/CNPJ....: 003000164/0007-00
Titulo......: TRIP VENDA MERC  R$          2.535,65
Cedente.....: NAZARIA DIST DE PRODUTOS FAR-
MACEUTI
Apresentante: NAZARIA DIST DE PRODUTOS FAR-
MACEUTI
Protocolo...: 2012 - 052423
Responsavel.: COM PROD FARM IRMA DULCE 
LTDA LJ 13
CPF/CNPJ....: 003000164/0005-30
Titulo......: TRIP VENDA MERC  R$          6.058,52
Cedente.....: NAZARIA DIST DE PROD FARMACEU-
TICOS
Apresentante: NAZARIA DIST DE PROD FARMA-
CEUTICOS
Protocolo...: 2012 - 052120
Responsavel.: COM PROD FARM IRMA DULCE LJ-37
CPF/CNPJ....: 003000164/0011-89
Titulo......: TRIP VENDA MERC  R$          7.200,97
Cedente.....: NAZARIA DIST DE PROD FARMACEU-
TICOS
Apresentante: NAZARIA DIST DE PROD FARMA-
CEUTICOS
Protocolo...: 2012 - 052127
Responsavel.: COM PROD FARM IRMA DULCE LJ-15
CPF/CNPJ....: 003000164/0007-00
Titulo......: TRIP VENDA MERC  R$          3.554,84
Cedente.....: NAZARIA DIST DE PRODUTOS FAR-
MACEUTI
Apresentante: NAZARIA DIST DE PRODUTOS FAR-
MACEUTI
Protocolo...: 2012 - 052424
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            225,75
Cedente.....: QUALITARE AGENC INTERNET LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058699
Responsavel.: CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
CPF/CNPJ....: 009076228/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            261,96
Cedente.....: O BORRACHAO BR LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058810
Responsavel.: COND  RES  CABO BRANCO
CPF/CNPJ....: 011104325/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,82
Cedente.....: PROJECTA MAT DE CONSTRU O LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058620
Responsavel.: DEBORA MENDONCA BENEVIDES
CPF/CNPJ....: 007777754/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            267,50
Cedente.....: N.N. PESSOA COMERCIO LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058376
Responsavel.: D & N COM DE MEDIC E PERF LTDA
CPF/CNPJ....: 008800471/0003-58
Titulo......: TRIP VENDA MERC  R$          6.083,23
Cedente.....: NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS
Apresentante: NAZARIA DIST DE PROD FARMA-
CEUTICOS
Protocolo...: 2012 - 052122
Responsavel.: ELIAS FIALHO OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 108887304-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            245,50
Cedente.....: FENIX SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052174
Responsavel.: GILSON DE BRITO LIRA - ME
CPF/CNPJ....: 014651361/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Cedente.....: GRAFICA JB LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058368
Responsavel.: JR. OLIVEIRA LTDA
CPF/CNPJ....: 011473207/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            236,70
Cedente.....: A A COMERCIAL LTDA ME
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058628
Responsavel.: JOAO NOGUEIRA M SOBRINHO
CPF/CNPJ....: 410306803-53
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            500,00
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CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.339,60
Cedente.....: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058688
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.339,60
Cedente.....: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058689
Responsavel.: NORDE GREEN ADMINISTRADORA DE
CPF/CNPJ....: 012774216/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            241,00
Cedente.....: SET SISTEMAS E PROD TEC LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060151
Responsavel.: NR COMERCIO DE PROD DESCAR-
TAVEIS LT
CPF/CNPJ....: 011784419/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.661,24
Cedente.....: TECPON IND E COM DE PROD QUIMICOS L
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058572
Responsavel.: RAFAEL LUNA DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 060246524-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            119,96
Cedente.....: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE REFRIGE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057792
Responsavel.: RODOVIARIO RAMOS LTDA
CPF/CNPJ....: 025100223/0055-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            191,82
Cedente.....: RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E 
COMERCI
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058367
Responsavel.: VALDY FERREIRA DE MORAES
CPF/CNPJ....: 250867664-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            180,00
Cedente.....: CONDOMINIO DO EDIFICIO AGAPANTHUS
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059963
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,  20/11/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nr 45/2012
OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para contratação do serviço de 

engenharia de manutenção e recuperação de 02 (duas) garagens, com execução mediante o regime 
de empreitada por preço global, visando atender às necessidades do 15º Batalhão de Infantaria 
Mecanizada (15º BI Mtz), Unidade subordinada ao 1º Grupamento de Engenharia, conforme espe-
cificações e quantitativos estabelecidos no Edital e seus Anexos. 

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do dia 
16/11/2012, 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 28/11/2012,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

João Pessoa-PB, 16 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

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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nr 39/2012
OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para aquisição de ferramentas 

e equipamentos de oficina para manutenção de veículos automotores, visando atender às ne-
cessidades do Comando do 1o Grupamento de Engenharia (1º Gpt E), conforme especificações 
constantes no Anexo I do Edital. 

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do dia 
16/11/2012, 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 10:00 
horas (horário de Brasília) do dia 28/11/2012,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

João Pessoa-PB, 16 de novembro de 2012.

