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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,094 (compra) R$ 2,095 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,070 (compra) R$ 2,190 (venda)
EURO   R$ 2,691 (compra) R$ 2,692  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA 12h04 1.9m

baixa

baixa

18h11 

05h47

0.7m

0.7m

l Clube da Pessoa Idosa promove hoje mostra para comemorar o Dia da Música

l UFPB promove até sexta-feira na Reitoria o VII Seminário de Direitos Humanos

l Espep inscreve para 19 cursos de qualificação que vão acontecer em dezembro

l UFCG lança editais para vagas de professor nos campi de Pombal e Sousa

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ano CXIX
Número 255 

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Estado atinge no ano a marca 
de R$ 241 milhões em obras

O Governo do Estado ul-
trapassou em 2012 os inves-
timentos feitos em obras em 
anos anteriores. Foram apli-
cados R$ 241 milhões este 
ano contra R$ 218 milhões 
em 2011 e R$ 137 milhões 
em 2010. PÁGINA 17

Governo vai parcelar ICMS da 
campanha para lojista da capital

NATAL SURPRESA

PÁGINA 17

O Centro de Convenções que está sendo construído em João Pessoa é uma das importantes obras realizadas pelo Governo

Cruz Vermelha realiza atendimento em bairros de JP PÁGINA 13

Biografia revela 
a vida intensa 
da cantora
Dolores Duran

PÁGINA 5  

As provas do Enade se-
rão realizadas no próximo 
domingo, a partir do meio-
dia. Na Paraíba, 6,6 mil estu-
dantes de graduação devem 
realizar o exame.  PÁGINA 14

6,6 mil estudantes 
da Paraíba farão 
Enade no próximo 
domingo

EDUCAÇÃO 

Os deficientes visuais 
que se inscreveram no vesti-
bular da UEPB têm até o dia 
1º de dezembro para pedir 
acesso à prova com impres-
são ampliada. PÁGINA 16

Deficiente visual 
pode pedir prova 
ampliada até o dia 
1o de dezembro

UEPB

Número de
notificações de
catapora tem 
redução de 43%

PÁGINA 9

Câmara reduz 
para 60 anos 
idade para saque 
do PIS/Pasep

PÁGINA 4

Foi inaugurado ontem o 
primeiro Centro de Referên-
cia de Esclerose Múltipla do 
Estado, uma parceria da Fu-
nad com a Secretaria Estadual 
de Saúde. PÁGINA 13

Paraíba ganha
primeiro Centro
de Referência de
Esclerose Múltipla

SAÚDE

O vencedor do concurso 
para escolha da logomarca 
dos 120 anos de A União vai 
receber um prêmio de R$ 3,5 
mil. Inscrições vão até 1º de 
dezembro. PÁGINA 13

Concurso para 
escolher a marca 
dos 120 anos terá 
prêmio em dinheiro
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Quarteto de 
Trombones e 
Pepe Cisneros 
na Estação

PÁGINA 8

70% foram investidos a 
mais em relação a 2010 

CRESCIMENTOu

Mais de 300 obras estão 
sendo feitas na Paraíba

BALANÇOu



Um dos critérios pelos quais se 
avalia hoje a eficiência de qualquer ad-
ministração pública é, sem dúvida, o 
grau de transparência com que são to-
madas as suas decisões. A este se jun-
tam, é claro, outros critérios, mas não 
será exagero dizer que a transparência 
é mesmo a grande característica das 
gestões públicas que, nada precisan-
do esconder, asseguram à população 
o direito de se informar corretamente 
sobre as ações que promovem. 

Ontem, a ONG Contas Abertas di-
vulgou o ranking dos estados brasilei-
ros no que se refere aos seus índices 
de transparência pública. A Paraíba 
ficou em posição mais do que confor-
tável. Entre as 27 unidades da federa-
ção, ocupa atualmente o nono lugar. 
Em 2010, aparecia na 14ª colocação, 
subindo, portanto, cinco posições. 

Se em relação ao país como um 
todo a situação da Paraíba já é de des-
taque, quando a comparação é feita em 
relação ao Nordeste, melhora ainda 
mais. A Paraíba ficou atrás apenas de 
Pernambuco (3º) e Ceará (7º). A nota 
geral alcançada 6,56 ficou acima da 
média da região (5,64) e atesta o alto 
índice de transparência das contas pú-
blicas e controle social, conquistados 
nos dois últimos anos no Estado. Em 
comparação com o ano 2010, quando 
a Paraíba registrou nota de 5,07, houve 

um crescimento de 1,49 pontos.
O Índice de Transparência do Con-

tas Abertas utiliza como base a Lei 
Complementar 131 (LC 131), poste-
riormente regulamentada pelo Decre-
to 7.185. Com base em parâmetros 
técnicos, um comitê formado por espe-
cialistas em finanças e contas públicas, 
desenvolveu o Índice de Transparên-
cia, cujo objetivo é criar um ranking, 
com notas de zero a dez, que elenca si-
tes com menor ou maior grau de trans-
parência.

A ideia central é a de que uma 
opinião pública bem-informada é fun-
damental para o exercício do deno-
minado controle social. Para tanto, a 
quantidade e a qualidade da informa-
ção fornecida aos cidadãos é essencial 
para que a “responsabilidade objetiva” 
possa produzir os resultados espera-
dos por uma sociedade democrática.

No âmbito governamental verifica-
-se que os processos de reforma e mo-
dernização da gestão pública estão en-
frentando um novo desafio, qual seja, 
o de adaptarem-se à crescente difusão 
das inovações tecnológicas e à expan-
são de um novo paradigma produtivo 
associado ao estabelecimento da cha-
mada sociedade do conhecimento.

É bom constatar que neste aspecto 
da transparência a Paraíba está no ca-
minho certo.

As equipes que vierem disputar a Copa 
do Mundo no Brasil deverão se prevenir 
e trazer um banco maior que o de praxe. 
Os países participantes devem se dirigir à 
FIFA e solicitar uma alteração no regula-
mento para que possam trazer mais de 22 
jogadores,diante da insegurança do Brasil. 
Se um ou mais jogadores forem baleados a 
equipe ficará desfalcada, sem possibilidade 
de substituição. 

Estados como São Paulo, Rio de Janei-
ro, Espírito Santo e Alagoas não têm a me-
nor condição de sediar a Copa, pois o índice 
de criminalidade nessas unidades da União 
é alarmante, notadamente em São Paulo. A 
Paulicéia tem sido palco de uma autêntica 
guerra entre a polícia e o crime organizado 
(CO), com uma centena de baixas entre 
policiais e várias centenas entre a popula-
ção civil, que é confundida com bandidos 
porque se veste à paisana.

A onda de crimes se entende como 
um tsunami de violência e já atinge estados 
outrora pacíficos, como Santa Catarina. O 
interior de São Paulo, antes relativamente 
calmo, tem sido assolado pelo maremoto 
do crime. Policiais são abatidos por serem 
policiais, paisanos são executados por 
serem paisanos, ônibus são incendiados 
com passageiros e tripulantes ainda dentro. 

Ninguém escapa.
A presidenta Dilma Rousseff fez sua 

obrigação: ofereceu tropas do Exército 
e efetivos da Polícia Federal para atua-
rem juntos com a polícia de São Paulo no 
combate ao crime, como aconteceu no Rio 
de Janeiro. Mas o governador de São Paulo, 
Geraldo Alkmim, dispensou a ajuda do 
Exército, garantindo que seu Governo dará 
conta da situação. Quer dizer: o governador 
chamou a si a responsabilidade, que assu-
miu sozinho. Aceitou apenas a colaboração 
do serviço de inteligência da Polícia Federal 
para, junto à Polícia Militar e à Polícia Civil, 
formarem uma agência de informações.

É uma atitude temerária essa do 
governador de São Paulo de dispensar a 
colaboração do Exército. Se o governador 
e sua polícia não derem conta do recado, 
a pessoa de Geraldo Alkmim responderá 
pelo insucesso e os lamentáveis resul-
tados da morte de paisanos e fardados. 
A PM mata de noite, o CO mata de dia. E 
ainda têm as balas doidas, trocadas entre 
as duas forças, que terminam sobrando 
para a população indefesa. Bala nenhuma 
tem juízo, principalmente as modernas 
hollow-points (originárias de Dumdum, 
Índia), que se expandem no alvo. São ocas 
e loucas.

Editorial

Um
Salvem Salve Jorge!

 Gestão transparente

Ocas & loucas

Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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Um exército que se preza (e é o nosso caso), não necessita andar na 
mídia fazendo parte de historietas, a troco de migalhas.”

O governador de São Paulo dispensou a ajuda do Exército, 
garantindo que seu Governo dará conta da situação.”
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UN
O deputado Francisco Quintans, 
um dos baluartes na luta pela 
transposição do São Francisco, 
constatou ontem, que  a Capital 
Federal fala outra língua. “Infeliz-
mente, aqui a prioridade são as 
obras para a Copa do Mundo e as 
Olimpíadas”, admitiu.  Quintans 
foi a Brasília para pegar assinatu-
ras de parlamentares paraibanos 
no Congresso ao manifesto da 
Assembleia em defesa da trans-
posição e entregar  à comissão 
do Senado, que fiscaliza a obra e 
é presidida por Vital Filho, o docu-
mento produzido pela Casa de Epi-
tácio Pessoa, sobre o estágio dos 
trabalhos, depois de uma visita de 
parlamentares ao local.

O advogado Hermano Gadelha, 
da chapa “A Ordem é Renovar”, 
será o entrevistado de hoje do 
programa “Plenário Agora”, 
da TV Assembleia, concluindo 
a série de entrevistas com os 
candidatos à presidência da 
OAB-PB O programa vai ao ar 
às 9h.

O Centro Cultural Piollin realiza 
até o próximo sábado, o primeiro 
Encontro de Teatro Aberto da ins-
tituição. O objetivo é estimular a 
formação e provocar a reflexão do 
teatro estudantil.  A programação é 
voltada para estudantes do Ensino 
Fundamental e Médio, e educadores 
em geral.  

O Brasil continua sendo o país do 
inexplicável. No mesmo dia em que 
a Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito (CPMI) que investiga a 
relação de Carlos Augusto Ramos, o 
Carlinhos Cachoeira, anuncia o rela-
tório, o principal personagem deixa a 
cadeia, mesmo condenado em juízo 
no dia anterior. Vai  entender.

FORA DE PAUTA

ELEIÇÕES OAB

PIOLLIN INEXPLICÁVEL

SEDE AO POTE

COMÉRCIO

Começou o debate sobre o fim 
do fator previdenciário, promo-
vido pela Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participa-
tiva. A extinção desse mecanis-
mo, que procura desestimular 
aposentadorias precoces,  já 
havia sido aprovada pelo Con-
gresso Nacional, mas foi vetada 
pelo governo.
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O título virou piada para rebatizar 
a novela das 9 (antiga novela das 8) 
da Rede Globo. Motivo: o desempenho 
do novo folhetim de Glória Perez vem 
derrubando a audiência da emissora no 
horário nobre, com média de 30 pontos, 
bem abaixo do furacão Avenida Brasil 
(36), atração anterior, e também de 
Caminho das Índias (34), última trama 
da autora. Dizem os entendidos que um 
dos motivos do fraco desempenho de 
Salve Jorge é o fato de repetir elenco e 
temática de outras novelas de Glória. Ou 
a razão estaria com o coronel reforma-
do do Exército Marcelo Antônio Neves? 
Ouviram falar nele não? Então, leiam a 
carta que o militar enviou a veículos de 
comunicação:

Sou Coronel de Artilharia da turma 
de 1978 e estou na reserva desde 31 
Dez 2009, desde então trabalhando no 
mundo corporativo. Estou longe de ser 
mais um membro da reserva enfurecida, 
que vê sombras onde não existem, mas 
não poderia deixar de expressar minha 
indignação com a imagem que estão de-
lineando da nossa Força, com episódios 
cada vez mais estarrecedores envolvendo 
personagens que representam a oficia-
lidade do Exército Brasileiro, num posto 
que se pressupõe maturidade, equilíbrio 
e comprometimento com nossos valores 
mais caros, cultuados desde os bancos 
acadêmicos (capitães de cavalaria, no 
nosso Exército, só saem da AMAN).

As demonstrações de deslealdade, 
desequilíbrio, petulância e falta de ação 
de comando dão aos expectadores a 
ideia que o nosso Exército é aquele saco 
de gatos, a que ficou reduzido o brioso e 
tradicional Regimento Andrade Neves.

Vivo sendo questionado por civis 
de minhas relações, a perguntar se isso 
acontece dentro dos quarteis e sistemati-
camente tenho que explicar que essa não 
é a expressão da verdade (penso que esse 
passivo deva cair no colo de inúmeros 
militares da reserva e da ativa).

De qualquer maneira, nem sempre 
teremos um Coronel R1 disponível para 
explicar ao público externo que aqueles 
capitães e aquele Coronel Comandante, 
que não conhece sua oficialidade, são 
obra de uma orquestração muito sutil 
para reduzir o EB a expressão mais 
simples e nos nivelar por baixo, como 
se os valores que cultuamos e fazemos 
questão de apregoar fossem mero 
embuste.

Francamente… a ideia de fazer pro-
paganda da Força Terrestre na novela 
das 21h, da Rede Globo, foi no mínimo 
ingênua e a concordância em utilização 
de instalações de uma unidade tradicio-
nal de Cavalaria para aquela patifaria, 
beira a irresponsabilidade. Um exército 
que se preza (e é o nosso caso), não 
necessita andar na mídia fazendo parte 
de historietas, a troco de migalhas, de 
luzes ou da simpatia da mídia.

A Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania apro-
vou o projeto de lei que fixa 
a jornada de trabalho dos co-
merciários em 8 horas diárias 
e 44 semanais. Pela proposta, 
estes limites só podem ser 
alterados por meio de conven-
ção ou acordo coletivo.

Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.com
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A não obstante o pouco tempo de Senado, Vital Filho, presidente de duas co-
missões, continua insaciável. Está brigando para ser líder do PMDB na Casa, 
disputando com raposas velhas como Eunício Oliveira, do Ceará; e Romero 
Jucá, de Roraima. O senador paraibano ainda se coloca como opção para a 
presidência do Senado, caso seja inviável a candidatura de Renan Calheiro 
(PMDB-AL). Essa superexposição, às vezes, não acaba bem.



Marise Dantas 
Psicológa e xamã

Você sabe o que é 
a doutrina xamã? 

O papel da 
mulher no 
xamanismo 
deve ser o 
resgate da 
energia 
feminina

N
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EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

O que é xamanismo?
A palavra xamanismo vem da 

sua palavra original xamã, que sig-
nifica curandeiro na nossa língua 
portuguesa e na tupi seria o pajé. 
Então, xamanismo se trata de 
um resgate das teorias e práticas 
dos princípios dos xamãs. Segun-
do Michael Harner, antropólogo 
norte-americano, a palavra xamã, 
deriva da língua falada pelos po-
vos tungus da Sibéria, e significa 
“trabalhar com calor e o fogo”. O 
caminho do xamã é considerado 
o caminho do coração, porque é 
com o coração que o filho faz a li-
gação com a mãe natureza e com os 
outros níveis de existência com a 
cooperação e apoio de todas as for-
mas de vida, o desenvolvimento e o 
crescimento espiritual e holístico.

O que vem a ser yatamalo?
O yatamalo significa também 

uma pajé da nação Camaiurá do 
Alto Xingu, ou seja, mulher de cura 
e, esse nome me foi dado pelo pajé 
Sapaim Camaiurá, do Alto Xingu.

Qual o papel da mulher no 
xamanismo?

O papel da mulher no xama-
nismo deve ser o resgate da ener-
gia feminina, o poder divino do 
feminino para curar, ajudar e har-
monizar homens e mulheres neste 
momento de grandes transforma-
ções que o nosso planeta, a mãe 
terra está passando, e sabemos 
que as mudanças ou transforma-
ções virão e já estão aí, pelas águas, 
pela terra, pelo fogo e pelo ar. Não 
temos tempo a perder, temos que 
unir forças para receber as grandes 
transformações, pois sabemos que 
estamos ou que os nossos filhos 
testemunharão, iniciando a grande 
jornada para um mundo melhor, e 
a nova consciência está conectada 
com a matricial consciência de que 
a terra será pacífica e os povos da 
terra se tornarão pacíficos.

Como despertou o seu inte-
resse pelo xamanismo?

Desde criança eu tinha o dese-

jo de ser médica psiquiátrica para 
entender determinadas doenças. 
Terminei me formando em psico-
logia e meu interesse pelo estudo 
xamânico foi despertado nos anos 
80 durante a leitura das obras 
do antropólogo norte-americano 
Carlos Castañeda. Então, nos últi-
mos dez anos eu me dediquei aos 
estudos com vários xamãs estran-
geiros e brasileiros, incluindo o 
pajé Sapaim, fiz parte da Forma-
ção Holística de Base da turma VI 
da Universidade Holística da Paz 
(Unipaz) em Brasília onde partici-
pei também da formação de facili-
tadores em xamanismo matricial, 
faço parte do Círculo de Xamãs da 
Paz Géia do Instituto de Pesquisas 
Xamânicas, entre outros estudos. 
Estes conhecimentos me levaram 
a fundar em João Pessoa o templo 
Taba da Águia, onde eu coordeno a 
roda de cura da Medicina Sagrada e 
o Grupo Águia – Estudos e Práticas 
Xamânicas.

O que significa Taba da 
Águia?

Taba da Águia veio pelo som 
do tambor e inspiração da ances-
tralidade. Esse nome foi dado pelo 
meu mestre interno que se chama 
Águia Dourada. Tenho muitas cone-
xões com a águia. Ela se apresentou 
desde o começo da minha iniciação 
xamânica com a Carminha Levy em 
1992, como o meu animal de cura. 
É o espírito totem principal médico 
curador que me auxilia quando es-
tou ajudando uma pessoa em curas 
xamânicas.

Sou leonina, regida pelo sol, 
que segundo as lendas indígenas 
brasileiras é Guaracy, a àguia as-
cendente do Leste. A Taba da Águia 
é um espaço sagrado para estudos 
e práticas xamânicas que foi cria-
do em Brasília em 1995 para ser 
o local de encontro dos aprendi-
zes da formação de facilitadores 
de Xamanismo Matricial. O espaço 
permaneceu em Brasília até 1997 e 
em janeiro de 1998 a Taba da Águia 
voou para João pessoa, Paraíba, e 
aqui estamos até hoje.

Como são realizados os tra-
balhos na Taba da Águia?

Na Taba da Águia, os trabalhos 
de xamanismo são realizados basi-
camente de duas formas: trabalho 
de atendimento individual, ou tra-
balho em grupo. No trabalho indi-
vidual, eu procuro enxergar através 
do transe do tambor a cura que será 
necessária para o paciente, e em se-
guida tomo as direções necessárias 
para o início da cura junto à pessoa. 
No trabalho em grupo, na maioria 
das vezes o mais importante é a 
aprendizagem do uso da energia e 
força do grupo para a cura de todos. 
São vários os tipos de trabalho, em 
grupo e individual. A Taba da Águia 
recebe xamãs para realizarem seus 
trabalhos e está aberta a curandei-
ros de outras religiões e tradições

Como é feita a consulta xa-
mânica?

Na consulta xamânica, a pes-
soa fala da sua problemática e após 
o reconhecimento do seu processo 
interior, a xamã faz uma limpeza 
e uma energização em nível emo-
cional, físico, mental e espiritual, 
usando as técnicas arcaicas de cura. 
Utiliza também as Cartas do Cami-
nho Sagrado e as Cartas Xamânicas 
como suporte para a jornada inter-
na com o tambor xamânico para 
ajudar a pessoa a resgatar o seu po-
der pessoal, o seu Espírito Guardião 
que lhe dará força e coragem no 
caminhar da estrada vermelha. Na 
consulta xamânica também se in-
clui a cura xamânica, porque a pes-
soa já evidencia que tipo de desar-
monia está lhe ocorrendo, seja em 
nível emocional, físico, mental ou 
espiritual. A xamã já pode interagir 
com a pessoa na escolha das técni-
cas arcaicas de cura que vai utilizar. 

Seja para um resgate da alma, seja 
para harmonizar ou energizar. Sem-
pre utilizamos o tambor xamânico, 
as maracas, rezas, preces, orações e 
cantos.

Em que consiste a terapia 
xamânica?

Este método também faz parte 
da consulta xamânica e os sete por-
tais de cura. Tudo dentro da roda 
da medicina sagrada, a pessoa vai 
sendo curada nos portais Sul, que 
é o corpo emocional; Oeste, corpo 
físico; Norte, corpo mental; Leste, 
corpo espiritual; Acima, o pai bioló-
gico, os homens da sua vida; Abai-
xo, a mãe biológica, as mulheres da 
sua vida e o Centro, todas as suas 
relações e o fechamento da terapia. 
A terapia consiste em um encontro 
semanal durante sete semanas.

Você também falou no resga-
te de alma e na limpeza da aura. 
Como isso é feito?

O resgate da alma é uma técni-
ca arcaica de cura exclusiva usada 
pelos xamãs quando o paciente sen-
te que algo está faltando em nível 
emocional, físico, mental ou espiri-
tual. É uma parte da alma da pessoa 
que está fora dela. Ás vezes a pessoa 
sente uma saudade de um lugar ou 
alguém desconhecido, uma tristeza 
inexplicável, depressão, desnortea-
mento, abandono, um sentimento 
de ser órfão mesmo tendo os pais 
em sua vida. Quando a xamã traz 
essa parte de alma que estava fora, 
a pessoa se sente inteira, completa, 
feliz. A limpeza da aura é quando a 
pessoa se sente invadida por ener-
gias ou espíritos obsessores, senti-
mento de ser vigiado, perseguido, 
causando mal-estar e desconforto 
em todos os níveis da sua vida. A 

xamã usará as técnicas arcaicas de 
cura correspondentes a estas difi-
culdades, transmutando na luz com 
o auxílio do tambor xamânico, as 
maracas, essências, rezas, cantos 
e orações. As vezes é necessário 
a limpeza do ambiente onde o pa-
ciente vive, especialmente o quarto 
de dormir.

A prática do xamanismo en-
frenta preconceitos?

Acredito que os preconceitos 
são os mesmos conceitos anterio-
res arcaicos e antigos estabelecidos 
pelo sistema patriarcal de falsos 
julgamentos, moralismo, medo do 
desconhecido, entre outros. Porém, 
nós xamãs devemos estar aten-
tos, centrados e conectados com a 
sagrada luz que nos dá a força e o 
poder pessoal para não nos envol-
vermos com o que está “fora dela”. 
Devemos brincar e rir bastante, dei-
xando que a nossa criança interna 
esteja sempre presente.

os dias atuais é comum nos depararmos com diversos profissionais 
e pessoas das mais variadas crenças se dedicando ao estudo e 
aplicando o xamanismo. Mas o que é xamanismo? É um conjunto 
de crenças ancestrais, cuja prática estabelece contato com 
outros planos de consciência, a fim de obter conhecimento, poder, 
equilíbrio e saúde. De acordo com Marise Dantas, que é psicóloga, 
poetisa e xamã, essas crenças propiciam tranquilidade, paz, 
profunda concentração, estimulam o bem-estar físico, psicológico 
e espiritual do ser humano. Ela despertou o seu interesse pelos 
estudos xamânicos lendo as obras do antropólogo norte-americano 
Carlos Castañeda e, nos últimos dez anos de sua vida, estes 
conhecimentos a levaram a fundar em João Pessoa o templo Taba 
da Águia, onde ela coordena a roda de cura da Medicina Sagrada e o 
Grupo Águia – Estudos e Práticas Xamânicas. Na entrevista a seguir, 
ela fala sobre os rápidos resultados, introvisões de profundo 
significado, o contato com realidades ocultas, a obtenção de 
autoconhecimento, a busca do poder pessoal, que contribuem para 
o interesse nas práticas do xamanismo que estabelece contato 
com outros planos de consciência, a fim de obter conhecimento, 
poder, equilíbrio e saúde. 
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Em cima da hora

Idade mínima passa de 70 para 60 anos
SAQUE DO PIS/PASEP

O texto segue agora 
para a sanção da presidente 
da República Dilma Rousseff

O plenário da Câmara 
aprovou ontem o projeto de 
lei que reduz de 70 para 60 
anos a idade mínima para 
saque das contas indivi-
duais do PIS/Pasep. O pro-
jeto também concede esse 
direito às pessoas com defi-
ciência. O texto segue para a 
sanção da presidente Dilma 
Rousseff.

O relator da proposta 
na Comissão de Finanças e 
Tributação (CFT), deputado 
Júlio Cesar (PSD-PI), apon-
tou que os saldos das contas 
integram um fundo unificado 
de reservas, com contas in-
dividualizadas em nome dos 
trabalhadores e, como tal, 
não integram o patrimônio 
público.

“Estamos tratando aqui 
de um saldo residual, que 
não provocará grande dife-
rença no Fundo PIS/Pasep, 
principalmente porque boa 
parte das pessoas que ti-
nham depósitos em contas 
individuais já completou os 
70 anos, idade anteriormen-
te vigente para o saque”, afir-
mou em seu parecer.

No entanto, o deputado 
afirmou que a medida pode-
rá beneficiar os beneficiários 
com 60 anos. “Apesar de não 
provocar grande impacto 
para o Fundo, para os bene-
ficiários das contas, a anteci-
pação certamente fará toda 
diferença e será muito bem-
vinda, ainda mais em se tra-
tando daqueles que recebem 
benefício de prestação conti-
nuada à pessoa com deficiên-
cia e ao idoso”, completou no 
texto.

O vice-governador Rômulo 
Gouveia está em Brasília, e ontem, 
manteve audiências com repre-
sentantes do Governo Federal e 
da iniciativa privada.

Quem acompanhou o vice-go-
vernador foi o deputado federal 
pelo PSDB e prefeito eleito de Cam-
pina Grande, Romero Rodrigues.

O primeiro contato do vice-go-
vernador foi com o vice-presidente 
de relações institucionais da SKY
-HDTV Adir de Souza Matos. Na 
pauta, parcerias com o Estado da 
Paraíba e a participação da empre-
sa no evento do Maior São João do 
Mundo em Campina Grande.

Depois Rômulo Gouveia par-
ticipou de uma reunião no Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação.

Ao lado de Romero Rodrigues 
o vice-governador da Paraíba foi 
recebido pelo presidente do FNDE 
José Carlos Wanderley Dias de 
Freitas.

Na reunião foi tratado do 
transporte escolar, equipamentos e 
incentivos para os municípios parai-
banos.

Também estavam na reunião 
a prefeita eleita de Ouro Velho, 
Natália Carneiro Nunes de Lira, 
o prefeito de São Bento, Galego 
de Sousa e os prefeito e vice elei-
tos, Gemilton Souza e John Lúcio, 
como também o prefeito de Pau-
lista Severino Pereira Dantas.

Transposição
O vice-governador participou 

na manhã de ontem da 2ª Reu-

Rômulo participa de audiências
EM BRASÍLIA

nião da Comissão Especial Externa 
“Transposição do Rio São Francis-
co” no Senado Federal.

Com Rômulo Gouveia, o de-
putado Assis Quintans, prefeitos 
e integrantes da bancada federal, 
dentre eles, os deputados fede-
rais: Leonardo Gadelha e Nilda 
Gondim e o senador Cássio Cunha 
Lima. 

Esta comissão acompanha to-
dos os atos e fatos relevantes em 
relação às obras de transposição 
do São Francisco.

Na reunião da comissão, o de-
putado Assis Quintans entregou o 
relatório elaborado pela Assem-
bleia Legislativa da Paraíba.

“Trago a preocupação do 
povo paraibano com relação à 
seca que estamos enfrentando 

em nosso Estado”.
Na oportunidade foi apresen-

tado o Plano de Trabalho em rela-
ção à transposição, que tem como 
relator o senador Humberto Cos-
ta - PE.

A Comissão é presidida pelo 
senador paraibano Vital do Rêgo 
Filho.

Consciência Negra
Rômulo Gouveia representou 

a Paraíba na cerimônia alusiva ao 
Dia Nacional de Zumbi dos Palma-
res e da Consciência Negra, com 
anúncio de ações para as comuni-
dades quilombolas.

A cerimônia foi presidida pela 
presidente da República Dilma 
Rousseff no Palácio do Planalto, 
na manhã de ontem.

O vice-governador Rômulo Gouveia cumprimenta a presidente Dilma Rousseff 

FOTO: Secom-PB

Por desvios de recursos 
do Banco do Brasil para o 
esquema do Mensalão, o STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
estabeleceu ontem ao ex-
-diretor de marketing da ins-
tituição Henrique Pizzolato 
penas que, somadas, chegam 
12 anos e 7 meses de prisão.

Com isso, Pizzolato terá 
que cumprir a punição ini-
cialmente na prisão. A lei es-
tabelece que penas acima de 
oito anos devem ser cumpri-
das inicialmente em regime 
fechado. Ele também foi mul-
tado em R$ 1, 3 milhão.

O ex-diretor foi condena-
do por corrupção passiva, pe-
culato e lavagem de dinheiro. 
Por corrupção passiva, ele foi 
punido em 3 anos e 9 meses 
de reclusão e multa de R$ 240 
mil. Pelo peculato (desvio de 
recursos), pegou 5 anos e 10 
meses, mais multa de R$ 312 
mil. Por lavagem de dinheiro, 
pegou 3 anos de reclusão e R$ 
286 mil de multa.

Pizzolatto renovou o con-
trato da “DNA Publicidade” 
com o Banco do Brasil, e o fez 
ilegalmente. No julgamento, 
os ministros entenderam que 
Pizzolato atuou irregularmen-
te na liberação de recursos do 
fundo do Visanet e do chama-
do Bônus de Volume.

Lamas e Genú
O ex-tesoreiro do PL 

(atual PR) Jacinto Lamas, que 
à época também assessorava 
o deputado Valdemar Costa 
Neto (PR-SP), foi condenado 
por lavagem de dinheiro a 
5 anos de prisão, mais 200 
dias-multa (cada dia-multa 
equivalente a cinco salários 
mínimos em valores vigen-
tes à época) e por corrupção 
passiva a 1 ano e 6 meses, 
no julgamento do Mensalão 
em sessão no STF (Supremo 
Tribunal Federal), ontem. No 
entanto, a pena por corrup-
ção já está prescrita.

Segundo o Código Penal, 
um crime com punição de até 
dois anos de reclusão pres-
creve em quatro anos após o 
recebimento da denúncia. No 
caso do Mensalão, a abertura 
da ação penal foi em 2007. O 
crime estaria prescrito, por-
tanto, em 2011.

Lamas também foi de-
nunciado pelo crime de for-
mação de quadrilha, mas 
acabou sendo absolvido pela 
maioria dos magistrados.

João Cláudio Genú, ex-
-assessor do PP na Câmara, 
recebeu a pena de 7 anos e 3 
meses. O ex-assessor foi con-
denado a 2 anos e 3 meses 
pelo crime de formação de 

quadrilha, 1 ano e 6 meses por 
corrupção passiva e 5 anos e 
200 dias-multa por lavagem 
de dinheiro. A pena do crime 
de corrupção já está prescrita 
pois é inferior a 2 anos.

Genú teria sido beneficia-
do pelo esquema entre o Ban-
co Rural e a empresa SMP&B, 
de Valério. Seria ainda o res-
ponsável por intermediar pa-
gamentos a deputados do PP. 
Junto a eles, teria recebido cer-
ca de R$ 4 milhões de propina.

“[Genú atuou para] trans-
formar a legenda em uma 
legenda de aluguel. Este acu-
sado, como assessor parla-
mentar e do partido, atuou 
por 2 anos para atender aos 
interesses criminosos de 
seus aliados”, disse o relator 
Joaquim Barbosa. 

A advogada criminalis-
ta Patricia Sosman Wagman 
explica que, como o relator 
entendeu que o crime de 
quadrilha foi cometido em 
cumprimento de ordem do 
superior, ele considerou cir-
cunstâncias atenuantes para 
reduzir a pena e estabeleceu-
-a em 1 ano e 8 meses, que 
estaria prescrita. Entretanto, 
a maioria dos ministros não 
deu atenuante e seguiram o 
ministro Gilmar Mendes na 
pena de 2 anos e 3 meses.

Ex-diretor do BB condenado 
a mais de 12 anos de prisão

MENSALÃO

Mais de 600 pessoas já 
se inscreveram para partici-
par da Conferência Interna-
cional Brasil-Canadá 3.0, que 
vai tratar das mídias digitais 
e dos seus impactos na so-
ciedade, reunindo o público 
empresarial, acadêmico e go-
vernamental dos dois países. 
O encontro será realizado 
na Estação Cabo Branco, em 
João Pessoa, nos próximos 
dias 3 e 4 de dezembro. 

As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas pelo 
site www.br30.org.br. Lá, é 
possível escolher quais os te-
mas de interesse particular 
que o participante pretende 
se aprofundar como Conec-

tividade e Governança na 
Internet; Conteúdo Digital; 
Formação de Talentos e Em-
preendedorismo Digital. 

Modernidade
De acordo com o secre-

tário de Recursos Hídricos, 
do Meio Ambiente e da Ciên-
cia e Tecnologia, João Azeve-
do Lins, as mais consagradas 
personalidades que são refe-
rências nos assuntos ligados 
à conectividade e informática 
vão trazer para o Brasil exem-
plos do que há de mais mo-
derno em tecnologia no mun-
do e mostrar como empregar 
esse artifício para fomentar a 
economia, por exemplo.

Mais de 600 pessoas já 
fizeram suas inscrições

CONFERÊNCIA BRASIL-CANADÁ

O juiz Eleitoral da 64ª 
Zona, Fabiano Moura de Mou-
ra, responsável pelo registro 
de candidatos, prestações 
de contas e diplomação dos 
eleitos nas Eleições 2012, no 
município de João Pessoa, se 
reuniu, na tarde de ontem, 
com  os vereadores eleitos 

para deliberarem quanto ao 
evento de diplomação.

Ficou estabelecido que 
a diplomação dos eleitos, em 
João Pessoa, será realizada 
no dia 10/12/2012, às 17 
horas, no auditório da Fun-
dação Cidade Viva, no bairro 
do Bessa.

Diplomação dos eleitos 
será dia 10 de dezembro

EM JOÃO PESSOA

Artesãos da 
Paraíba expõem 
em eventos de
esporte no país

O Programa de Artesana-
to Paraibano (PAP), promo-
vido pelo Governo do Estado, 
irá selecionar 150 peças de ar-
tesãos de todo o Estado para 
fazer parte do projeto Brasil 
Original. Os trabalhos serão 
expostos em grandes even-
tos esportivos como a Copa 
das Confederações, Copa do 
Mundo e Olimpíadas 2016. A 
iniciativa está sendo realizada 
em parceria com o Sebrae-PB, 
com o objetivo de aproveitar 
a visibilidade do país nos pró-
ximos anos, durante a promo-
ção dessas atividades.

O primeiro evento a rece-
ber esse tipo de espaço será a 
Copa das Confederações, em 
julho de 2013, quando serão 
montados showrooms com 
os produtos selecionados nas 
seis cidades que vão sediar a 
competição. As obras escolhi-
das passarão a receber o selo 
“Brasil Original” e também 
serão expostas em diversas 
cidades brasileiras.

“Essa é mais uma opor-
tunidade para divulgarmos o 
trabalho dos nossos artesãos 
para o Brasil e para o mundo, 
através de traços marcantes 
da cultura e das raízes parai-
banas. O nosso produto já é 
reconhecido pela diversidade 
criativa e principalmente pela 
qualidade, e esses aspectos 
serão fundamentais para am-
pliar o canal de exportação 
das peças”, comentou Ladjane 
Barbosa, gestora do Programa 
de Artesanato Paraibano.

Defensor faz 
treinamento 
no Processo  
Eletrônico

A Subgerência de Tecno-
logia da Informação da Defen-
soria Pública da Paraíba está 
convocando os defensores 
públicos que atuam em Co-
marcas onde já foi implantado 
o Processo Judicial Eletrônico 
para fazer um treinamento 
mais aprofundado acerca do 
novo sistema. O treinamento 
será hoje, das 9 às 11h, no au-
ditório do Procon-PB, no Par-
que Solon de Lucena, Centro 
de João Pessoa.

O PJE já é utilizado na 
Paraíba em cinco Comarcas: 
Bayeux, Santa Rita, Cabede-
lo, Itabaiana e nas Câmaras 
Cível e Criminal do Tribunal 
de Justiça. De acordo com 
a subgerente de Tecnologia 
da Informação da DP, Isabel 
Queiroga, o PJE é um siste-
ma adotado pelo Conselho 
Nacional de Justiça como pa-
drão para todos os segmen-
tos do Poder Judiciário em 
que a tramitação do processo 
ocorre totalmente em meio 
virtual, o que torna mais di-
nâmico e seguro.

Para utilizar o sistema 
é necessário que os opera-
dores tenham a Certificação 
Digital e neste treinamento 
que a Defensoria vai promo-
ver será também abordado o 
acesso à certificação.
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Dois espetáculos 
serão apresentados 
na Praça da Paz
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Biografia de um dos ícones da música  brasileira 
revela uma mulher muito à frente do seu tempo

Orquestra Sinfônica 
se apresenta hoje 
no Cine Bangüê

Pepe Cisneros é uma 
das atrações da
Semana do Músico

PÁGINA 7 PÁGINA 8

CONCERTO MÚSICA

Conhecida por suas 
canções melancólicas 
e nostálgicas, a cantora 
e compositora Dolores 
Duran ganhou uma 
biografia que mergu-
lha na história pessoal 
da cantora, uma mu-

lher à frente do seu tempo que, mesmo 
com uma vida curta, pôde aproveitá-la 
intensamente. O jornalista, produtor 
e pesquisador musical Rodrigo Faour 
pesquisou intensamente as minúcias da 
vida de Dolores e traz no livro Dolores 
Duran - A Noite e as Canções de Uma 
Mulher Fascinante (Record, 2012, 498 
páginas, R$ 49,90) detalhes da vida 
amorosa e aspectos pouco conhecidos 
da vida da artista, como sua simpatia 
pelo Partido Comunista.

A ideia de realizar a biografia surgiu 
em 2009, quando Rodrigo Faour estava 
responsável por fazer uma caixa com a 
discografia completa de Dolores para 
uma gravadora. “Sempre gostei das mú-
sicas dela e, por isso, participei desse 
trabalho. Para fazer o encarte, comecei a 
fazer entrevistas com algumas pessoas 
que conheceram Dolores e fiquei im-
pressionado com o que me relataram, 
sobre como a vida dela foi fascinante”, 
revela. Rodrigo, com todo o material em 
mãos, começou a elaborar o encarte do 
CD, mas, ao ver aquele material todo, 
sua mãe lhe deu um bom conselho. “Ela 
disse que eu deveria escrever um livro, 
pois era muito material para um encarte 
de CD. Tinha toda a razão”, explica.

Faour nos revela que Dolores Duran 
foi uma mulher muito à frente do seu 
tempo e um tanto precoce. Por conta 
de um problema congênito no coração, 
sabia que sua vida não seria longa, en-
tão tratou de viver tudo muito intensa-
mente, desde a carreira, os amores, os 
amigos e a noite. “Talvez justamente 
por saber que tinha pouco tempo, ela 
resolveu aproveitar. Muitos acreditam 
que ela tinha uma vida amargurada, 
por causa de suas composições tristes, 
porém o que me impressionou é que 
todos os depoimentos afirmavam que 
ela era divertida e alegre, era apenas a 
estilística da época”, revelou o escritor. 

Desde pré-adolescente já frequen-
tava o teatro infantil e programas de 
calouros. Aos 19, estreou na boate 
Vogue, em Copacabana, e foi contrata-
da pela Rádio Nacional, onde perma-
neceu até quase o fim da vida. Com o 
tempo ganhou prestígio e a amizade 

A noite de Dolores
FOTO: Divulgação

Rodrigo Faour revela 
que a canção mais 
famosa de Dolores
Duran, “A noite do meu 
bem”, foi regravada 
140 vezes

dos maiores cronistas e intelectuais 
da boemia carioca, sendo uma das 
preferidas da turma. Antônio Maria, 
Vinícius de Moraes, Fernando Lobo, 
Sérgio Porto, Mister Eco, Mário Lago e 
tantos outros cronistas e compositores 
eram apaixonados pela inteligência de 
Dolores Duran, nascida Adiléia Silva da 
Rocha. “Eu acho que ela era um gênio. 
Mesmo tendo abandonado os estudos 
após a quinta série primária, ela lia 
os grandes autores na língua original, 
pois aprendeu uma série de línguas por 
conta própria, até o próprio português, 
que era perfeita. Ela era culta, tinha as-
sunto para falar com qualquer pessoa, 
por isso era tão querida”, disse. Além 
de ler sobre os maiores autores, poetas, 
pintores, era autodidata em idiomas, 
que falava, lia, escrevia e cantava à 
perfeição, sendo sempre solicitada para 
interpretar os sucessos internacionais. 