JOSÉ EDUARDO FERREIRA CHERFÊN – Cel 
Ordenador de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍ-

DICA. - FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2012. DOTAÇÃO: Recursos 
PRÓPRIOS: 02.00 - 04.122.2006.2068 - 33.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 
VIGÊNCIA: Novembro e Dezembro de 2012. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PILÕEZINHOS e CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO – OAB 12.381/PB - CPF: 033.249.484-
52 - CT Nº 00128/2012 – 26.10.2012 - R$ 6.000,00 – Seis Mil Reais.

Pilõezinhos, 26 de Outubro de 2012.

GERALDO MENDES DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

BORBA E CAHU AQUACULTURA LTDA - CNPJ/CPF N° 14.884.234/0001-53 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
4190/2012 em João Pessoa, 23 de outubro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Carci-
nicultura BORBA E CAHU AQUACULTURA LTDA. Na(o) - FAZENDA SANTO ANTONIO Municipio: 
SALGADO DE SAO FELlX - UF: PB. Processo: 2012-006489/TEC/LI-1644

USINA CENTRAL OLHO D’ÁGUA S/A – CNPJ Nº 11.797.222/0001-01– Rodovia PE 41 – Km 10,7 
– Zona Rura – Camutanga - PE, torna público que requereua SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, Licença Ambiental - LI, para construção de um reservatório de terra, situada 
no Município de Juripiranga PB, CEP: 58.330-000 - UF: PB. Processo: 2012-007962/TEC/LI-1761.

REPÚBLICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA,  CNPJ/CPF Nº 09.472.746/0001-72 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 4301/2012 em João Pessoa, 06 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de Edificação multifamiliar Na(o) RUA GOLFO DE FINLÂNDIA, S/N, INTERMARES, 
Municipio: Cabedelo – UF: PB Processo: 2012-007220/TEC/LI-1685

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

RESULTADO DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 003/2012
Objeto (resumido): Contratação de empresa para a construção da Academia de Saúde no 

município de Bananeiras - PB.
 A Comissão informa que após a análise do recurso e contra razões e apreciação dos autos pela 

autoridade competente, fica habilitada a Empresa PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA(CNPJ: 
11.209.767/0001-41).

A Comissão informa que a sessão de abertura dos envelopes com a proposta de preço será 
realizada no dia 26 de Novembro às 08:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Bananeiras – Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 – Centro – Bananeiras - PB. Esclarecimentos pelo 
telefone(83) 3367 1129.

JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARBOSA
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Responsavel.: ALISON FERNANDES FERREIRA
CPF/CNPJ....: 080273014-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            223,37
Cedente.....: AG COMERCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058922
Responsavel.: ANDRE LINS DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 055790174-05
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            110,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA VERDE
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059970
Responsavel.: DAJANA CARLA BRITO SILVA
CPF/CNPJ....: 088882594-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058351
Responsavel.: EDIPO DUARTE FREIRE JUNIOR
CPF/CNPJ....: 886027534-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            820,00
Cedente.....: ROBERTO HONORATO TORRES
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060063
Responsavel.: FABRICIO BARBOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 276752808-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            800,00
Cedente.....: HENRIQUE GERALDO LARA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058521
Responsavel.: GLEIDSTON MILLER MEDEIROS 
CANEDO
CPF/CNPJ....: 031723886-89
Titulo......: CHEQUE           R$          1.000,00
Cedente.....: HILDO DE ASSIS ARNAUD FILHO
Apresentante: HILDO DE ASSIS ARNAUD FILHO
Protocolo...: 2012 - 057145
Responsavel.: JEFFERSON COUTINHO DE BARROS
CPF/CNPJ....: 992873404-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Cedente.....: ARAUJO E BEZERRA LTDA ME
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059526
Responsavel.: KALLYANA MARTINS FERREIRA
CPF/CNPJ....: 057848444-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             97,80
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060030
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI

EMPRESA- EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A-CNPJ-09.138.462/0001-44
CAPITAL  AUTORIZADO .......................R$25.000.000,00
CAPITAL SUBSC/INTEGRALIZADO. ....R$ 6.546.750,79
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOORDINÁRIA -CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os senhores acionistas da EMPRESA-Empresa de Premoldados S/A, a se reunirem 

em Assembléia Geral Extraordinária a se realizar  no dia dia 30 de novembro de 2012 às 10:00 horas, em 
sua sede social situada nos Lotes 4 e 5 da Quadra “P” do Distrito Industrial de João Pessoa-PB, afim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  a) Mudança do endereço de sua sede para a Rua SEVERINO 
BENTO DE MORAIS  S/N BAIRRO  FUNCIONÁRIOS II  João Pessoa estado da Paraíba, b)Eleição do 
Conselho de Administração. Assuntos correlatos e de interesse social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2012
O Pregoeiro(a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 183/2012 de 05 de 

janeiro de 2012, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem através deste AVI-
SO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do REGISTRO DE PREÇOS N° 
001/2012, cujo objeto é  AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR, CONFORME 
DEMANDA, DESTINADOS AO ASSISTENCIALISMO AO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO.