Depoimentos-chave para a realiza-
ção deste material foram apontados por 
ele, como as falas de alguns namorados 
de Dolores, como Jorge Goulart, um dos 
namorados que a acompanhou em sua 
viagem à URSS, João Donato, que come-
çou a namorá-la com apenas 17 anos e 
Billy Blanco, compositor que ofereceu 
algumas de suas obras para Dolores 
gravar. Entretanto, duas mulheres se 
destacam entre as conversas. “Enquanto 
os namorados e amigos falavam sobre sua 

vida boêmia, Eloá Dias, sua melhor amiga, 
me revelou sobre seus sentimentos mais 
particulares, os percalços da carreira. Já 
a irmã de Dolores, que também cantou 
e atendia pelo nome artístico de Denise 
Duran, tem uma memória privilegiada. 
Posso dizer que 50% das informações 
sobre a vida íntima da cantora vieram 
através dela”, aponta.

Após sua morte, as músicas de 
Dolores sumiram das rádios, mas suas 
poucas e belas composições nunca 
pararam de ser regravadas. “O que a 
tornou famosa foram suas composições, 
porém o mais curioso é que elas só sur-
giram com intensidade nos dois últimos 
anos de carreira. Durante minha pes-
quisa, descobri um fato impressionante, 
ela é a compositora mais regravada do 
Brasil, com mais de 850 releituras de 
suas canções. Por isso, decidi dedicar 
um capítulo inteiro do livro para isso”, 
afirmou Rodrigo Faour, revelando que 
a canção mais famosa de Duran, ‘A noite 
do meu bem’, foi regravada 140 vezes.

Como se não bastasse tudo isso, foi 
uma mulher divertida e namoradeira, 
fascinante, muito diferente daquela 
imortalizada em seus poemas e canções, 
no geral tristes e melancólicos, ainda 
que com nuances levemente irônicas 
em alguns deles. Também foi politizada 
(aderiu e desertou do comunismo – após 
uma pioneira viagem ao Leste Europeu, 

na época da Cortina de Ferro), religiosa 
(da umbanda ao catolicismo), e ainda 
era boa costureira, grande cozinheira 
e ótima contadora de anedotas, além, é 
claro, de ter sido uma das francas pre-
cursoras do movimento da Bossa Nova 
que decolou assim que ela se foi.

Para o escritor, a vida de Dolores 
traz uma mensagem para as gerações 
atuais e acredita que sua condição de 
cardíaca levou a considerar a vida por 
outra perspectiva. “Ela ensina que, den-
tro de cada época, não é preciso seguir 
a manada, podemos ser ousados em 
cada época. Ela era uma mulher jovem 
e independente, não tinha tantas amar-
ras como as outras da mesma época 
tinham. Apesar disso, não chegou a 
sofrer o preconceito na pele, pois teve a 
sorte de viver em uma das regiões mais 
desenvolvidas nesse aspecto, que era 
Copacabana”, apontou.

André Luiz Maia
Especial para A União

O jornalista Rodrigo Faour entrevistou pessoas que conviveram com Dolores Duran e mergulhou na vida e obra da cantora para escrever o livro
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Vivências

O escritor Antônio Campos, criador e curador da 
Fliporto, que é a Feira do Livro Internacional de Pernam-
buco, já em sua 8ª  versão, não se conformou em trazer 
inúmeras atrações nacionais e internacionais para o 
evento.  Dessa vez, entrou firme na discussão sobre 
inclusão digital. O cineasta Neville de Almeida, numa 
das sessões, além de falar do seu novo livro, “A dama da 
internet”, escrito em parceria com Ricardo Amaral, tam-
bém presente, abordou acomplicada celeuma sobre o 
pagamento de direitos autorais: “Os donos dos meios de 
difusão ficam cada vez mais ricos e os escritores, mais 
pobres.  É preciso corrigir isso desde logo.”

A Fliporto homenageou o centenário de Nelson 
Rodrigues.  Nelson Rodrigues falou sobre o pai e o 
seu irresistível gosto pela pitanga e o caju e outros 
autores fizeram o mesmo, como o consagrado escri-
tor e cronista Ruy Castro, que deu detalhes da elabo-
ração do seu bem sucedido “Anjo pornográfico”.

Houve muita festa por toda a cidade de Olin-
da, por onde passaram 80 mil pessoas, nos quatro 
dias da feira, que abriu com um magnífico recital a 
cargo de Maria Bethânia, aplaudida de pé por mais 
de 1.000 pessoas.  Como sempre, cantou descalça.  
Valorizou as palavras, a poesia, e defendeu a missão 
dos professores em classe, para inocular no espírito 
de crianças e jovens o gosto pela literatura. Disse-
me, depois do show, que devia muito da sua forma-
ção ao professor e poeta Nestor de Oliveira, com 
quem ela e o irmão Caetano aprenderam a apreciar, 
no Ginásio Severino Veira, em Santo Amaro (Recôn-
cavo Baiano), “as delícias dos trabalhos de poetas e 
cantores, como Fernando Pessoa, Manuel Bandeira, 
Carlos Drummond de Andrade, Villa-Lobos, Antonio 
Maria e Ascenso Ferreira.”

Mas foi com a temática do Sertão que ela incen-

diou aplateia, cantando o “ABC do Sertão”, de Luiz 
Gonzaga, e “Lamento Sertanejo”, de Dominguinhos.  
Isso tudo no meio de uma leituratocante de “Na-
vegar é preciso”, de Fernando Pessoa.  Ela fez jus, 
amplamente, ao seu renome.

 Outro bom momento da Fliporto, que tam-
bém lembrouo escritor Álvaro Lins, foi o acalorado 
debate, intitulado “Do big-bang ao boing-boing”, 
com os especialistas Robert Darnton, CoryDoctorow 
e Sílvio Meira.  Muita riqueza nos conceitos discuti-
dos sobre o futuro do livro impresso.

A programação infantil, que começou no bate-papo 
com o ilustrador pernambucano Braga Câmara, foi ou-
tro encanto da festa.  Fez sucesso a tenda do Sesi, onde 
crianças de 3 anos em diante podiam fazer os seus 
desenhos e ler livros infantis de procedências variadas. 
Mas o maior destaque, uma verdadeira obra-prima, foi 
a inauguração da Casa do Livro Infantil e da Leitura em 
Olinda, uma feliz iniciativa de Antônio Campos: “Re-
solvi que deveríamos ter um espaço permanente para 
ações de leitura e de formação de jovens leitores, bem 
como de valorização do livro.” Cerca de três mil crian-
ças, assistidas inclusive na alimentação, já estão fre-
quentando o espaço, montado com muito bom-gosto. É 
uma forma inteligente de tirá-las da pobreza, que ainda 
existe muito na cidade histórica.

Devemos destacar ainda a presença do in-
comparável dramaturgo e poeta paraibano Ariano 
Suassuna, com a sua aula-espetáculo.  Falou mal do 
conde Maurício de Nassau: “Os holandeses eram 
muito burros: construíram Recife ao nível do mar 
e vivemos enchentes inomináveis. Enquanto isso, 
os portugueses fizeram Olinda nas partes altas dos 
morros – e é uma cidade belíssima e única.”  Ariano 
foi bastante aplaudido.

A Prefeitura de João Pessoa, 
obviamente com a efetiva par-
ticipação da Superintendência 
Executiva de Mobilidade Urba-
na (Semob) e especialmente se 
valendo da competência de seu 
superintendente Nilton Andra-
de, acaba de conseguir apoio do 
Banco Internacional de Desen-
volvimento (BID), no valor de 
R$ 800 mil, para a realização 
de uma pesquisa 
que se consubs-
tancie em um 
diagnóstico sobre 
o transporte 
coletivo urbano 
desta capital e, 
por consequên-
cia, proporcione 
um Plano de 
Reestruturação 
desse mesmo 
setor, de modo 
a torná-lo ainda 
mais qualifica-
do para o bom 
atendimento à população pesso-
ense.

O respectivo contrato foi 
assinado dia 6, no gabinete do 
prefeito Luciano Agra. E dava 
para imaginar-se o contenta-
mento e entusiasmo do profes-
sor Nilton Andrade, superinten-
dente da Semob, em face dessa 
conquista, embora ele lasti-
mando que só agora, faltando 

aproximadamente apenas um 
mês e meio para o encerramen-
to de sua gestão, tenha havido 
a liberação dos recursos do BID 
para a viabilização da pesquisa/
diagnóstico, cujos trabalhos 
demandam um tempo de oito 
meses.

É, mesmo, uma pena que 
um estudo desse porte, tão 
importante para diagnosticar o 

sistema de transporte 
coletivo urbano de 
João Pessoa e projetar 
as melhorias que já 
se fazem necessárias, 
possa sofrer uma 
descontinuidade. Mas, 
essa descontinuidade 
é tão só uma hipótese, 
porquanto confiamos 
que o bom senso, tão 
marcante na postura 
e na personalidade do 
prefeito eleito Lucia-
no Cartaxo, direcione 
para uma solução 

satisfatória, como, por exemplo, 
viabilizar o professor Nilton An-
drade, na qualidade de técnico/
doutor neste assunto, conduzir 
especificamente todo o proces-
so de pesquisa/diagnóstico aqui 
referenciado.

É claro que estudos dessa 
natureza, voltados para o setor 
de transporte coletivo, tem tudo 
a ver com a questão do trânsito. 

Em outras palavras: ao se elabo-
rar um plano de reestruturação 
do sistema de transporte públi-
co para que esse sistema cada 
vez melhor atenda às aspirações 
da população, tem-se que pen-
sar, também, nas adequações do 
trânsito para que os ônibus do 
transporte coletivo fluam sem 
os enfrentamentos de conges-
tionamentos decorrentes de um 
trânsito em que se misturam 
veículos pequenos com veículos 
grandes... veículos de toda natu-
reza. Melhor dizendo: é preciso 
que se criem vias ou minima-
mente faixas exclusivas para os 
ônibus do transporte coletivo, a 
fim de que, sendo transporte de 
massa, ganhe efetiva prioridade 
e possa cumprir suas viagens 
dentro dos horários previstos e 
esperados pela população.

Qual, hoje, a maior reclama-
ção dos passageiros em relação 
ao transporte coletivo? A respos-
ta: - o atraso na realização das 
viagens! Só que, agora, os pas-
sageiros já estão conscientes de 
que esse atraso – demora, mes-
mo, na chegada dos ônibus – é 
decorrente do trânsito com seus 
vários congestionamentos.

Elogiemos, pois, a Semob 
por mais esse projeto, mesmo 
só começando agora e com 
prazo de oito meses para sua 
conclusão! 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Nosso primeiro
neoclássico

Nos próximos dias, será entregue aos 
respectivos e futuros moradores um novo 
condomínio residencial que marcará a arqui-
tetura paraibana de edifícios residenciais. 
Com estilo hoje chamado “neoclássico con-
temporâneo”, o Saint Michel Boulevard é um 
projeto que se harmoniza emoldurado por 
refinados contornos do estilo francês, que 
nos remontam aos requintes do bairro pari-
siense, Quartier Latin, cortado pelo elegante 
e homônimo “boulevard”.

A propósito, há uma polêmica e saudável 
discussão em torno da arquitetura atualmen-
te chamada “neoclássica”, produzida em larga 
no Sul e Sudeste do país, e que já  desponta 
aqui em João Pessoa em empreendimentos 
no Bessa e Altiplano, sobre a qual aqui vão 
algumas considerações de arquiteto, urbanis-
ta e autor do projeto em tela.

Não obstante a criação de fachadas com 
contornos neoclássicos vir sendo analisada 
por alguns críticos de arte como uma “ano-
malia” formal, ilegítima, restou-nos a indaga-
ção acerca do que é legítimo na feição urba-
nística?: O regozijo da maioria, produtores, 
consumidores ou apreciadores, ou a opinião 
conceituosa de quem avalia a intervenção no 
cenário urbano, sem ouvir a sociedade que 
nele caminha?... 

É óbvio que a meta principal para o su-
cesso de qualquer produção arquitetônica é 
a satisfação concomitante de quem a contra-
tou, de quem a executará e, principalmente, 
daqueles que a usufruirão. Aí não podemos 
esquecer de que, sendo um elemento que 
permeará e interferirá definitivamente no 
meio urbanístico, o projeto tem compromisso 
com a beleza e a satisfação visual daqueles 
que serão obrigados a vê-la cotidianamente. 
E entendendo a Arquitetura como uma rea-
lização lúdica, a intenção de que o resultado 
agrade e proporcione prazer sempre deverá 
estar preservada. Consequentemente, ela 
será um registro sólido e fiel da época de um 
povo e de seus anseios.

E, contrariando a opinião daqueles que 
se posicionam exclusivamente a favor da pro-
dução arquitetônica perfilada com caráter 
regional, e com materiais que a identifiquem 
com o meio, a época e a cultura local em que 
se inserirá, perguntamos: porque uma arqui-
tetura que contém elementos de um período 
ou local qualquer da história seria inadequa-
da ou incomodaria, se há tantas pessoas que 
sonham em morar em condomínios chama-
dos “Maisons” e “Palazzos”, com interiores e 
móveis clássicos, art nouveau, Luiz XV, roco-
có, etc?

Será que aqueles que só gostam, só ou-
vem e só vão a concertos de música clássica, 
ópera e balé eruditos também incomodam? 
Ah, como eu gostaria que nascessem “Bee-
thovens”, hoje em dia, para compor umas be-
las sinfonias, mesmo estando vivendo nesse 
século 21...

Portanto, podemos afirmar com honra 
e prazer que o edifício “Saint Michel Bou-
levard”, que será inaugurado em breve no 
Altiplano Nobre, reflete fielmente os so-
nhos dos envolvidos, desde os construtores 
patrocinadores, os arquitetos, futuros mo-
radores e – por que não? – da cidade, que 
passará a ter uma obra que resgata traços 
dum período em que a Arquitetura trouxe à 
tona uma nova abordagem do tão apreciado 
classicismo formal.

Germano
RomeroBethânia brilha na Fliporto

Um diagnóstico do transporte público

É claro que 
estudos dessa 
natureza, voltados 
para o setor de 
transporte 
coletivo, tem 
tudo a ver com 
a questão do 
trânsito
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Orquestra Sinfônica da Paraíba vai executar
O Barbeiro de Sevilha em concertos no Bangüê

Música

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 22 de novembro de 2012

Roteiro

A Orquestra Sinfônica 
da Paraíba vai fazer duas 
apresentações nesta sema-
na sob a regência do ma-
estro Alex Klein. Na pro-
gramação, estão a famosa 
ópera O Barbeiro de Sevilha, 
de Rossini, “Cantoria con-
certante”, do compositor 
nordestino Marlos Nobre. 
E, para encerrar a noite, 
será executada a 7ª Sinfo-
nia de Ludwig van Beetho-
ven. As apresentações gra-
tuitas acontecerão hoje, às 
20h, e amanhã, às 19h, no 
Cine Bangüê do Espaço Cul-
tural José Lins do Rêgo.

Como é comum nos 
concertos da Sinfônica da 
Paraíba, será oferecida uma 
palestra informal uma hora 
antes de cada apresenta-
ção (às 19h na quinta-feira 
e às 18h na sexta-feira). O 
maestro Alex Klein será o 
responsável por conversar 
com o público um pouco so-
bre as obras que serão exe-
cutadas, trazendo informa-
ções curiosas que ajudarão 
a plateia a compreender e 
apreciar melhor o concerto 
que será logo em seguida.

A sétima Sinfonia de 
Beethoven foi escrita quan-
do o compositor alemão 
já estava surdo. Apesar do 
problema, ele cosneguiu 
escrever uma de suas obras 
mais alegres e divertidas. 
Tanto que ela é conhecida 
como a “Sinfonia da Dança”, 
por ser uma das composi-
ções mais ritmadas dele (na 
época, recebeu até críticas 
por essa característica.

Mas o segundo de seus 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra 
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Dois espetáculos serão apresentados 
hoje no Centro Cultural Piollin

O espetáculo As Engraxadinhas, do grupo paraibano 
Cia. Lua Crescente, com direção de Kleber Marone, que 
homenageia as mulheres palhaças por meio de uma relei-
tura de grandes esquetes tradicionais, será apresentado 
hoje, a partir das 14h30, no Centro Cultural Piollin. Depois 
da encenação haverá debate. Uma hora depois, a outra 
atração - também gratuita - é a montagem A Promessa, com 
alunos da própria instituição. As duas peças integram a pro-
gramação do I Encontro de Teatro Aberto Piollin, evento que 
prosseguirá até este sábado com o objetivo estimular a for-
mação e provocar a reflexão do teatro estudantil. Há, ainda, 
uma oficina de teatro para alunos e outra para professores 
da rede pública e privada de ensino.

O jornal e as cotas

A imprensa paraibana abriu a semana com matérias 
sobre o negro. Entre os assuntos está o das ações afirmati-
vas. A impressão que tive é que os jornais discutem muito 
mal essa questão.

Numa das reportagens, um jornal estampa que o “Sis-
tema de cotas é conquista no ensino”. Traz entre as suas 
fontes uma das mais atuantes pesquisadoras do assunto, 
a historiadora Solange Rocha, da Universidade Federal da 
Paraíba. A fala da professora de História é complementa-
da no jornal pelo discurso de outro professor, Antônio No-
vaes, também integrante de um dos núcleos que no Brasil 
reúne pesquisas e estudos sobre afro-brasileiros.

Como contraponto à fala dos dois pesquisadores, o 
jornal usou o discurso e a imagem de quatro jovens estu-
dantes, negros e pardos, com idade de 16 a 18 anos. Uma 
espécie de “Fala Povo”.  Todos contra as cotas para o in-
gresso no ensino público superior.

No jornal, os dois pesquisadores explicam que o sis-
tema de cotas é uma conquista para os negros, uma forma 
de diminuir a desigualdade racial e social. Os dois profes-
sores falam ainda dos desafios que as universidades vão 
enfrentar para manter os estudantes cotistas.

Os argumentos dos dois pesquisadores, que também 
são ativistas da causa, no jornal são encobertos pela fala 
e imagem dos quatro jovens. Neste caso, se reduz o deba-
te às posições favoráveis e contrárias, que já são mais ou 
menos conhecidas.

No jornal, não se conhece a cor da pele dos dois pes-
quisadores, a de Solange Rocha e Antônio Novaes. As fo-
tografias deles não são apresentadas. Ao contrário dos 
jovens. As fotos destes são postas em pose de “bem com 
a vida”, todos sorridentes, acompanhadas de discurso do 
tipo: “As cotas não são a solução para acabar com a desi-
gualdade”. Aqui temos implícito, no discurso do jornal, o 
pressuposto de que os próprios negros são contra o siste-
ma de cotas.

Não há uma menção às cotas como recurso que re-
presenta uma estratégia de visibilidade mais forte, como 
enfatiza Muniz Sodré, um dos mais notáveis intelectuais 
brasileiros da atualidade: “O sujeito visível tem voz públi-
ca; o invisível, não. O escravo grego não podia ser cidadão 
porque não dispunha do ‘capital’ de visibilidade suficiente 
(naturalidade da língua, da fratria etc.) para falar na ágora”. 

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

A atriz e diretora Beth 
Goulart promove hoje, a 
partir das 19h30, no Cen-
tro Cultural Zarinha, em 
Tambaú, um bate-papo 
sobre a vida e obra da es-
critora Clarice Lispector. 
O bate-papo é uma pre-
paração para o monólogo 
Simplesmente Eu, Clarice 
Lispector, que estreia 
amanhã na capital. A atriz 
se debruçou sobre a obra 
de Clarice, que a desperta 
interesse desde a adoles-
cência, e traça um paralelo 
entre as obras da escritora 
com a vida pessoal tanto 
de Clarice quanto dela 
própria. O principal objeti-
vo dessa palestra é fomen-
tar a leitura. Os ingressos 
estão à venda na Livraria 
Esquina das Letras e cus-
tam R$ 100. 

Beth Goulart faz 
palestra hoje à 
noite no Zarinha

CAV oferece curso 
de Fotografia com 
câmeras compactas

Mídias em destaque

Drops & notas

quatro movimentos, o “Alle-
gretto”, é considerado uma 
das obras mais grandiosas 
e profundas do compositor, 
apesar de manter o aspecto 
ritmado do primeiro mo-
vimento. Alguns críticos e 
estudiosos da obra de Bee-
thoven dizem que a propos-
ta do alemão era fazer uma 
dança que remetesse aos 
camponeses.

Porém, naquela época, 
Beethoven já estava ce-
dendo espaço a um novo 
movimento musical, à me-
dida que as óperas italia-
nas conquistavam o mer-
cado musical no começo 
do século XIX.

Um dos principais pro-
tagonistas desta mudança 
na história da música foi o 
italiano Giaccomo Rossini 
e sua ópera mais famosa “O 
Barbeiro de Sevilha”. Tra-
ta-se de uma história mais 
cômica, mas extrovertida 
do autor. Tanto que, certa 
vez, ele visitou Beethoven 
que o aconselhou: “Para 
a ópera séria, seu talento 
não presta”, opinou Bee-
thoven.

Rapidamente se tor-
nou um ícone histórico da 
música de concerto e con-
tou com cerca de 30 óperas 
escritas.

Assim como as obras 

de seus antecessores, Ros-
sini e Beethoven, a músi-
ca de Marlos Nobre não é 
menos provocativa e cati-
vante. Sua “Cantoria Con-
certante” pede por uma 
orquestra menor, “de câ-
mara”, e exige grande vir-
tuosidade de todos os mú-
sicos no palco.

“É em momentos como 
este, com uma obra de um 
dos mais importantes com-
positores brasileiros de 
todos os tempos, que fica 
evidente a forte tradição 
orquestral e virtuosismo de 
uma orquestra como a Sin-
fônica da Paraíba”, disse o 
maestro Alex Klein.

A Casa das Artes Visuais 
(CAV),  esta inscrevendo 
para o curso de Fotografia 
para Câmeras Compactas, 
que será ministrado pelo 
professor Luca Fiorini. São 
duas turmas, com cinco 
aulas, cada, durante as quais 
serão ensinados recursos das 
câmeras digitais, técnicas de 
enquadramento, composição 
e interpretação da luz. A 
primeira será aos sábados, 
com início neste sábado 
(24), das 9h às 12h. A outra 
turma será às segundas e 
sextas-feiras, das 19h às 22h. 
O investimento é de R$ 310 
e as matrículas podem ser 
feitas pelo site http://www.
casadasartesvisuais.com.br, 
por meio do telefone 3031-
0885 ou na sede do CAV, na 
Av. Esperança, 1143.

Em cartaz

O Mar Não Está 
pra Peixe 2

Cena de O Mar Não Está pra Peixe 2, de Mark A. Z. Dippe

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. In-
felizmente, ser o único herói da 
cidade também tem seu preço, 
especialmente quando um grupo 
de maléficos tubarões famintos 
decreta o fim daquela região. 

Fotos: 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.

A Sinfônica vai executar também “Cantoria concertante”, do compositor nordestino Marlos Nobre
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Música

Odia do músico serpa 
comemorado hoje na 
Estação Cabo Branco 
com shows do Quar-
teto de Trombones, 
às 18h, e do músico 
cubano Pepe Cisneros 

e a banda Cuba 07, às 20h. As apresen-
tações fazem parte da Semana do Músi-
co, que teve início na última terça-feira 
e prossegue até o próximo dia 25, com 
oficinas e várias apresentações musi-
cais. Todas as atividades são gratuitas.

O primeiro a subir no palco do 
Anfiteatro da Estação Cabo Branco, 
às 18h, é o Quarteto de Trombones da 
Paraíba. O grupo surgiu em 1990 no De-
partamento de Música da Universidade 
Federal da Paraíba (Demus/UFPB) 
com o objetivo de divulgar o trombone 
na música de câmara e levar a todos 
a música popular brasileira e erudita 
para pequenas formações.

Nas apresentações o Quarteto 
insere vários estilos, a exemplo de mú-
sicas de Pinxinguinha, Dímas Sedícias, 
Severino, Araújo, Gilberto Gagliardi 
e Outros. Utiliza em seus concertos 
títulos sugestivos, como por exemplo: 
Do Barroco ao Barraco, onde mescla re-
pertório barroco europeu e chorinhos 
de compositores brasileiros.

É formado atualmente pelos mú-
sicos Sandoval Moreno (professor da 
UFPB), Gilvando Pereira (professor da 
UFRN), Roberto Ângelo (trombonista 
da Orquestra Sinfônica da Paraíba), 
Stanley Bernardo (trombonista da ban-
da de Música do 15º BIMTz – Exército 
Brasileiro – PB). Em 1996, gravou um 
CD com o título 4+UNS, com uma crítica 
bastante favorável e elogiosa com o CD 
Paraquedista (2004).

Além de inúmeros recitais, o Quar-
teto tem participado, também, de proje-
tos em escolas e levado seu repertório 
para os 7 Campus da UFPB, teatros da 
Paraíba e importantes cursos e festivais 

de música do país e do exterior. A partir 
de 2000 tem desenvolvido um parceria 
com a Werill, com o objetivo de divulgar 
o trombone GG (Gilberto Gagliardi).

Pepe Cisneros
A grande apresentação da noite, 

20h, é o músico cubano Pepe Cisnei-
ros e a banda 07 de Cuba, formada em 
novembro de 2009. Neste show eles 
apresentam um repertório variado de 
clássicos do tradicional jazz americano, 
mistura de cantos, ritmos latinos e afro-
cubanos.

Com linguagem moderna do la-
tim jazz e uma sincronização de três 
estilos muito marcantes do mundo 
musical (a rumba de Chano Pozo, 
jazz de Dizzy Gillespie, e a bossa nova 
de Tom Jobim) formam as bases que 
torna natural e diferente esta forma 
de improvisar.

Mesmo com o pouco tempo criada 
a banda Cuba 07 fez várias apresen-
tações em festivais de música em São 
Paulo. Abriram o show da cantora 
Diane Reeve no Telefônica Open Jazz, 
Festival Bourbon Paraty Latino, e fize-
ram apresentações junto Osvaldinho 
do Acordeão e as cantoras Negra Li e 
Verônica Ferriani.

FOTOS: Divulgação

Tributos aos músicos

O músico 
cubano Pepe 

Cisneros 
(acima) é a 

principal atração 
da noite, que 

será aberta com 
a apresentação 
do Quarteto de 

Trombone (ao 
lado)
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Dois grupos paraibanos se apresen-
tam hoje à noite no picadeiro na Praça 
da Paz, nos Bancários, na programação 
do Balaio Circense. A primeira atração é o 
tradicional American Circo, que entra em 
cena às 19h. Em seguida, a Trupe Pirulito 
apresenta 1, 2, 3... Conto Outra Vez, às 
20h30. O II Balaio Circense acontece em 
seis diferentes pontos da cidade. Todas 
as atividades são gratuitas.

Também hoje, tem continuidade 
a mostra Cine Circ”, com duas sessões 
gratuitas, às 17h e 19h30, no Espaço Cine 
Digital do Espaço Cultural. Na primeira, 
será exibido O Circo Esquecido, de Shelly 
Love. Na segunda, a produção em cartaz 
é Noites de Circo, do diretor sueco Ingmar 
Bergman.

Na parte de intercâmbio, haverá 
reunião do Fórum Paraibano de Circo, às 
15h. O festival tem patrocínio do Fundo 
Municipal de Cultura e parcerias com Fu-
nesc, Sebrae, Sesi e Sesc.

Um circo tradicional – Fundado em 
1977 por Antônio de Sousa, o palhaço 

Preguinho, o American Circo promete um espe-
táculo que é pura magia e emoção com artistas 
de sua quinta geração circense. Levando ao 
picadeiro as mais variadas técnicas, o grupo 
faz uma apresentação de encher os olhos e 
os sorrisos do público, com destaque para as 

trapalhadas do palhaço Reco-Reco. Quem as-
sina a direção é Wagner Júnior. Os artistas em 
cena são Juliana Silva, Marleson Silva, Wagner 
Júnior, Naiane e Laisa Mineli.

A Trupe Pirulito sobe ao palco com o 
espetáculo 1, 2, 3 Conto Outra Vez. A peça 

conta a história de dois palhaços - Pi-
rulito e Cocerinha - que vão em busca 
de emprego no circo e prontamente 
são recebidos pelos mestre de pista 
que lhes propõe um desafio. Cocerinha 
logo consegue se empregar, já Pirulito, 
com suas malandragens e peripécias se 
depara com muitas dificuldades e apela 
para seus truques, piadas e gags para 
garantir seu emprego. Abusando das 
oportunidades dadas acaba transfor-
mando o picadeiro em um trampolim 
de conflitos. A partir de então o circo 
ganha três novos números tradicionais 
de picadeiro. A direção e sonoplastia 
são de Kleber Marone e o elenco traz 
os artistas Ismar Pompeu, Sebastião 
Formiga e Jackson Lima.A Trupe Pirulito é o segundo espetáculo da terceira noite do Balaio Circense

SERvIçO
Data: Hoje

American Circo, às 19h

Trupe Pirulito (1,2,3 Conto Outra vez), às 

20h30 Local: Praça da Paz

Quarteto de Trombones e 
Pepe Cisneros se apresentam 
na Estação Cabo Branco

SERvIçO
Semana do Músico 2012

Atrações: Quarteto de Trombones e 

Pepe Cisneiros e Banda 07

Quinta-feira (22)

Hora: 18h e 20h

Local: Anfiteatro da Estação Cabo 

Branco

Informações: 3214.8303/ 3214.8270

www.joaopessoa.pb.gov.br/estacaocb

Twitter: @estacaocb

Facebook: https://www.facebook.com/

estacao.cabobranco
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Tecnologia transforma 
água salobra em potável no 
Semiárido nordestino 

Catapora
Casos da doença têm redução de 43% na PB

As notificações de vari-
cela, doença popularmente 
conhecida como catapora, 
ficou em 716 em toda Pa-
raíba até o mês de outubro 
deste ano, número peque-
no se comparado ao ano 
passado, quando foram 
registrados 1.256 casos 
durante o mesmo período.  
Houve uma diminuição, 
portanto, de aproximada-
mente 43% nos registros. 
E esse número ainda pro-
mete ficar menor: a vacina 
contra a doença passará a 
fazer parte do calendário 
básico de imunização do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) a partir de 2013. Por 
enquanto, porém, é neces-
sário redobrar os cuidados: 
acontece que, de acordo 
com a Secretaria de Estado 
da Saúde, registra-se sem-
pre um aumento no núme-
ro de casos entre os meses 
de agosto a dezembro. 

Para se ter noção, das 
716 notificações registra-
das esse ano, 49 ocorreram 
no mês de agosto, 88 em 
setembro e, em outubro, 
esse número já subiu para 
137. Em relação ao ranking 
dos municípios que mais 
apresentaram notificações 
no mês de outubro, estão 
Campina Grande (35 noti-
ficações), Cabedelo e Boa 
Vista (ambos com 28), 
Vierópolis (19) e Picuí (9). 
Já no mês de setembro, 
quem liderava o ranking 
era a cidade de Picuí, com 
19 casos, seguida de São 
Sebastião (13), Vierópolis 
(9) e Gado Bravo (5). Em 
agosto, apareciam no topo 
da lista os municípios de 
Vierópolis (9), Riacho dos 
Cavalos (5), Queimadas (3) 
e Cabedelo (3).

Atualmente, a vacina 
só é oferecida em casos de 
surtos e para os profissio-
nais de saúde que tiveram 
contato com pessoas doen-
tes. Também passará a ser 
disponibilizada pelo SUS a 
vacina contra a Hepatite A, 
outra doença causada por 
vírus altamente contagio-
sa. A conquista é digna de 
comemoração e promete 
diminuir ainda mais o nú-
mero de pessoas infecta-
das.

 “Atualmente, o núme-
ro já é menor porque os 
pediatras têm orientado os 
pais para fazerem a vacina 
em clínicas particulares. A 
população está bem mais 

consciente”, afirma Ana Es-
tela, chefe do Núcleo de Do-
enças Transmissíveis Agu-
das da SES. De acordo com 
ela, porém, ainda não há 
informações sobre a partir 
de quando, exatamente, a 
vacina estará disponível.

A transmissão da do-
ença acontece através de 
secreções transmitidas pe-
las vias aéreas, pelo con-
tato direto ou por meio de 
objetos contaminados com 
secreções de vesículas e 
membranas mucosas dos 
pacientes. Ela pode ocorrer 
de 1 a 2 dias antes da erup-
ção até 5 dias após o sur-
gimento do primeiro gru-
po de vesículas. Enquanto 
houver lesões, porém, ain-
da é possível que aconteça.   

É preciso que a popu-
lação fique em alerta para 
os sintomas, os cuidados 
e as formas de prevenir a 
catapora, que atinge prin-
cipalmente crianças, mas 
adultos infectados com o 
vírus requerem cuidados 
especiais – sobretudo se 
tiverem outras doenças as-
sociadas.

Altamente contagio-
sa, a doença se caracteriza 
pela presença de febre e 
vesículas (pintas verme-
lhas com líquido) espalha-
das em todo o corpo, que 
evoluem para crostas, até a 
cicatrização.

A maioria das crianças 
costuma apresentar de 250 
a 500 lesões no corpo que 
formam crostas e permane-
cem por até duas semanas. 
A transmissão ocorre por 
contato direto, por meio da 
saliva e de secreções res-
piratórias, ou por contato 
com o líquido do interior 
das vesículas. Depois de 
infectado, o paciente fica 
imune à doença.
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Brasília – Mais de 22 mi-
lhões de crianças em todo o 
mundo não receberam, em 
2011, as três doses da vacina 
contra difteria, tétano e co-
queluche, consideradas essen-
ciais durante o primeiro ano 
de vida. Os dados são da Or-

ganização Mundial da Saúde 
(OMS). De acordo com o le-
vantamento, cerca de metade 
dessas crianças vive na Índia, 
na Indonésia e na Nigéria, 
onde os programas de imu-
nização são prejudicados por 
problemas como fornecimen-
to insuficiente de doses e fal-
ta de acesso das populações 
mais vulneráveis.

O balanço indica que o 
cenário global de vacinação 
infantil progrediu nos últimos 
dois anos, uma vez que, há 40 
anos, menos de 5% das crian-
ças em todo o mundo eram 
imunizadas contra as três do-
enças. No ano passado, qua-
tro em cada cinco receberam 
as doses recomendadas.

“Vacinar essas crianças 

para protegê-las da difteria, 
do tétano e da coqueluche, 
assim como da catapora, da 
poliomielite e de outras do-
enças preveníveis, é vital para 
mantê-las vivas e saudáveis”, 
informou o órgão.

A estimativa é que 130 
milhões de crianças nasçam 
todos os anos no mundo e 
que os programas de imuni-

zação salvem a vida de 2 a 3 
milhões delas.

A OMS lembrou que refor-
çar a vacinação infantil é tare-
fa crucial para que se consiga 
alcançar um dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio 
que trata da redução em dois 
terços das mortes de crianças 
menores de 5 anos até 2015 
(em relação a 1990).

Crianças não receberam doses de vacinação básica
Paula Laboissière
Da Agência Brasil

RegistrosConhecendo a doença

Município

Campina Grande

Boa Vista

Cabedelo

Vierópolis

Nº de Casos

35

28

28

19

Agosto

Município

Picuí

São Sebastião

Vierópolis

Gado Bravo

Nº de Casos

19

13

9

5

seteMbro

outubro

o que é
Trata-se de uma doença extremamente contagiosa, causada 
pelo vírus Varicela-Zoster. Os primeiros sintomas são febre en-
tre 37,5° e 39,5°, mal-estar, inapetência, dor de cabeça e can-
saço. Após 1 ou 2 dias, surgem lesões de pele caracterizadas 
por manchas avermelhadas que dão lugar a pequenas bolhas ou 
vesículas cheias de líquido, sobre as quais, posteriormente, se 
formarão crostas que provocam muita coceira.

A doença atinge principalmente crianças e uma vez infectada, a 
pessoa torna-se imune à catapora, mas requer cuidados espe-
ciais quando se trata de adultos, pois os sintomas tendem a ser 
mais severos. Para se proteger, as pessoas devem evitar o con-
tato direto com aquele que for acometido pela doença, devendo 
esse, por sua vez, ser afastado de escola, creche ou trabalho por 
um período de 10 a 15 dias, contados a partir do dia em que 
aparece a primeira lesão. 

O tratamento se dá, principalmente, através dos cuidados locais 
com as lesões na pele para que não se transformem em pústulas, 
podendo evoluir para uma infecção maior. Banhos com permanga-
nato de potássio também são aconselhados para aliviar a coceira 
e cicatrizar rapidamente as feridas, 4 vezes ao dia.  Se sentir que 
os sintomas estão exagerados, como a proliferação intensa das 
lesões, febre alta e diminuição de apetite, o médico deve ser pro-
curado imediatamente, que passará o tratamento adequado para 
cada paciente, geralmente feito através de antibióticos e pomadas.  
A maioria das crianças costuma apresentar de 250 a 500 le-
sões no corpo que formam crostas e permanecem por até duas 
semanas. A transmissão ocorre por contato direto, por meio da 
saliva e de secreções respiratórias, ou por contato com o líquido 

do interior das vesículas. Depois de infectado, o paciente fica 
imune à doença.
Desde 2003, o Estado aplica gratuitamente a vacina em creches 
e escolas que registram dois ou mais casos da doença, imuni-
zando crianças menores de 6 anos. A dose não integra o calen-
dário de vacinação do Ministério da Saúde.
No ano passado, São Paulo registrou 39.043 casos. Até julho 
deste ano, foram 1.413. O ano com mais registros da doença no 
Estado foi 2003, com 51,6 mil infecções.

As recomendações  para evitar complicações 
da catapora em criança incluem:
- Cortar sempre as unhas e deixá-las limpas;
- Evitar contato com pessoas que tenham baixa capacidade de 
defesa;
- Usar roupas leves, para evitar calor e aliviar as coceiras;
- Usar luvas na hora de dormir, se a coceira incomodar muito;
- Não arrancar as crostas que se formam quando as vesículas 
regridem;
- Manter-se em repouso enquanto tiver febre;
- Consumir alimentos leves e muito líquido.

o tratamento pode ser:
- Sintomático: antihistamínicos sistêmicos, para atenuar o 
prurido, e banhos de permanganato de potássio, na diluição de 
1:40.000. Havendo infecção secundária, recomenda-se o uso 
de antibióticos sistêmicos. Varicela em crianças é uma doença 
benigna, que em geral não necessita de tratamento específico.
- Tópico: compressas de permanganato de potássio (1:40.000) 
ou água boricada a 2% várias vezes ao dia. Deve-se ter o cuida-
do de proteger os olhos quando da aplicação do permanganato.

A transmissão 
ocorre por con-
tato direto, por 
meio da saliva e 
das secreções 
respiratórias, 
ou por inter-
médio do líqui-
do do interior 
das vesículas

Doença atinge principalmente crianças e é caracterizada por lesões de pele que apresentam manchas avermelhadas que dão lugar às bolhas 

Município

Vierópolis

Riacho dos Cavalos

Queimadas

Cabedelo

Nº de Casos

9

5

3

3

Foto: Divulgação
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Aumento vai provocar o caos 
elevação da TemperaTura

Brasília – Inundação de 
cidades costeiras, agrava-
mento de seca em algumas 
regiões do mundo e de on-
das de calor são cenários 
prováveis, caso os países não 
cumpram as promessas que 
têm firmado de reduzir as 
emissões de gases de efeito 
estufa. Estudo encomendado 
pelo Banco Mundial revelou 
que se as economias do mun-
do não adotarem posturas 
mais ambiciosas em relação 
ao clima e ao meio ambiente, 
a temperatura pode regis-
trar até 4 graus Celsius (ºC) a 
mais no fim deste século.

De acordo com a pesqui-
sa, todas as regiões do mun-
do sofreriam, mas as nações 
mais pobres seriam as mais 
afetadas pelos riscos à pro-
dução de alimentos, que 
podem elevar as taxas de 
subnutrição e desnutrição, 

Alta de 4o deve provocar 
onda de calor, seca e 
inundações no planeta

Clima

Investimentos em 
energias limpas

Brasília - Os investimentos em 
energias limpas deverão ser duplica-
dos até 2020, para limitar a 2 graus 
Celsius (Cº) o aumento da tempera-
tura global a longo prazo. A conclusão 
está no livro Perspectivas Tecnológicas 
de Energia 2012: Caminhos para um 
Sistema de Energia Limpa, elaborado 
pela Agência Internacional de Ener-
gia (AIE), apresentado, em outubro 
último, pelo vice-diretor executivo da 
entidade, Richard Jones, no Ministério 
de Minas e Energia, em Brasília.

O livro mostra que é possível 
uma transformação tecnológica do 
sistema energético para permitir a 
redução da dependência em relação a 
combustíveis fósseis, além de aumen-
tar a eficiência energética e reduzir as 
emissões nos setores da indústria, do 
transporte e da construção.