VENCEDOR:
J BRANDAO E CIA LTDA.

ITEM

1

2

3

4

5

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 
-CILINDRO Q 3 m³

TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 
-CILINDRO PORTÁTIL 1 m³

COILINDRO DE AR COMPRIMIDO 3 m³

CILINDRO DE OXIG|ENIO MEDICINAL 
- CILINDRO K 7m³

CILINDRO DE OXIG|ENIO MEDICINAL 
- CILINDRO Q  3,rm³

UNID.

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

QUANT.

150

200

30

50

30

 PRÇ. UNIT 

70,00

45,00

80,00

140,00

80,00

 PRÇ. TOAL 

10.500,00

9.000,00

2.400,00

7.000,00

2.400,00
   

31.300,00TOTAL GERAL . . . . . .

Trinta e Um Mil e Trezentos Reais).

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, 30 de outubro de 2012.

Jose Idomar de Souza Bento     
Pregoeiro (a) Oficial.

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N408/2012
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 Instrumentos musicais, 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 - 12-02058-8
João pessoa, 16 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 N378/2012
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 04/12/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de material de limpeza comum, destinado ao Complexo de Saúde de Guarabira - SES, 
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 - 12-02071-9
João pessoa, 19 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

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
Prefeitura Municipal
Aviso de Licitação

Tomada de Preço N°. 006/2012 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Igaracy, Estado da 

Paraíba, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 14 de dezembro 
de 2012 as 09:30 min. (nove e trinta) horas, na sala de reunião da Comissão de Licitação, com sede 
na Prefeitura Municipal de Igaracy, na Rua Pedro Lopes Brasileiro, s/nº., a licitação tipo Menor Preço, 
modalidade Tomada de Preço Nº. 006/2012, a mesma será regida pela Lei nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores. Portanto a presente licitação tem como objetivo contratação de empresa para ampliação 
de 02 UBS, sendo a do PSF II – Francisco Brasileiro Lima e PSF Rodolfo Cavalcanti, localizados 
no Município de Igaracy/PB, conforme Planilha Orçamentária, especificações técnicas e projetos, 
conforme convênio. Os interessados poderão adquirir cópias do Edital no endereço supracitado, 
nos horários de 07:30 ás 12:00 Horas.

Igaracy/PB, 14 de novembro de 2012.
Késsya M. Lacerda F. de Sousa

Presidente C.P.L

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012
REGISTRO NA CGE Nº 12.02068-7/2012 
A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através da Comissão Per-

manente de Licitação – CPL, realizará às 15h00min do dia 06 de dezembro de 2012, a Tomada 
de Preços nº 013/2012, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço unitário, tendo 
como objeto a contratação de Empresa para a conclusão do Conjunto Habitacional 20 (vinte) UH, 
no município de Cubati-PB, (recursos Programa Pró-Moradia-CAIXA/BNDES), no que se refere à 
infraestrutura complementar: Rede de água, rede de esgotos sanitários (tanque séptico e filtros), 
complementação de vias (conformidade do leito da via e assentamento de meio fio). Os interessados 
poderão adquirir o EDITAL, mediante o ressarcimento das despesas de reprodução no valor de R$ 
50,00 (cinqüenta reais) e obter informações perante a Comissão Permanente de Licitação, situada 
à Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, Mangabeira I, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, de 
segunda a sexta das 08h00min às 12h00min, e das 14h00min às 18h00min, ou pelo telefone (83) 
3213-9195, no mesmo horário. João Pessoa, 19 de novembro de 2012.

ESMERALDO ALVES LACERDA
Presidente da CPL

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SR° MARCOS ANTONIO BATISTA, CPF: 144.254.164-49, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 138043107, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

VALMIR CAVALCANTE DANTAS – ME – CNPJ/CPF N° 35.587.112/0001-75. Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de 
Operação n° 1727/2012 em João Pessoa, 2 de julho de 2012. Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Fabricação de Picolés e Sorvetes na (o) RUA: SALATIEL MARQUES FONTES – N° 495. Município: 
Sousa - UF: PB. Processo: 2011-007066/TEC/LO-2198.

BOM JESUS IND. E COM. DE ÁGUA MINERAL LTDA – CNPJ/CPF N° 02.995.392/0001-00. 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu 
Licença de Operação N° 1572/2012 em João Pessoa, 21 de junho de 2012. Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Extração e Envasamento de Água Mineral Na (o) – SÍTIO CADEADO, KM 413, 
Município: SOUSA – UF: PB. Processo: 2010-007168/TEC/LO-2551.

AURINEIDE MORAIS DE OLIVEIRA CASIMIRO – ME CNPJ/CPF N° 13.748.861/0001-02. 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu 
Licença de Operação n° 3349/2012 em João Pessoa, 11 de setembro de 2012. Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Comércio Varejista de Material de Construção, Na (o) – Rua Gualberto Filho, 
29 – Areia, Município: SOUSA – UF: PB. Processo: 2011-006403/TEC/LO-0335.
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