Uma das recomendações da AIE 
para os ministros de Energia para reduzir 
a emissão de carbono é diminuir progres-
sivamente os subsídios aos combustíveis 
fósseis. A agência também recomenda a 
aceleração em inovação energética, com 
o desenvolvimento de planos estratégi-
cos e a melhoria da eficiência energética 
em todos os setores de consumo de 
energia.

A publicação cita como exemplo 
as energias solar e eólica, que tiveram 
crescimento global médio de 42% e 
27%, respectivamente, por ano, nos 
últimos dez anos. “Graças ao apoio de 
políticas estratégicas e sustentáveis 
nas fases iniciais de investigação, de-
senvolvimento, demonstração e apli-
cação no mercado, essas tecnologias 
atingiram uma fase em que o setor 
privado pode ter um maior papel, per-
mitindo a diminuição progressiva dos 
subsídios”. Jones também informou 
que a AIE está trabalhando com o Bra-
sil e outros parceiros na elaboração de 
um roteiro para o desenvolvimento 
sustentável de hidreletricidade.

experiência combate 
os desmatamentos

Brasília – As conquistas bra-
sileiras de redução do desmatamento 
ilegal, principalmente na região da 
Amazônia, foram apontadas ontem, 
em Londres, como um exemplo a ser 
seguido por todos os países do mun-
do. Ao alertar para a impossibilidade 
de manter a elevação de temperatura 
abaixo dos níveis ideais para mini-
mizar os impactos do aquecimento 
global, o relatório divulgado pelo 
Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (Pnuma) indica, pela 
primeira vez, experiências exitosas 
que deveriam ser adotadas pela co-
munidade internacional.

No caso brasileiro, o estudo 
destaca que as medidas de controle 
e fiscalização do crime ambiental 
nas florestas do país resultaram na 
redução da derrubada de árvores. 
Na Amazônia Legal, por exemplo, o 
tamanho do desmatamento caiu de 
29 mil quilômetros quadrados (km²) 
em 2004, para 6,4 mil km² esse ano.

O levantamento do Pnuma 
será um dos instrumentos usados 
pelos negociadores na Conferência 
das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas, conhecida como COP18, 
que ocorrerá no Catar, a partir da 
próxima semana.

Os investimentos em florestas 
e na criação de áreas protegidas na 
Costa Rica também foram destacados 
no estudo. De acordo com os dados 
divulgados pelo Pnuma, o país con-
seguiu ampliar a conservação da bio-
diversidade, reduzindo as emissões 
de gases de efeito estufa e associan-
do essa medida à atração de novos 
recursos para o país, com a vinda de 
turistas curiosos em visitar esses 
locais. Segundo os pesquisadores, 
com essas ações, Brasil e Costa Rica 
conseguiram antecipar os resultados 
da Redução de Emissões por Des-
matamento e Degradação Florestal, 
a chamada Redd, na sigla em inglês. 

ao agravamento da escassez 
de água e à maior ocorrência 
de fenômenos como ciclones 
tropicais e perda irreversí-
vel da biodiversidade.

Algumas cidades de Mo-
çambique, Madagascar, do 

México, da Venezuela, Índia, 
de Bangladesh, da Indoné-
sia, das Filipinas e do Vietnã 
estariam mais vulneráveis  
à elevação do nível do mar 
em 0,5 metro (m) a 1m até 
2100. 

O estudo do Banco 
Mundial destaca que as re-
giões mais vulneráveis es-
tão nos trópicos, em regiões 
subtropicais e em direção 
aos polos, onde múltiplos 
impactos podem ocorrer si-
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Entre 1990 a 2011, a emissão de gases responsável pelo aquecimento global aumentou 30%

multaneamente.
Mesmo diante do alerta, 

os representantes do Ban-
co Mundial destacaram que 
ainda é possível manter a 
elevação da temperatura no 
mundo abaixo dos 2ºC, meta 
assumida por autoridades de 
quase 200 países que estive-
ram reunidos na Conferência 
das Nações Unidas para Mu-
danças Climáticas, em 2010.

A possibilidade de evitar 
4°C a mais na temperatura 
mundial, segundo o estudo, 
dependeria de uma ação po-
lítica sustentada da comuni-
dade internacional. 

Ainda assim, a pesqui-
sa indica que alguns danos 
e riscos ao meio ambiente e 
às populações não poderiam 
ser mais evitados.

Pesquisadores da insti-
tuição apontam o uso mais 
eficiente e mais inteligente 
da energia e dos recursos 
naturais como uma das me-
didas de redução do impacto 
do clima sobre o desenvolvi-
mento, sem que isso repre-
sente  ameaça ao ritmo de re-
dução da pobreza no mundo 
e ao crescimento econômico 
das nações.

Brasília – A quantidade 
de gases de efeito estufa na 
atmosfera atingiu um novo 
recorde em 2011, segundo 
estudo da Organização Me-
teorológica Mundial (cuja 
sigla em inglês é WMO). No 
período de 1990 a 2011, au-
mentou em 30% a emissão 
de gases responsáveis pelo 
aquecimento global, como 
dióxido de carbono, metano, 
e óxido nitroso. 

O secretário-geral da 
WMO, Michel Jarraud, ressal-
tou que o aumento do efeito 
estufa na atmosfera atinge 
“todos os aspectos da vida 
na Terra”. “Já vimos que os 
oceanos estão ficando mais 
ácidos, como resultado da 
absorção de dióxido de car-
bono, com possíveis reper-
cussões para a cadeia ali-
mentar submarina e corais”, 

destacou.
Jarraud acrescentou que 

é fundamental “aumentar 
a capacidade de monitora-
mento e do conhecimento 
científico”. Segundo ele, a 
organização conta com a co-
operação de mais de 50 paí-
ses para fiscalizar e repassar 
informações de medições so-
bre a concentração de gases 
na atmosfera.

Devastações
O dióxido de carbono 

é o gás de efeito estufa que 
permanece mais tempo na 
atmosfera. Ele resulta de vá-
rias atividades, como a quei-
ma de combustíveis fósseis 
e mudanças do uso da terra, 
inclusive o desmatamento. 
Também estão entre os gases 
com efeitos mais duradouros 
na atmosfera o metano e o 

óxido nitroso.
O relatório aponta o di-

óxido de carbono como res-
ponsável por 85% do aumen-
to do efeito estufa. Cerca de 
40% do metano são emitidos 
para a atmosfera por fontes 
naturais, nos pântanos e em 
cupinzeiros, e 60% vêm do 
óxido nitroso, por meio de 
atividades, como a pecuária, 
o cultivo de arroz, a explora-
ção de combustíveis fósseis, 
a queima de biomassa e a 
manutenção de aterros.

A Organização Mete-
orológica Mundial é ligada 
às Nações Unidas e atua em 
parceria com vários países 
para elaborar os seus estu-
dos. Mais detalhes sobre o 
relatório referente à emissão 
de gases de efeito estufa po-
dem ser obtidos no site da 
entidade.

Emissão de gases aumenta 30% 

Brasília – Ainda que to-
dos os países do mundo de-
cidam agora ser mais ambi-
ciosos nas metas voluntárias 
e obrigatórias de redução de 
emissões de gases de efeito 
estufa, não será mais possí-
vel atingir o compromisso 
firmado em 2010, de evitar 
que a temperatura no mundo 
suba mais que 2 graus Cel-
sius (°C) até 2020.

A terceira edição do Re-
latório sobre Emissões de Ga-
ses de Efeito Estufa, divulgada 
ontem, pelo Programa das Na-
ções Unidas para o Meio Am-
biente (Pnuma), mostrou, em 
um novo cálculo, que a con-
centração de gases do aqueci-
mento global pode ficar até 14 
gigatones (medida utilizada 
pelos cientistas para medir 
as emissões de gases de efeito 
estufa, como o dióxido de car-
bono) acima do nível definido 
como meta para 2020, que se-
ria de 44 gigatones. Em 1990, 
o volume de emissões era de 
37 gigatones. Atualmente, este 
índice chegou a 49 gigatones. 

Segundo o estudo, em vez de 
diminuir, a presença de gases 
como o dióxido de carbono na 
atmosfera aumentou cerca de 
20%, desde o ano 2000. Por 
isso, especialistas projetam 
que, caso os países se debru-
cem sobre medidas mais au-
daciosas, as emissões chega-
riam, na melhor das hipóteses, 
a 52 gigatones.

Disparidades
De acordo com o levan-

tamento, a distância entre a 
atual situação, o que os pes-
quisadores projetam como 
cenário para 2020 e o que 
os cientistas consideram 
como índices ideais, é cada 
vez maior. Há dois anos, re-
presentantes de mais de 190 
países se comprometeram, 
na África do Sul, com ações 
para conter o aumento da 
temperatura no mundo. Ao 
reconhecerem a necessida-
de de mudanças globais para 
minimizar problemas de-
correntes das mudanças cli-
máticas – como grandes en-
chentes e secas extremas, as 
economias concordaram em 
definir metas até 2015, que 

deverão ser colocadas em 
prática por todos os países 
signatários a partir de 2020.

Esse conjunto de metas 
foi chamado de Plataforma 
Durban e deve substituir o 
Protocolo de Quioto em oito 
anos. O acordo global, porém, 
segue ainda na teoria, sob 
ameaça de resistência ou difi-
culdade de países como Esta-
dos Unidos e China em modifi-
car padrões como o da queima 
de combustíveis fósseis (res-
ponsável por mais de 60% 
das emissões dos países mais 
desenvolvidos). Além disso,  
muitas economias europeias 
ainda travam a definição de 
questões complexas, como a 
transferência de tecnologia e 
financiamento para que países 
mais pobres e em desenvolvi-
mento consigam acompanhar 
as mudanças globais.

Negociadores de mais de 
190 países que participaram 
da Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climá-
ticas, em Doha, no Catar, sabem 
que as pressões por mudanças 
vão continuar e vão recair tan-
to sobre os setores produtivos 
quanto sobre os governos.

Países não cumprirão as metas
Carolina Gonçalves 
Da Agência Brasil

Brasília – Nos últimos 
13 anos, o mundo viveu 
os dias mais quentes re-
gistrados em uma década 
e meia, segundo Orga-
nização Meteorológica 
Mundial (OMM), que é 
vinculada à Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
com base em dados co-
lhidos desde 1997. De 
acordo com especialistas, 
o aumento das tempera-
turas no planeta foi cau-
sado pelo aquecimento 
global que ameaça ilhas, 
zonas costeiras, popula-
ções e colheitas.

“A nossa ciência é 
sólida e prova inequivo-
camente que o mundo 
está aquecendo e que 
esse aquecimento resulta 
das atividades humanas”, 
disse o secretário-geral 
da OMM, Michel Jarraud. 
“As concentrações de ga-
ses de efeito de estufa na 
atmosfera apresentam 
novos números e um au-
mento médio de 2 a 2,4 

graus centígrados nas 
temperaturas globais.”

Mas o ano de 2011 
é considerado o décimo 
ano mais quente desde 
1850 - data em que co-
meçaram a ser regista-
das medições científicas 
das temperaturas. Pela 
análise, o período 2002 
a 2011 pode ser compa-
rado ao de 2001 a 2010 
como a década mais 
quente desde 1850.

O relatório foi apre-
sentado durante a 17ª 
Conferência das Nações 
Unidas sobre mudan-
ças climáticas, em Dur-
ban, na África do Sul. 
De acordo com o docu-
mento, a temperatura 
média da última década 
(2002 a 2011) foi supe-
rior em 0,46 grau cen-
tígrado. Os cientistas, 
no relatório, analisam 
ainda que fenômenos, 
como o La Niña e o El 
Niño, resultam do aque-
cimento global. 

Década mais quente

O ex-vice-presiden-
te dos Estados Unidos Al 
Gore alertou para o risco 
de o aquecimento glo-
bal acirrar a disputa por 
alimentos e biocombustí-
veis. Durante a apresen-
tação no Global Agribu-
siness Forum, realizado 
na capital paulista, em 
outubro passado, ele res-
saltou que as mudanças 
climáticas tendem a dimi-
nuir a produtividade de 
commodities agrícolas, 
como o milho e a soja, e 
provocar um acirramento 
sobre a sua destinação.

“Em um mundo mais 
quente, se nós não come-
çarmos a agir, o conflito 
entre plantar milho para 
produzir combustível e 
para alimentação irá se 
tornar ainda mais inten-

so”, disse, destacando as 
altas nos preços dos ali-
mentos nos últimos anos.

Gore ressaltou ain-
da que as alterações 
no climáticas tendem a 
tornar difícil fazer pre-
visões sobre o tempo, 
informações fundamen-
tais para a agricultura. 
“A pertubação do ciclo 
biológico acabará com 
a possibilidade de se 
prever a ocorrência das 
chuvas”, disse, após de-
monstrar por meio de 
estatísticas que o plane-
ta enfrentou nos últimos 
anos aumento nas tem-
peraturas médias. Além 
disso, Gore apresentou 
dados que indicam au-
mento nas ocorrências 
de calor extremo, acima 
de 50 graus Celsius.

Disputa por alimentos
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Sustentabilidade
Tecnologia transforma água salobra em potável

Água boa para beber, tomar ba-
nho, irrigar plantas, criar peixes e 
alimentar animais. O que parece im-
provável no Sertão nordestino virou 
realidade com a implantação da tec-
nologia que transforma água salobra 
em potável e reaproveita os resíduos 
do processo. A técnica ajuda a preser-
var o meio ambiente e gerar renda 
para os agricultores.

A região do Semiárido brasilei-
ro ocupa 10% do território nacional 
e abriga população de 21 milhões 
de pessoas. Na maior parte do ano 
falta água, já que a ocorrência de 
chuvas é escassa e irregular. A água 
subterrânea, extraída de poços, é 
imprópria para consumo devido ao 
alto teor de sal. 

Para melhorar a situação, ao 
longo dos anos foram instaladas nas 
comunidades rurais máquinas des-
salinizadoras para tratar a água sal-
gada e torná-la potável. Mas, o que 
era para ser uma solução virou outro 
problema. Além da dificuldade de 
manutenção dos equipamentos, os 
dessalinizadores geram um concen-
trado salino ao fazerem o tratamento 
da água. O resíduo, ao cair no solo, 
torna a terra improdutiva e contami-
na o lençol freático.

Para sanar o problema, a Em-
brapa Semiárido desenvolveu um 
sistema complementar ao processo 
de dessalinização tradicional, que 
reaproveita os rejeitos e cria um ci-
clo de produção criativo e sustentá-
vel. A tecnologia, desenvolvida pelo 
pesquisador Everaldo Rocha Porto, 
consiste na retirada água do poço e 
o tratamento através do processo de 
dessanilização. Uma porcentagem do 
volume extraído é transformado em 
água potável e o restante permanece 
com sal e recebe resíduos do proces-
so de dessalinização. 

Esse material é usado para abas-
tecer tanques onde são criados peixes 
da espécie tilápia rosa. A água desses 
criadouros, que contém restos de ra-
ção e excremento de peixe, também 
pode ser reaproveitada para o cultivo 
de “erva-sal”, planta que serve para a 
alimentação de caprinos e ovinos.

Processo pioneiro
O projeto-piloto desta técnica 

inédita foi desenvolvido em 2003 na 
comunidade de Atalho, a 70 km de 

Dessalinizador torna água extraída de poços com alto teor de sal em potável e o resíduo é aproveitado para alimentar tilápia de variedade híbrida 

Petrolina, Pernambuco. Ele serviu de 
referência para integrar o Programa 
Água Doce, do Ministério do Meio 
Ambiente. 

Desde 2004, oito Unidades De-
monstrativas (como são conhecidos 
os sistemas produtivos com reapro-
veitamento do rejeito) foram instala-
das em seis estados brasileiros -- Rio 
Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, 
Piauí, Ceará, e Bahia. O Programa 
Água Doce prevê, além do sistema de 
produção integrado, o processo tra-
dicional de dessalinização, a susten-
tabilidade ambiental e a mobilização 
social com o objetivo de fornecer 
água de qualidade para a população.

Como funciona 
As Unidades Demonstrativas 

(UDs) do Programa Água Doce fa-
zem parte da estrutura do Sistema 
Integrado de Reuso dos Efluentes da 
Dessalinização, uma tecnologia de-
senvolvida na Embrapa Semiárido, 
em Petrolina (PE), e certificada pela 
Fundação Banco do Brasil em 2003.

De funcionamento simples e 
eficiente, é uma cadeia produtiva 
que começa com a dessalinização da 
água salobra. Os resíduos do proces-
so são reaproveitados para a criação 
de peixes e irrigação de plantas que 
servem para alimentar animais.

O processo tem início com a re-

tirada da água do lençol freático por 
meio de um poço profundo. O mate-
rial é enviado a um dessalinizador 
e armazenado em um reservatório 
para distribuição.

O resíduo produzido pelo pro-
cesso de dessalinização é utilizado 
para cultivar a tilápia rosa, variedade 
híbrida do gênero oreochromis, um 
peixe resistente e que gosta de águas 
com alto teor mineral.

A água dos criadouros é utili-
zada para irrigação de plantas que 
se desenvolvem com altas doses de 
sal, a chamada “erva-sal” (Atriplex 
nummularia). A espécie, natural da 
Austrália, é usada na alimentação de 

cabras e bodes.
O sistema produtivo,que ocupa 

um terreno de dois hectares, tem 
dois viveiros de tilápias, um tanque 
para reciclagem do concentrado, 
uma área irrigada para cultivo da er-
va-sal e outra para produção de feno.

Uma localidade está apta a rece-
ber um UD se tiver um poço com va-
zão mínima de 2 mil litros por hora, 
solo compatível com o sistema de ir-
rigação de erva-sal, área pública para 
implantação do sistema, exploração 
pecuária e experiência cooperativa 
da comunidade, sendo esse último 
essencial para o desenvolvimento do 
complexo produtivo.

No dia de ontem foi lançada a 
campanha Brasil Orgânico e Sus-
tentável, com o objetivo de ampliar 
a produção e o consumo consciente 
de produtos com os selos de orgâ-
nicos, da agricultura familiar, do 
comércio justo e solidário, e com 
indicação geográfica. O lançamento 
será na Marina da Glória, no Rio de 
Janeiro, durante a abertura da Fei-
ra Nacional da Agricultura Familiar 
e Reforma Agrária – Brasil Rural e 
Contemporâneo.

A campanha, apoiada pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrá-
rio (MDA), pretende levar esses 
produtos às cidades-sede da Copa 
do Mundo de 2014 e integra o Pro-
jeto Brasil Orgânico e Sustentável. 
A ideia é fazer com que alimentos, 
bebidas, cosméticos e artesanatos 
sejam vendidos em hotéis, pousa-
das, bares, restaurantes, supermer-
cados e outros espaços comerciais 
localizados nas cidades brasileiras 
que receberão os jogos.

Em setembro de 2012, a cam-
panha ganhou entidade gestora: a 
Associação Brasil Orgânico e Sus-
tentável (Abrasos), formada por 
agricultores familiares, pelo setor 

empresarial e pela sociedade civil. 
A campanha também vai integrar a 
estratégia de comunicação do Go-
verno Federal para a Copa de 2014.

A campanha surgiu com o ob-
jetivo de potencializar o conceito 
de consumo consciente. Ela é volta-
da para garantir oportunidades de 
negócios e promover a inserção de 
produtos orgânicos e sustentáveis 
da agricultura familiar no merca-
do turístico durante o Mundial de 
2014. Ao longo do ano de 2012, as 
cidades estão se organizando para 
reunir informações referentes às 
potencialidades da oferta em cada 
Estado, sobre cooperativas e pro-
dutos que poderão ser oferecidos 
para hotéis, bares e restaurantes 
durante o evento.

Estima-se que a campanha 
possa beneficiar cerca de 400 mil 
famílias de agricultores familiares, 
povos tradicionais, extrativistas, 
ribeirinhos e quilombolas. A cam-
panha pretende trazer para o Brasil 
um legado de consumo mais cons-
ciente, práticas sustentáveis na 
produção agropecuária e no meio 
ambiente, além da consolidação da 
oferta de produtos sustentáveis.

Campanha incentiva o 
consumo de orgânicos

NO BRASIL

 O Brasil deu um grande salto na produ-
ção de nanociência e nanotecnologia de qua-
lidade, nos últimos dez anos, mas isso não se 
traduziu em produção industrial de porte ex-
pressivo. 

A declaração foi feita ontem pelo coor-
denador-geral de Micro e Nanotecnologias 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (CGNT/MCTI), Flávio Pentz, durante sua 
apresentação sobre a Iniciativa Brasileira de 
Nanotecnologia, na abertura do 2º Workshop 
Nanotecnologias: da ciência ao mundo dos ne-
gócios, em Fortaleza.

Mesmo reconhecendo o descompasso en-
tre a produção científica e a industrial, no cam-
po nanotecnológico, Plentz confia que essa 
fase será superada. “Com certeza, o Brasil vai 
vencer essa etapa de industrializar a nanotec-
nologia com sucesso no porte e volume que a 
gente precisa”, afirmou.

Na oportunidade, o coordenador do MCTI 
destacou a importância de programas de ino-
vação tecnológica do ministério, como o Sis-
NANO, sistema formado por 50 laboratórios 
multiusuários direcionados à pesquisa, desen-
volvimento e inovação (P,D&I) em nanociências 
e nanotecnologias, para aplicação em áreas 

estratégicas: aeroespacial, agronegócio, defe-
sa, energia, meio ambiente e saúde. No cam-
po internacional, ele apontou a implantação 
do Centro Brasil-China de Nanotecnologia e 
iniciativas, como o 1º Workshop Brasil-Canadá 
em Nanotecnologia, que se realiza nos dias 5 e 
6 de dezembro, em São Paulo.

“O principal objetivo do evento é mostrar 
aos empresários cases de sucesso de empresas 
que já utilizam instrumentos governamentais 
que permitem incorporar a nanotecnologia 
aos seus negócios. A possibilidade existe, é real 
e está ao alcance”, afirmou o coordenador..

CIN
Ao ressaltar que academia e governo têm 

de andar de “mãos dadas”, Flávio Plentz expli-
cou que o Comitê Interministerial de Nanotec-
nologia (CIN) é integrado por oito ministérios: 
MCTI - responsável pela coordenação de ações; 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa); 
Defesa (MD); Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (MDIC); Educação (MEC); Meio 
Ambiente (MMA); Minas e Energia (MME) e 
Saúde (MS), que atuam juntos na definição, 
implementação e financiamento de políticas 
públicas de pesquisa em nanotecnologia. 

Nanotecnologia precisa chegar 
mais à indústria, diz o MCTI

CIÊNCIA

FOTO: Divulgação
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Processo eletrônico
SERÁ INSTALADO amanhã, no TRT/PB, o Processo 

Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, que tem como 
presidente do Comitê de Implantação o desembargador 
Ubiratan Delgado.

A solenidade será às 10h no auditório do Tribunal Pleno, 
sob o comando do presidente do TRT/PB, desembargador 
Paulo Américo Maia Filho, e terá a presença do ministro 
João Oreste Dalazen, presidente do TST.

Destaque no Congresso
A JOVEM MÉDICA paraibana Camila Cruz foi uma 

das  palestrantes que se destacaram no 42º Congresso 
Brasileiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, 
realizado no Centro de Convenções de Pernambuco e que 
reuniu especialistas nacionais da área.

Orgulhosos ficaram seus pais, Maria e Pedro da Cruz, 
que comanda a Oficina São Pedro, no Varadouro.

Beleza em família, Ana Débora Lacerda Chaves entre as filhas Mikaela e Vanessa

FOTO: Dalva Rocha

Executivo Giuseppe Emanoel 
Lira, médicos Edmilson Go-
mes Fernandes e José Ribeiro 
Farias Júnior, Sras. Ana Cris-
tina Barreto, Diana Almeida, 
Socorro Santos, Cecília Poggi 
Lins, psicóloga Ana Francisca 
Figueiredo, empresárias So-
corro Vidal de Negreiros e Te-
reza Cristina Pereira da Silva, 
Leonardo Moura, professora 
Ivanice Frazão.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“A vida não se mede pelo 
número de vezes que 
respiramos, mas pelos 
momentos que nos 
tiram o fôlego”

“A vida é curta,
 mas as emoções 
que podemos deixar
 duram uma eternidade.

GEORGE CARLIN CLARICE LISPECTOR

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos
  O famoso perfume Chanel 
nº 5. mais vendido no mundo e 
lançado no ano de 1921 por Coco 
Chanel será banido do mapa a 
partir de janeiro de 2014.

   Foi constatado que um dos 
componentes da fórmula provoca  
arlegia, daí a proibição da União 
Europeia. Ainda há tempo, por-
tanto de se fazer um estoque para 
aqueles que amam a fragrância.

Zum Zum Zum
   O presidente do TJ, desembargador Abraham Lincoln foi surpreendido na última 
segunda-feira com a comemoração do seu aniversário, organizado pela chefe do cerimonial, 
Dadá Novaes. Com direito a bolo e parabéns pra você na Sala dos Desembargadores.

   Fátima e Homero Pires comemoraram bodas de ouro no Rio de Janeiro, em 
companhia dos filhos e noras, Lindolfo Pires e Cecília, Raquel e George Guedes Pereira.

   A PBTur em parceria com o DER promoveram reunião para discutir a regulamentação 
do transporte turístico no Estado da Paraíba. A ideia é melhorar os serviços ofertados aos 
turistas e à população em geral.

O Brasil em fotografia

QUEM FOR a São Paulo até o dia 27 de 
janeiro, poderá conferir a mostra “Um olhar sobre 
o Brasil: a fotografia na construção da imagem 
da nação”, em cartaz no Instituto Tomie Ohtake, 
que, inclusive, tem entre seus participantes o 
paraibano João Lobo.

Com curadoria de Boris Casoy, a mostra 
é uma verdadeira aula de História do Brasil em 
formato de exposição fotográfica, com 400 
imagens representando um período de 170 anos,  
que vai de 1833 a 2003.

Música erudita
O MAESTRO comanda hoje às 20h e amanhã, às 19h, 

dois concertos da Orquestra Sinfônica da Paraíba, no Cine 
Bangüê, do Espaço Cultural José Lins do Rêgo, com apre-
sentações abertas ao público.

Na programação, a ópera de Gioachino Rossini, “O 
Barbeiro de Servilha”, seguida da “Cantoria Concertante”, 
de Marlos Nobre, fechando a noite com a “7ª Sinfonia de 
Ludwig von Beethoven”.

Presenças bacanas de Jocezilda Molla e Tereza Neuman Vaz

Nudez na revista
A ESTRELA da banda Calypso, a cantora Joelma 

foi convidada para posar nua para a edição de dezem-
bro da revista PlayBoy.

Aos 38 anos, a cantora é casada com Chimbinha, 
com quem tem uma filha, Yasmin, e mais dois outros 
filhos, Yago e Nathália.

Marketing para hotéis
A CONSULTORA especializada em gestão e marke-

ting do turismo, Maria Aparecida Santos, está ministran-
do em João Pessoa o curso “Como vender bem o seu 
hotel e o seu destino turístico” e uma nova turma será 
iniciada no próximo dia 26.

As inscrições são feitas no Sebrae e maiores infor-
mações pelos telefones 2108-1256 e 9981-1486.

Amigas para sempre: Maria Lúcia Costa e Fátima Souza

Romaria
A ROMARIA DA PENHA,  que completa 249 anos, 

promove hoje às 19h celebração eucarística no San-
tuário, na Praia da Penha.

O tema desta edição é “Maria, saúde dos en-
fermos, ajuda-nos a perseverar na Fé e a construir a 
unidade”, numa referência à Campanha da Fraternidade 
deste ano que aborda a saúde pública.

No próximo sábado, acontece a tradicional ro-
maria, saindo da Igreja de Lourdes até o Santuário.

Sebo Cultural

DENTRO DE SUA PROGRAMAÇÃO, o Sebo Cultur-
al foi palco ontem do lançamento do livro “Contos de 
Sábado”, promovido pelo Clube do Conto.

No próximo dia 29, o Sebo realiza lançamento do 
livro “Cangaceiros de Lampião - de A a Z”, de autoria do 
pesquisador Bismarck Martins de Oliveira.

Curiosidades
O DILIGENTE LEITOR da coluna, Antônio Hermógenes, 

é quem dá a dica de que o próximo mês de dezembro terá 
cinco segundas-feiras, cinco sábados e cinco domingos. 

O fato acontece, segundo os matemáticos, a cada 
824 anos e os chineses chamam o acontecimento de “o 
saco do dinheiro”.

FOTO: Dalva Rocha

Em noite de black-tie, vice-prefeito eleito de Campina Grande, 
Ronaldinho e Roberta Cunha Lima

FOTO: Goretti Zenaide

   O crítico de arte Eudes Rocha Júnior lançou seu blog cujo endereço é http://
etceteraearte.blogspot.com.br.

   Roseli Garcia convidando para conferir as novidades da Galeria Gamela para este 
final de ano. Com ótimas opções para presentear com arte neste Natal.



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 22 de  novembro de 2012

Mais de 6 mil estudantes 
paraibanos vão fazer as 
provas do Enad domingo
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Através da parceria en-
tre a Fundação de Apoio ao 
Deficiente (Funad) e a Se-
cretária de Estado da Saú-
de, pacientes com esclerose 
múltipla podem contar com 
um atendimento especiali-
zado no Centro de Referên-
cia em Esclerose Múltipla do 
Estado da Paraíba (CREM-
PB). A inauguração do es-
paço aconteceu na manhã 
de ontem e deve atender os 
mais de 130 pacientes diag-
nosticados com a doença no 
Estado. 

Segundo o secretário 
de Saúde, Waldson Sousa, o 
Governo do Estado vem rea-
lizando trabalhos para aten-
der pacientes com deficiên-
cia e com doenças fora do 
rol epidemiológico, a exem-
plo do Hospital Clementino 
Fraga que oferece serviços 
a pessoas com imunodefici-
ência. “Nós acreditamos que 
o número de pacientes com 
esclerose múltipla deve ser 
bem maior do que temos no 
banco de dados, e com um 
centro de referência será 
mais fácil diagnosticar e 
conduzir o tratamento”, dis-
se ele.

O Centro de Referência 
vai funcionar nas depen-
dências da Funad, que antes 
mesmo já oferecia serviços 
e atendimentos a pacientes 
com esclerose. Na maioria 
das vezes pessoas que che-
gavam sem o diagnóstico. 
“Como realizamos atendi-
mentos com pessoas com 
deficiência era comum a 

chegada de pacientes com 
problemas motores e outras 
sequelas, sem ter a noção de 
que estavam com esclerose. 
Abrir as portas para Asso-
ciação Paraibana de Escle-
rose Múltipla, facilitou na 
identificação dos pacientes, 
assim como no tratamento 

precoce”, disse Simone Jor-
dão, presidente da Funad.

A Associação Paraibana 
de Esclerose Múltipla existe 
desde 2006, ano em que o 
próprio presidente da as-
sociação, Severino José de 
Araújo, conseguiu o diag-
nóstico da doença nele. “Os 
sintomas apareceram em 97 
e demorei todos esses anos 
sem saber o que de fato eu 
tinha. Poder compartilhar 
dessa experiência com ou-
tros pacientes é muito satis-
fatório”, disse. A associação 
leva informações sobre a do-
ença aos pacientes e serve 
como apoio já que, segundo 
Severino José, muitos deles 
não tem conhecimento de 
como é a doença e acabam 
entrando em depressão. 

Segundo a neurolo-
gista e coordenadora do 
centro, Bianca Oliveira, o 
espaço já está funcionando 
desde o dia 5 de novem-
bro com atendimentos clí-
nicos e de enfermagem. A 
partir de agora, uma equi-
pe multiprofissional com 
neurologista, enfermeiros 
e farmacêuticos estarão 
a disposição de todos. “O 
Centro de Referência vai 
funcionar de segunda a 
sexta, sendo que na segun-
da de 13:30 ás 17:30 vão 
acontecer os atendimentos 
com neurologista e farmá-
cia. De terça a sexta, o fun-
cionamento será de 7:30 às 
11:30 e durante à tarde”, in-
formou Bianca Oliveira.

PB ganha Centro de Referência
EsclErosE MúltiPla
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Vanessa Braz
Especial para A União

Espaço foi inaugurado 
ontem e deve atender 
mais de 130 pacientes

A esclerose múltipla é uma do-
ença inflamatória do sistema nervo-
so central e, segundo Bianca Oliveira, 
atinge o cérebro e a medula. “Essa 
é uma doença autoimune que des-
trói as células nervosas, provocando 
distúrbios motores como dificuldade 
para andar, para se equilibrar, defi-
ciência visual, formigamento, dor-
mências, descontrole urinário entre 
outros sintomas”, disse Bianca. Por 
causa da variedade de sintomas e a 
falta de neurologistas especializa-
dos - na Paraíba são apenas dois - é 
que o diagnóstico se torna confuso. 
“Para conseguir detectar a doença 
é necessário realizar exames de alta 
complexidade e nem todas as cida-

des têm estrutura para realizar. Sem 
falar que são caros”.

A pedagoga, Wilma Carvalho, 
passou por todas essas dificuldades, 
principalmente, por não ter conheci-
mento sobre a doença. Ela diz que 
no início sofreu bastante por que 
tinha os sintomas e nenhum médico 
confirmava um diagnóstico. “Passei 
por vários exames. Fiz ressonância, 
mas só quando realizei um exame 
do líquido da medula é que o neuro-
logista, que já estava desconfiado e 
sequer era da área, pôde confirmar 
a esclerose múltipla”, disse ela. 

Os sintomas variam de pacien-
te para paciente, mas com Wilma 
eles se apresentaram em forma de 

dor e fraqueza nas pernas e braços 
direitos. Com o tratamento ela con-
seguiu recuperar os movimentos e 
barrar a evolução da doença. Atra-
vés da associação, ela também con-
seguiu informação e aceitação para 
conviver bem com a doença. 

Segundo o secretário de Saúde, 
Waldson Sousa, os medicamentos 
para o tratamento da doença, que 
geralmente é injetável, são forneci-
dos pelo Ministério da Saúde e distri-
buído pela Secretaria de Saúde. Com 
a inauguração do centro, o pacien-
te vai poder contar com um espaço 
voltado para o acompanhamento 
e tratamento da esclerose, além de 
adquirir a medicação.

Variedade de sintomas confunde diagnóstico

Se encerram no dia 1º de 
dezembro as inscrições para o 
concurso que a União - Superin-
tendência de Imprensa e Edito-
ra vai realizar para escolha da 
logomarca comemorativa alusi-
va aos seus 120 anos, cuja data 
transcorre no dia 2 de fevereiro. 
A logomarca vencedora será uti-
lizada nos eventos do aniversá-
rio e material de divulgação. Os 
três primeiros classificados rece-
berão R$ 3,5 mil, R$ 1 mil e R$ 
500, respectivamente.

O diretor técnico Gilson Re-
nato disse que a ideia de reali-
zar um concurso para escolha 
da logomarca é repercutir mais 
fortemente uma data importan-
te, bem como é uma forma de 
convidar as pessoas não somente 
da Paraíba, mas de todo Brasil, a 
participar da festa.

Ele enfatizou que a logo-
marca escolhida vai marcar os 
120 anos de a União e entra para 
a história da instituição como re-
ferência. “A logomarca vai estar 
em todos os impressos que fo-

rem confeccionados até a data 
referencial, a exemplo do que 
acontece com a marca que utili-
zamos hoje”, observou.

inscrição 
De acordo com o edital, as 

inscrições podem ser feitas ex-
clusivamente pelos Correios, em 
modalidade de entrega rápida 
e segura para o endereço de a 
União Superintendência de Im-
prensa e Editora, BR-101, km 
3, no Distrito Industrial, CEP-
58.082-010 – João Pessoa-PB. No 
envelope deve constar a infor-
mação Concurso Nacional Logo-
marca a União Superintendência 
de Imprensa e Editora 120 anos. 
Junto com a ficha de inscrição, 
deverão ser encaminhadas có-
pias da identidade e do CPF. Os 
candidatos menores de 18 anos 
devem apresentar autorização 
dos responsáveis.

Cada candidato pode ins-
crever apenas um projeto, que 
deverá ser inédito. Estão impe-
didos de participar empresas e 
instituições ou pessoas ligadas 
diretamente às comissões de or-
ganização e julgamento do con-

curso, bem como integrantes de 
comissões de licitações e contra-
tados para prestarem serviços 
ao concurso e ainda cônjuges 
ou parentes desses. As inscrições 
são gratuitas.

Conforme os critérios técni-
cos do concurso, os projetos da lo-
gomarca alusiva aos 120 anos de 
a União deverão ser encaminha-
dos em cópias impressas em três 
tamanhos – 18x27cm, 10x15cm e 
5x7,5cm – em papel A4, branco, 
gramatura livre, sendo uma cópia 
colorida e uma em preto e bran-
co de cada tamanho. Também 
deverão ser encaminhadas cópias 
em CD, DVD e pen-drive nos ar-
quivos TIF e CDR, além de texto 
de no máximo 30 linhas impresso 
em quatro vias com justificativa 
conceitual e estudos para o de-
senvolvimento da logomarca. As 
peças do projeto não podem con-
ter marcas, nomes, pseudônimos, 
assinaturas ou quaisquer indica-
ções que identifiquem a autoria, 
sob pena de desclassificação.

Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone 3218-6535 
ou pelo email concursologomar-
ca120anos@auniao.pb.gov.br

Inscrições para escolha da logomarca 
comemorativa terminam dia primeiro

120 aNos DE a UNiÃo

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Durante todas as últi-
mas quartas-feiras do mês, 
o Hospital de Trauma e 
Núcleo de Estágios, Capa-
citação e Eventos (Nuce) 
da Cruz Vermelho, vêm re-
alizando ações de saúde e 
cidadania em vários bair-
ros da capital. Ontem, os 
bairros escolhidos foram o 
Ernani Sátiro e Distrito In-
dustrial, onde cerca de mil 
pessoas receberam atendi-
mentos e tiraram dúvidas 
jurídicas com um assessor.

O evento aconteceu no 
Sest / Senat que são, res-
pectivamente, o Serviço 
Social do Transporte e o 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Transporte. 
No local foram oferecidos 
serviços como aferição 
da pressão arterial, teste 
de glicemia, a carteira do 
SUS e assessoria jurídica. 
A dona de casa Luzinete 
Silva, aprovou a iniciativa 
e aproveitou o momento 
para tirar a carteira do SUS 
para o esposo. “Ele estava 
precisando da carteira e foi 
muito bom, porque, além 
de levar a carteira eu tam-
bém aproveitei para fazer 
o teste da minha glicemia. 

Graças a Deus está tudo 
certo”, disse ela satisfeita.

Segundo o coordenado 
do Nuce, Carlos Jayves, há 
mais de um ano que este 
trabalho vem sendo reali-
zado em toda a João Pes-
soa. “Já passamos em bair-
ros como Roger, Renascer, 
São José, Bancários, Timbó 
entre outros”, disse. Cer-
ca de 50 parceiros ajudam 
na realização dessas ações, 
são alunos de faculdades, 
voluntários da Cruz Verme-
lha. Maria Aparecida é téc-
nica de enfermagem e cola-
bora há cinco meses. “Acho 
importante poder colocar 
em prática a minha profis-
são de forma voluntária”, 
disse ela.

Além das ações de 
saúde e assessoria jurídi-
ca, Carlos Jayves, disse que 
também são oferecidos 
serviços sociais como ma-
nicure, cabeleireiro, car-
teira de identidade entre 
outros. O evento acontece 
de 8h às 12h e quem tiver 
o interesse de levar este 
serviço para o seu bairro 
pode entrar em contato 
com o Nuce, pelo telefone 
3216-5761. (VB)

Trauma e Cruz Vermelha 
realizam ações na capital

saúDE E ciDaDaNia

O Centro de Referência em Esclerose Múltipla foi inaugurado através da parceria entre a Funad e a Secretaria de Estado da Saúde



Mais de 6 mil estudantes na PB 
farão provas do Enad domingo
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Um total de 6.600 pa-
raibanos irá se submeter ao 
Exame Nacional de Desem-
penho de Estudantes (Ena-
de) neste domingo. A prova 
irá acontecer às 13h, horário 
de Brasília, portanto às 12h, 
horário local. Para conferir o 
local de prova, o aluno deve 

Alunos que concluirão o 
curso até julho de 2013 
terão que fazer o exame

Foto: Evandro Pereira

Rafaela Gambarra
Especial para A União

acessar o site do Enade e in-
serir seu CPF. Este ano, dife-
rente dos anos anteriores, 
todos os estudantes que têm 
expectativa de conclusão do 
curso até julho de 2013 se-
rão obrigados a fazer a pro-
va. Somente os estudantes 
que colariam grau em agosto 
deste ano foram dispensados 
devido à greve das institui-
ções de ensino superior.   

O exame é realizado anu-
almente, embora para cursos 
diferentes em cada ano, sen-
do trienal a periodicidade 

máxima de aplicação do Ena-
de em cada área. Em 2012, 
serão avaliados os cursos de 
bacharel em Administração, 
Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas, Comunicação 
Social, Design, Direito, Psi-
cologia, Relações Internacio-
nais, Secretariado Executivo 
e Turismo; e tecnólogo em 
Gestão Comercial, Gestão de 
Recursos Humanos, Gestão 
Financeira, Logística, Marke-
ting e Processos Gerenciais.

Além da novidade de, 
neste ano, o processo não 

ser por amostragem para 
os alunos concluintes, ou-
tra diferença em relação aos 
anos anteriores é que os es-
tudantes ingressantes (ou 
seja, com matrícula no ano 
de 2012) não participarão da 
prova e, mesmo assim, terão 
sua situação de regularidade 
atestada por meio de relató-
rio específico a ser emitido 
pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais (Inep).

O exame é obrigatório 
e condição indispensável ao 

registro da regularidade no 
histórico escolar, assim como 
a expedição do diploma pela 
Instituição de Ensino Supe-
rior (IES). 

Seu objetivo é avaliar o 
desempenho dos estudantes 
de Ensino Superior dando 
origem, assim, ao Conceito 
Preliminar de Curso, indica-
dor de qualidade dos cursos 
de graduação que varia de 
um a cinco. 

A partir dele, são produ-
zidos, também, o Boletim de 
Desempenho do Estudante, 

Relatório do Curso, Relatório 
da Área, Relatório da Insti-
tuição e Resumo Técnico.

A prova é composta de 
40 questões, sendo 10 de for-
mação geral (peso de 25%) e 
30 de formação específica 
(peso de 75%), contendo as 
duas partes questões discur-
sivas e de múltipla escola. 

O resultado será divul-
gado até o dia 25 de dezem-
bro. Para conferir o local de 
prova, acesse: http://ena-
deies.inep.gov.br/enadeIes/
consultarLocalProva/.

Estoques de tendas para aluguel esgotam

O ano está acabando e 
com a chegada de 2013, existe 
também renovação de sonhos 
e planos. E para este momento 
de transição, muitas pessoas op-
tam por uma comemoração em 
grande estilo aqui. O índice de 
vendas da operadora CVC para 
o ‘Destino Paraíba’ aumentou 
em 44% de outubro de 2011 
a outubro de 2012. Esse per-
centual é o dobro do mesmo 
período de 2010/2011, quando 
o índice foi de 22%. Os dados 
estatísticos são da gerente de 
produtos da CVC no Estado, 
Manuela Rodrigues.

Pacotes para a Paraíba
A capital paraibana recebe 

bastantes turistas nesta época 
do ano, somente em uma agên-
cia já foram mais de 80% dos 

pacotes de final de ano vendi-
dos. “Isso é muito bom, porque 
movimenta o comércio de João 
Pessoa”, disse a agente de via-
gens, Margarida. 

Segundo a CVC, o desti-
no Paraíba, teve um aumento 
de 44% de outubro de 2011 a 
outubro de 2012. O dobro com 
relação ao mesmo período do 
ano passado. De acordo com a 
gerente de produtos, Manuela 
Rodrigues, o Estado foi o que 
mais cresceu junto à operadora. 

“O número de passageiros 
da CVC para o ‘Destino Paraíba’ 
dobrou em relação ao que já vi-
nha crescendo, devido as ações 
de treinamento. Antes, esse 
tipo de trabalho não era feito, 
mas é a forma mais eficaz de di-
vulgar um destino. A partir do 
momento que os treinamentos 
passaram a ser realizados, pu-
demos constatar a sua eficá-
cia”, avaliou.

A executiva da operadora 
revela uma projeção de cresci-
mento para 2013 em torno de 
30% sobre o índice atual. “Va-
mos buscar mais apartamentos 
para aumentar o número de 
passageiros para a alta tempo-
rada”, reforçou.

O Litoral Hotel Tambaú, 
que possui uma das festas de 
final de ano mais badaladas da 
Paraíba, esgotou as reservas em 
outubro. 

Os pacotes de réveillon 
para alguns lugares como Gra-
mado, no Rio Grande do Sul, já 
estão quase esgotados em al-
gumas agências.  

Segundo a agente de via-
gens, Margarida, que trabalha 
numa agência na cidade de 
João Pessoa, a procura de via-
gens para o interior gaúcho, 
acontece pela tradição de um 
dos natais mais famosos do 
país, o Natal Luz, em Gramado. 

A festa reúne todos os anos, 
pessoas de várias localidades do 
Brasil e do mundo. “Lá, o Natal 
já é tradição. Tem muitas luzes 
e espetáculos que tornam a ci-
dade mais bonita e atrativa”, 
explica, a agente. 

Réveillon na praia
O Busto de Tamandaré 

é sempre território de mui-
ta animação no final de ano. 
São diversas tendas colocadas 
por quase toda a extensão da 
orla. Para quem deseja mar-
car presença no local com a 
finalidade de comercializar, 
basta ir até a sede da Supe-
rintendência do Patrimônio 
da União, SPU,  a partir do dia 
15 de dezembro, portando o 
CPF, documento de identida-
de, mais, comprovante de re-
sidência e o cálculo da área, a 
fim de identificar o tamanho 
da tenda. Feito isso, basta pa-

gar uma taxa que será gerada 
a partir do tamanho da área a 
ser reservada. 

De acordo com o chefe do 
setor de engenharia, Braz Ta-
vares, as tendas familiares, de 
pequeno porte, não precisam 
de cadastro no órgão. Basta 
apenas serem colocadas no dia 
31 de dezembro. A Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano, 
Sedurb, avisa que é terminante-
mente proibido colocar tenda, 
de qualquer tamanho, sobre as 
vegetações existentes na praia. 
“Nós da SPU, juntamente com 
o Ibama e Sudema, estaremos 
fiscalizando as tendas que es-
tiverem sobre a vegetação de 
fixação de duna.  Quem for en-
contrado nesta situação, será 
removido imediatamente”, ex-
plica, Braz Tavares. 

A Sede da SPU fica localiza-
da na Av. Epitácio Pessoa, 1705, 
Térreo, Bairro dos Estados. 

Por conta da grande procura por tendas, na maioria dos pontos de aluguéis do produto na capital paraibana os estoques já acabaram

Réveillon na oRla

Para quem deseja passar os 
últimos minutos de 2012 nas tra-
dicionais tendas que se instalam 
na orla de João Pessoa, é melhor 
se apressar. Acontece que na 
maioria das lojas de aluguéis de 
tendas, os estoques já estão esgo-
tados. Os valores variam entre R$ 
80, por uma tenda de 4x4 metros, 
a 300 reais, pela tenda de 6x6m e 
para fazer a reserva é necessário 
o pagamento adiantado de 50% 
do valor.

Na Toldos Dias, loja que dis-
ponibiliza a locação de tendas, 
mesas, cadeiras, toalhas e outros 
artigos para eventos, todo o esto-
que já foi esgotado. São 10 ten-
das, de três tipos: as 3mx3m cus-
tam R$ 80, as 4mx4m, 150 reais e 
as 5mx5m, 200 reais. 

De acordo com Dias, gerente 
da loja, os planos da empresa são 
adquirir mais tendas e ficar com 
um estoque de aproximadamente 
150 tendas, com a certeza de que 
todas elas serão alugadas, já que a 
procura é intensa.  

“A essa altura, todas as ten-
das já estão reservadas, além das 
500 mesas que nós temos disponí-
veis. É que nós já temos os nossos 
clientes que são fiéis, então eles 
fazem a reserva com bastante an-
tecedência”, afirma o gerente.

Já na Fábio’s Fest, outra loja 
especializada em eventos, o esto-
que conta com 120 tendas, que 

Vendas de pacotes para o Estado dobram
Nádya Araújo
Especial para A União

variam entre 130 reais, com 
um tamanho de 5mx5m e 150 
reais, de 6mx6m, mas não há 
mais nenhuma disponível. 
Segundo o gerente da loja, 
Afonso Madruga Júnior, é co-
mum o estoque esgotar nessa 
época do ano.

Retardatários
Lojas que têm um esto-

que maior, porém, ainda são 
uma saída para aqueles que 
deixam para resolver tudo de 
última hora. A Yta Fest, por 
exemplo, conta com 300 ten-
das de diferentes tamanhos 

e mais da metade ainda está 
disponível. A tenda considera 
tradicional, de 6x6m, está cus-
tando R$ 300. 

O proprietário da loja, no 
entanto, alerta: “é um grande 
problema essas pessoas que dei-
xam para alugar de última hora, 

porque existe toda uma logís-
tica por trás do aluguel, o que 
acaba causando alguns proble-
mas”. E recomenda: “O ideal é 
que as pessoas se apressem para 
que tudo ocorra tranquilamen-
te”. Para entrar em contato, li-
gue (83) 3243-0105. (RG)



Semana de atividades lembra o 
Dia Nacional do Doador em Patos
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O Hemonúcleo de Patos 
está desenvolvendo, duran-
te esta semana, uma progra-
mação alusiva ao Dia Nacio-
nal do Doador de Sangue, 
que será comemorado no 
próximo domingo. As ativi-
dades começaram na última 
segunda-feira com panfleta-
gem nas ruas da cidade para 
conscientizar a população 
sobre o ato solidário que 
salva vidas, além do traba-
lho de doação de sangue fei-
to com algumas instituições 
de ensino, a exemplo do 
Instituto Federal de Educa-
ção e Rede Residência, que 
abraçaram a campanha em 
prol do estoque de sangue 
da hemorrede da Paraíba e 
dos hospitais. 

O diretor do Hemonú-
cleo de Patos, Francisco Ma-
rinho, disse que o Governo 
do Estado está empenhado 
em oferecer melhores ser-
viços à população e citou o 
curso de Técnico em Hemo-
terapia, com funcionários da 
hemorrede da região, como 
uma qualificação que forta-
lece essa intenção. Segundo 

ele, o trabalho de busca ati-
va de doadores está sendo 
intensificado em Patos e nos 
municípios vizinhos. 

De janeiro a outubro 
deste ano, foram feitas 4.212 
doações ao Hemonúcleo de 
Patos. Dessas, 3.081 foram 
utilizadas em transfusões. 
Além dos hospitais locais, 
Patos fornece sangue para 
toda a hemorrede quando há  
necessidade. Para que os es-
toques estejam sempre satis-
fatórios, é importante que as 
pessoas doem sangue. 

“Nessas campanhas que 
realizamos nas escolas de 
Patos e vários municípios, 
como Brejinho, Santa Luzia, 
São Mamede, Mãe D’Água, 
Água Branca e Várzea, sem-
pre suprimos nossa necessi-
dade, mas estamos sempre 
precisando de doadores. De 
onde se tira é preciso repor”, 
explicou Marinho. 

A programação em co-
memoração ao Dia Nacio-
nal do Doador será conclu-
ída amanhã, com um café 
da manhã e distribuição de 
brindes. Várias empresas 
patoenses participam como 
parceiras, contribuindo na 
doação de brindes e na con-
fecção de material de cam-
panha.

Hemonúcleo desenvolve 
trabalho de conscientização
sobre o ato de doar sangue

O Hemonúcleo de Patos registrou de janeiro a outubro deste ano o total de 4.212 doações, sendo 3.081 para transfusões
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Vivenciando o ano 
da Fé rumo ao cente-
nário da Diocese, é 
com muita alegria que 
a Igreja Matriz Nossa 
Senhora da Conceição 
de Itaporanga reali-
zará a, XVII Romaria 
do Cristo Redentor e 
a Festa Excelsa Padro-
eira Nossa Senhora da 
Conceição neste mês.

Trata-se de cele-
brações referenciais 
para todo o Vale do 
Piancó que, visibiliza 
a grandeza da reli-
giosidade de um povo 
que a fé no seu Deus, 
luta de forma heroica 
e audaciosa por me-
lhores dias, munido 
de muita coragem e 
determinação. 

As romarias ao 
Monumento do Cris-
to Rei, que é conside-

rado uma das maio-
res estátuas do Brasil, 
terá um percurso que 
os fiéis andaram a pé 
cerca de 3 km. 

A Festa de Nossa 
Senhora da Concei-
ção surgiu no con-
texto do catolicismo, 
fruto de uma religio-
sidade humana fes-
tiva. Nela, pode se 
verificar uma grande 
manifestação de fé, 
de religiosidade e de 
amor a Jesus.

Tanto a festa do 
Cristo como a da pa-
droeira são também 
expressões vivas da 
cultura do povo ita-
poranguense e das 
comunidades adja-
centes, viabilizando 
assim a criatividade 
e a capacidade de 
sua gente.

Igreja católica de Itaporanga divulga 
programação de Romaria do Cristo

FESTA DA PADROEIRA

Abertura  da Festa do Cristo Rei
Dia 22 - 1º Dia do Tríduo
19h - celebração da luz
Dia 23 - 2º Dia do tríduo
19h- Celebração da Misericórdia\ confissões
Dia 24 -  3º Dia do Tríduo
19h - Vigília de Cristo Rei
Dia 25 - Festa de Cristo Rei
4h00- Alvorada festiva
4h15- Concentração em frente a Igreja Matriz
5h - Saída para o monumento do Cristo Rei
7h - Celebração Eucarística: Presidido por Dom José 
González Alonso-Bispo Diocesano
Festa de Nossa Senhora da Conceição
25 a 27 - Visita da imagem peregrina de N.Sra da 
Conceição aos setores urbanos da paróquia
25/11 - Setor São José- ( Rua Bela Vista, Hospital e Cadeia 

Pública)
26\11 Setor Altos das Neves-(colégio e creche)
27\11 Setor São Francisco- (Chagas Soares)
Dia 28\11- Abertura da Festa da Padroeira
5h- Alvorada Festiva
18h00- Carreata saindo da Capela de São Francisco, 
conjunto Chagas Soares
18h30- Procissão pelas ruas da cidade
19h- Hasteamento da bandeira e celebração Eucarísti-
ca presidido pelo Pe. Cláudio Barros Praxedes
Dia 30 - 2o dia da Novena
06h30- Oficio da imaculada Conceição
19h- Novena
Dia 8/12 – Dia da Padroeira
06h30- Alvorada festiva (sinos, fogos e bandas de mú-
sicas percorrendo a cidade)
11h30- Oficio Solene da imaculada Conceição

Programação Cultural
28/11-Show: Uma homenagem a Maria participação 
dos artistas da terra
29/11- Abertura da feira de artesanato, apresentação 
de teatro.
30/11- Noite do angu e apresentação com Edmlisinho 
e banda
1/12- Tradicional noite do leilão
2/12- Jantar tradicional de confraternização e desfile 
das indústrias e comércio da cidade
3/12- Show com o grupo Vozes do Senhor
4/12- Show com Saulo e forró de Lamparina
5/12- Apresentação da banda Elo Perfeito
6/12- Encontro de Bandas
7/12- Tradicional noite do leilão
8/12- Feijoada e música ao vivo ao som do Clã Brasil
9/12- Bingão da Padroeira

A programação da Romaria do Cristo Redentor é a seguinte:

A Igreja Matriz de Itaporanga vai abrir a programação da festa hoje

Bandidos exageram nos 
explosivos, destroem toda a 
agência do Banco do Brasil 
do município de Caaporã, no 
Litoral Sul do Estado e fogem 
em direção a Pernambuco, 
levando todo o dinheiro que 
havia nos caixas eletrônicos. 
Essa foi a ocorrência crimi-
nosa de número 50 contra 
agências bancárias este ano 
na Paraíba, e ocorreu na ma-
drugada de ontem, por volta 
das 3h, por cerca de 10 ho-
mens fortemente armados 
com fuzis e pistolas de gros-
so calibre. 

Eles chegaram à cidade 
em dois veículos, sendo um 
deles uma camioneta Hilux 
e na fuga, além de jogarem 
grampos na rodovia para 
dificultar a perseguição da 
polícia, dispararam as armas 
deixando os moradores em 
pânico, mas ninguém ficou 
ferido. A explosão na agência 
foi tão violenta que o prédio 
está ameaçado de desabar

A perita Rosana Onofre, 
da Gerência Executiva de Me-
dicina e Odontologia Legal 
(Gemol), comandou a perícia 
na agência cujo prédio insta-
lado na Rua Salomão Veloso, 
no Centro de Caaporã, ficou 
totalmente destruído.

Entidades de Cajazei-
ras comemoraram o Dia da 
Consciência Negra, reunindo 
vários grupos da cultura afro-
-brasileira, artistas e autori-
dades municipais. A 4ª edição 
dos festejos comemorativos à 
data foi dividida em dois dias 
e realizada nas dependências 
do Teatro Íracles Pires.

A programação começou 
às 19 horas, com a apresen-
tação do espetáculo de dança 
da Escola Estadual Desem-
bargador Boto, seguindo-se 
do espetáculo da Escola Pre-
feito Joaquim Lacerda Leite, 
de São José de Piranhas. Às 
20 horas, exibição do vídeo/
documentário “Mensageiros 

entre dois Mundos” sobre 
Pierre Verger. Às 21 horas, 
debate sobre a elaboração da 
Carta do Povo afro-brasilei-
ro, seguindo-se da exibição 
do vídeo/documentário Re-
manescentes dos Quarenta.

No dia 20, a programa-
ção começou às 9 horas com 
a exibição do filme Kirikú e a 
Feiticeira. Na parte da tarde, 
houve a exibição do filme O 
Besouro, apresentação de 
Capoeira, Sessão Especial da 
Câmara Municipal, com apre-
sentação de dança tribal, 
palestra com a professora 
Risomar e entrega às autori-
dades da Carta do Povo afro-
-brasileiro.

Assaltantes explodem
mais uma agência do BB

Dia da Consciência 
Negra é comemorado

EM CAAPORÃ

CAJAZEIRAS

José Alves
Zavieira2@gmail.com
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UEPB vai ampliar as provas
DEFICIENTES VISUAIS 

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

O vereador Pimentel Filho (PMDB) criticou setores 
da imprensa que repercutiram um e-mail anônimo 
no qual ele é acusado de contravenção e corrupção. 
O peemedebista preferiu ignorar as acusações e 
agradeceu aos jornalistas que não deram repercussão às 
denúncias.

l DE SAíDA
O ex-deputado federal Walter Brito Neto revelou que vai 

deixar o PMDB. Ele ainda estaria inconformado por não ter 
sido escolhido para disputar a prefeitura pela legenda. Walter 
era do PRB e filiou-se ao PMDB em 2011, sonhando com a 
indicação para a eleição majoritária.

l CoNSENSo
O vereador Nelson Gomes Filho (PRP), presidente 

da Câmara Municipal de Campina Grande, afirmou na 
manhã de ontem que, apesar de já contar com a maioria 
mínima para garantir sua reeleição, ainda espera conseguir 
estabelecer um consenso, dialogando com outros 
nomes.

.

Amigo de todos

Nelson garantiu estar seguro de que os apoios 
anunciados por onze vereadores serão mantidos até janeiro. 
Ele ainda reafirmou esperar a adesão de outros parlamentares. 
“Eu quero o apoio de todos. Todos são amigos meus. Não tenho 
restrição a nenhum companheiro”, disse. 

Postulantes
O advogado Eduardo Medeiros e o empresário Henio 

Azevedo Galdino (vice) formalizaram ontem a chapa que 
vai concorrer à presidência do Treze para os próximos dois 
anos. O pleito está marcado para o dia 1º de dezembro e os 
interessados, conforme prevê o estatuto, podem inscrever 
chapas até o próximo domingo (25). Reconduzido ao cargo 
de presidente do Conselho Deliberativo, o médico Ricardo 
Loureiro não acredita em “bate-chapa” e apoia os primeiros 
postulantes.

Consenso
O atual gerente de futebol do Galo, Josimar Barbosa, o 

Joba, vai permanecer na pasta na temporada que vem. O nome 
do profissional é consenso entre a atual gestão e os prováveis 
gestores para o biênio 2013-2014.  Joba já está, inclusive, 
tratando da formação do elenco alvinegro, independente do 
processo de transição da Diretoria Executiva.

Comissão técnica
Salvador da pátria nos dois últimos jogos da Série C, o 

técnico Sérgio Cosme pode não retornar ao Estádio Presidente 
Vargas em 2013. O treinador desperta interesse entre os 
que vão assumir o Treze, mas pediu aumento de salário e 
fez algumas exigências. Entre as regalias, o treinador teria 
solicitado um extenso “vale alimentação” para consumir 
livremente em um famoso restaurante de Campina.

Musica regional
Começa, amanhã, em Campina Grande o VI Encontro 

da Música Regional de Raiz. O evento, promovido pelo 
Serviço Social do Comércio (Sesc) tem o objetivo de 
preservar e difundir as canções típicas da região nordestina, 
apresentando às novas gerações os mestres desta cultura 
popular, através de trabalhos variados entre coco, samba, 
chorinho, forró, maracatu e outros.

Representante
O vereador João Dantas (PSD) será indicado pela Câmara 

Municipal para representar o parlamento na Comissão de 
Transição de governo do prefeito eleito Romero Rodrigues 
(PSDB). A escolha de Dantas foi anunciada ontem pelo 
presidente da Câmara, Nelson Gomes Filho (PRP).

Acusações
Por falar em João Dantas, durante a rápida sessão 

de ontem, o vereador voltou a bater pesado no chefe da 
Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos 
(STTP), Salomão Augusto. O parlamentar chegou a acusar o 
superintendente de diversas práticas criminosas.

Anonimato

O Vestibular 2013 da 
Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB) terá modifica-
ções em relação ao exame do 
ano passado. Para as provas 
deste ano, a instituição irá 
adotar a prova ampliada para 
deficientes visuais. Segundo 
a Comissão Permanente do 
Vestibular (Comvest), cerca 
de dez alunos já fizeram a 
solicitação do serviço da pro-
va ampliada. Para os demais 
estudantes que precisem ter 
acesso a este tipo de prova, 
o órgão explica que basta 
procurar o Instituto dos Ce-
gos de Campina Grande, que 
irá encaminhar o pedido à 
Comvest. A solicitação pode 
ser feita até o dia 2 de de-
zembro.

Segundo a presidente 
da Comissão e professora da 
UEPB, Ana Alice, além deste 
serviço, outro item inovador 
que consta no Vestibular 2013 
é a implantação de um cronô-

Para o concurso deste 
ano, a instituição vai 
adotar a prova ampliada

Diogo Almeida
Especial para A União
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Foto ilustrativa de uma escrita em braile usada nas provas para habilitação de deficientes visuais

metro instalado em cada sala. 
“A preocupação com o tempo 
é natural para os candidatos, 
os cronômetros servirão para 
que não seja preciso os alunos 
perguntarem quanto tempo 
falta para acabar a prova, sob 
o risco de perder a concentra-
ção”, explica a presidente da 
Comprov.

A professora acrescenta 
que serão fixados nas entra-
das das escolas onde o Ves-
tibular será realizado, carta-
zes com informações sobre 
a proibição dos candidatos 
em entrar nas salas de aula 
portando celular. “Iremos fi-
xar os cartazes na entrada do 
prédio, para que os alunos 

não possam se queixar de 
que não sabiam que não po-
deriam ter acesso ao local de 
prova com o aparelho”, disse 
Ana Alice. Segundo a presi-
dente da Comprov, apesar 
de todos os anos a Comissão 
divulgar que não é permiti-
do, muitos candidatos ainda 
levam o equipamento.

A Quarta Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba julgou improcedente o 
recurso de apelação impe-
trado pelo Banco do Brasil 
contra a decisão de primeiro 
grau, que manteve a multa 
de R$ 200.000 (duzentos mil 
reais), aplicada pela Procura-
doria do Consumidor – Pro-
con de Campina Grande, em 
consequência da demora no 
atendimento ao cliente, con-
forme previsto na Lei Muni-
cipal que disciplina o tempo 
de espera em fila de atendi-

mento bancário.
No recurso de nº 

001.2011.005192-5/001, a 
instituição bancária pede a 
redução do valor da multa, 
alegando excesso por parte 
da fiscalização do Procon. 
Requer também que seja ob-
servada a aplicação dos prin-
cípios da proporcionalidade 
e da razoabilidade, para que 
a decisão seja reformada e a 
multa reduzida a um pata-
mar condizente com o apli-
cado pela Lei de Filas em ou-
tros municípios.

Em seu voto, a relatora 
do processo, desembargado-
ra Maria das Graças Morais 
Guedes, informou que não 
cabe ao Judiciário a análise 
do mérito administrativo, 
mas apenas a legalidade dos 
trâmites que levaram a im-
posição da multa aplicada 
pelo órgão municipal. Com 
efeito, tratando-se de tempo 
de espera para atendimen-
to aos usuários de agências 
bancárias a competência dis-
ciplinar é do município.

A magistrada enfatizou 

ainda que a multa aplicada 
pelo Procon tem caracterís-
tica de sanção administrati-
va, a ser imposta àquele que 
não observa os preceitos do 
Código de Defesa do Consu-
midor, em prejuízo de toda a 
sociedade. 

A magistrada observou 
que a lei visa desestimular 
o infrator a voltar a cometer 
outras infrações, razão pela 
qual negou-se, por unanimi-
dade, o recurso da institui-
ção bancária, mantendo-se 
inalterada a sentença.

TJ mantém multa de R$ 200 mil ao BB
 lEI DA FIlA

O Centro de Arte e 
Cultura (CAC) da Universi-
dade Estadual da Paraíba 
está recebendo a expo-
sição “O mundo é para 
todos”, do artista plástico 
André Santos. Palhaços, 
elefantes, peixes mutan-
tes, tocadores de viola, 
negros e brancos, além de 
muitas outras figuras ha-
bitam essa nova coleção 
com mais de 20 óleos so-
bre tela em cartaz no hall 
do CAC até o dia 10 de 
dezembro, com entrada 
franca, das 8h às 22h.

Autodidata, André 
desenha desde os cinco 
anos de idade, exercitan-
do sua arte que se aper-
feiçoou até à pintura, 
onde adotou o traço naif, 
também conhecido como 
primitivo. Como ele mes-
mo define, “o traço é naif, 
mas a temática não”. Nas 
suas obras não há espaço 
para casinhas interiora-
nas, igrejinhas e quadri-
lhas. Na verdade, seu uni-

“O mundo é para todos” 
está em cartaz no CAC

verso interior é repleto de 
imagens surpreendentes, 
às vezes fantásticas e até 
mesmo típicas de outro 
estilo: o surrealismo. 

Rótulos à parte, o que 
o artista proporciona com 
as cores de seu trabalho 
é uma visita a um mundo 
de criatividade livre e ca-

paz de passear por temas 
como o amor, o circo, a 
natureza, as crianças e os 
seres fantásticos.

Outras informações 
sobre a exposição podem 
ser obtidas através dos te-
lefones (83) 3339-5192 / 
8793-7887 (André Santos) 
e 3310-9734 (CAC).
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Posto de gasolina 
é assaltado em 
Puxinanã e refém 
fica amarrado

A ‘onda’ de assaltos a pos-
tos de combustíveis continua. 
Em Puxinanã, localizado na 
região metropolitana de Cam-
pina Grande, a ocorrência foi 
relatada de madrugada. Segun-
do os registros do Centro Inte-
grado de Operações (CIOP), 
nenhum suspeito foi preso.

A madrugada foi de sus-
to e medo aos moradores da 
região, principalmente, para o 
frentista do posto de gasolina 
‘Alle’. Segundo relatos da vítima 
(que não teve o nome revela-
do) à Polícia, três indivíduos 
não identificados chegaram ao 
local portando de uma garrafa 
de plástico ‘pet’ de dois litros. 
Ao informarem que o veículo 
estaria sem gasolina, entrega-
ram o objeto à vítima. 

Em seguida, foi anuncia-
do o assalto. O frentista teria 
sido amarrado, enquanto os 
homens adentraram no escri-
tório. Foi levada uma quantia 
em dinheiro, a qual não foi 
informada com precisão. Um 
veículo celta de cor prata, que 
estava dando apoio ao crime, 
saiu com destino ignorado. 

Kalyenne Antero
Especial para A União
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Superando expectativas, 
o Governo do Estado chega 
a um número recorde de in-
vestimentos nos 223 muni-
cípios. Nos últimos 10 meses 
deste ano, já foram aplicados,  
em recursos próprios, um va-
lor de R$ 241,4 milhões, sem 
contar com os investimentos 
feitos em parceria com o Go-
verno Federal e empréstimos 
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e So-
cial (BNDES). 

Os valores superaram 
os investimentos feitos em 
2011, que foram da ordem de 
R$ 218,8 milhões, e também 
os números de investimen-
tos em 2010, que chegaram a 
R$ 137,7 milhões.

 Os investimentos estão 
sendo feitos nas áreas de 
saúde, educação, infraes-
trutura, saneamento básico, 
segurança e recursos hídri-
cos. De acordo com o secre-
tário Executivo de Obras do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento, Ricardo Bar-
bosa, estão sendo realizadas 
mais de 300 obras em todo 
o Estado, tendo o objetivo 
de melhorar a qualidade de 
vida da população paraiba-
na. Ele disse ainda que os 
números de investimentos 
próprios superam os inves-
timentos em 2011 que fo-
ram feitos no primeiro ano 
do mandato do governador 
Ricardo Coutinho.

Investimentos deste ano 
superam os números do 
ano passado e de 2010
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Ricardo Barbosa lem-
bra ainda que o aumento 
nos investimentos supera-
ram os últimos dois anos de 
recursos próprios utilizados 
em obras no Estado. Quando 
comparamos com os investi-
mentos em 2010, quando os 
valores chegaram a R$ 137,7 
milhões, temos um aumento 
de mais de 70% nos investi-
mentos.

Entre as obras na área 
de recursos hídricos, des-
tacam-se a barragem de 

Jandaia; reconstrução da 
barragem de Camará (obra 
que está em andamento); 
recuperação da barragem 
do Saco; recuperação das 
Várzeas de Sousa; adutora 
do Congo; canal Acauã-Ara-
çagi (foram inauguradas al-
gumas etapas e a obra está 
sendo concluída); o sistema 
adutor Aroeiras-Gado Bravo 
(obra em andamento).

Já as obras realizadas 
pela Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 

são para ampliar o Sistema 
de Abastecimento de Água 
no município de Princesa 
Isabel e implantar 36 Esta-
ções de Tratamento de Água 
em municípios do Semiárido, 
beneficiando uma popula-
ção de 169.658 habitantes. 
Além dos investimentos na 
recuperação e construção 
de estradas estaduais reali-
zadas pelo Departamento de 
Estradas e Rodagem (DER). 
A intenção do Governo do 
Estado é garantir acesso de 

qualidade a todos os municí-
pios paraibanos.

Na área de infraestutu-
ra, uma das grandes obras do 
Governo do Estado é a cons-
trução do Centro de Conven-
ções, em João Pessoa. Este 
ano, foi inaugurada a primei-
ra etapa e já estão sendo rea-
lizados eventos no local.  

Mesmo diante da cri-
se econômica e das perdas 
ocorridas este ano no Fundo 
de Participação dos Estados 
(FPE) o Governo conseguiu 

realizar muitos investimen-
tos em todas as regiões do 
Estado. Essa semana, o go-
vernador Ricardo Coutinho 
falou do esforço que vem 
sendo feito para tentar mi-
nimizar as perdas no repas-
se do FPE, que já chegaram 
ao valor de R$ 247 milhões, 
até o mês de outubro deste 
ano. Durante entrevista ele 
explicou que foram neces-
sários alguns arrochos para 
evitar que obras fossem pa-
ralisadas.

Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br

As empresas de varejo 
da capital que aderirem à 
campanha “Natal Surpresa” 
poderão  parcelar, anteci-
pamente, o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS). O par-
celamento  será estendido 
também para as vendas re-
alizadas durante todo o mês 
de novembro e não apenas 
a partir do dia 19 (última 
segunda-feira), data em que 
foi iniciada a campanha. O 
decreto 33.484, que garante 
o parcelamento em duas ve-
zes do tributo, foi publicado 
pelo Diário Oficial do Estado 
(DOE).

Segundo o secretário de 
Estado da Receita, Marialvo 
Laureano, as regras do par-
celamento para o varejo de 
João Pessoa, em novembro, 
seguem o mesmo modelo 
do que acontecerá no mês 
de dezembro com todo o co-
mércio paraibano.

“Para os lojistas da ca-
pital que aderirem à cam-
panha, o pagamento da pri-
meira parcela de novembro 
será realizado mediante a 
média recolhida do ICMS 
pela empresa nos meses de 
agosto, setembro e outubro 
de 2012. Se a média de re-
colhimento, por exemplo, 
dos três meses anteriores 
(setembro, outubro e de-
zembro) ficou em R$ 10 mil, 
este valor será a parcela mí-

nima paga em janeiro. Se em 
novembro o ICMS recolhido 
chegou a R$ 15 mil, o esta-
belecimento pagará R$ 10 
mil no dia 15 de dezembro e 
o saldo remanescente (R$ 5 
mil) será recolhido no dia 15 
de janeiro, junto com o reco-
lhimento do tributo referen-
te ao mês anterior. A divisão 
sempre levará em conside-
ração essa média no ato do 
pagamento da primeira par-
cela”, explicou Marialvo.

Campanha 
O presidente da Câmara 

de Dirigentes Lojistas de João 
Pessoa (CDL-JP), Eronaldo 
Maia, disse que o parcelamen-
to será importante para o va-
rejo aderir à campanha  ‘Natal 
Surpresa’ promovida pela en-
tidade, que começou na última 
segunda-feira (19). “Ao aten-
der à solicitação dos lojistas 
da capital, o Governo do Es-
tado mostra que tem sido um 
parceiro do setor”, comentou. 

Promovida pela CDL 
de João Pessoa, a campanha 
‘Natal Surpresa’ começou 
na última segunda-feira e se 
estenderá até o dia 15 de de-
zembro. A campanha busca 
promover a antecipação das 
compras na data de maior 
venda do comércio. A expec-
tativa é que haja um aumento 
de cerca de 10% nas vendas, 
em relação ao mesmo perío-
do do ano passado.

O Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, em sessão 
realizada na manhã de on-
tem, escolheu, por unanimi-
dade, e pelo critério de anti-
guidade, o nome do juiz José 
Aurélio da Cruz para compor 
o quadro de desembargado-
res titulares. Ele tomou pos-
se logo que foi concluída a 
indicação da Corte e passou 
a ocupar a vaga do desem-
bargador Genésio Gomes Pe-
reira Filho, que se aposentou 
recentemente.

José Aurélio da Cruz vai 
ocupar a 19ª cadeira do Tri-
bunal Pleno e a composição 
titular da 3ª Câmara Cível. 
“Alcançar a desembargadoria 
pelo critério de antiguidade 
é um prazer e uma grande 
honra. Eu entendo que o me-
recimento está incluso no 
bom juiz de carreira. Espe-
ro contribuir para o desen-
volvimento do trabalho do 
Poder Judiciário da Paraíba, 
sobretudo no Pleno e na 3ª 
Câmara Cível deste Egrégio 
Tribunal de Justiça”, adian-
tou José Aurélio da Cruz. O 
desembargador ainda agra-
deceu a todos os seus pares 
pela votação unânime.

Em nome do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, o pre-
sidente da Corte, desembar-
gador Abraham Lincoln da 
Cunha Ramos, deu as boas-
-vindas ao novo integrante 

do TJPB. “Ao contemplar esta 
figura humana e sua trajetó-
ria profissional, vejo que es-
tamos diante de uma pessoa 
extremamente competente 
e segura na aplicação da lei 
e que chega, com toda sua 
experiência na área cível, cri-
minal e administrativa para 
enriquecer esta Corte”, disse 
o presidente.

O promotor de Justiça 
Edjacir Luna prestou as ho-
menagens ao magistrado em 
nome do Ministério Público. 
Segundo ele, a promoção de 
José Aurélio da Cruz ao cargo 
de desembargador vai elevar 
muito o Judiciário Estadual. 
“Ao longo do tempo de sua car-
reia como julgador, ele sempre 
demonstrou ser um juiz pon-
derado, zeloso e absolutamen-
te humilde. É um magistrado 
que sentencia de uma forma 
clara e competente”, destacou 
o membro do MP. Edjacir Luna 
trabalhou com José Aurélio 
por três anos no Tribunal do 
Júri. “Durante este período, 
eu nunca ingressei com um 
recurso contra uma decisão 
deste grande juiz”, lembrou o 
promotor.

Contribuição
Já pela Ordem dos Ad-

vogados do Brasil Seccional 
da Paraíba (OAB-PB), quem 
discursou foi o desembar-
gador aposentado do TJPB, 

José Martinho Lisboa. “José 
Aurélio vai trazer uma gran-
de contribuição para o Tri-
bunal. É um juiz que sempre 
demonstrou competência, 
tranquilidade e independên-
cia. São requisitos indispen-
sáveis ao exercício de uma 
boa judicatura. Isso ele sem-
pre fez na primeira instância 
e o fará no segundo grau”, co-
mentou Martinho Lisboa.

Perfil 
Natural do município de 

Jacaraú, José Aurélio da Cruz 
ocupava a diretoria do Fó-
rum Criminal da capital e era 
presidente do 2º Tribunal de 
Júri de João Pessoa. Ele tam-
bém exerceu o cargo de juiz 
substituto no TJPB. Sua car-
reira começou na comarca de 
Taperoá, passando por Quei-
madas, Conceição, Santa Rita, 
Campina Grande, até chegar 
a João Pessoa. Atuou como 
juiz-substituto no Tribunal 
Regional Eleitoral e como juiz 
eleitoral na 64ª Zona Eleito-
ral da capital e na 71ª Zona 
Eleitoral de Campina Grande, 
onde também foi juiz coorde-
nador da Propaganda Eleito-
ral. Tem experiência na Corte 
de Justiça, tendo ocupado, em 
várias oportunidades, o cargo 
de juiz convocado, substituto 
de desembargador, no Tribu-
nal Pleno e Câmaras Cível e 
Criminal.

O prefeito eleito de San-
ta Rita, deputado estadual 
Reginaldo Pereira (PRP), 
disse ontem que, pelas infor-
mações que tem recebido de 
sua comissão de transição, o 
rombo que vem sendo deixa-
do pela atual administração 
supera a casa dos R$ 100 
milhões e que, depois de sua 
posse, talvez seja preciso en-
tregar as chaves da prefeitu-
ra à Justiça.

“Ao que sei, somente 
com o que tem deixado de 
recolher com a Previdência, 
as dívidas chegam a somar 
mais de 60 milhões de reais e 
assim fica difícil administrar 
qualquer cidade”, afirmou 
Reginaldo Pereira, ao alertar 
à população e, sobretudo, aos 
servidores que o ano de 2013 
vai ser de muita dificuldade”.

Ele comentou que o sis-
tema de saúde do município 
se encontra à bancarrota; 
que a educação está entre 
as piores do país; que em 
menos de dois anos não há 
como tapar a buraqueira que 
toma conta das ruas; e que o 
lixo toma conta das esquinas 
e das feiras livres da cidade.

“É triste ter de dizer 
isso, mas as informações que 
tenho recebido e discutido 
com a comissão de transição 
são estarrecedoras”, afirmou 
o prefeito eleito.

Reginaldo diz 
que rombo em 
Santa Rita chega 
a R$ 100 mi

TJ escolhe José Aurélio da Cruz 
para vaga de desembargador

ICMS da campanha Natal 
Surpresa será parcelado

Os investimentos em construção e recuperação de estradas na Paraíba têm garantido acesso de qualidade à população e retirado municípios do isolamento

FOTO: Francisco França



Votação pode acabar na Justiça
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GERAL

Oposição derruba veto do 
governador às emendas 
de parlamentares à LDO

A Assembleia Legislativa 
teve ontem sua pauta final-
mente destravada depois de 
três semanas de jejum com 
as votações. Mas, a exemplo 
do que aconteceu com o pe-
dido de empréstimo para a 
Cagepa, corre o risco de ver 
novas decisões suas encami-
nhadas à Justiça.

“Não posso agora apre-
sentar posição definitiva, 
mas vou conversar com o 
setor jurídico do governo e 
é possível que venha nova-
mente a acontecer recurso”, 
afirmou o líder da base alia-
da, deputado Hervázio Be-
zerra (PSDB), em entrevista 
que concedeu minutos de-
pois de concluída a votação.

Ele se referia princi-
palmente à derrubada do 
veto do governador Ricardo 
Coutinho (PSB) às emendas 
dos parlamentares à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO). Ao final da sessão, 
alguns parlamentares co-
mentavam que, a continu-
ar assim, a Assembleia vai 
conseguir diminuir e até 
zerar mesmo sua pauta na 
Casa, mas aumentá-la cada 
vez mais no tapetão, no Po-
der Judiciário.

O PMDB da Paraíba uniu-se 
em Brasília em torno do nada

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Os capas pretas do PMDB da Paraíba se reuniram 
em Brasília e anunciaram que o partido vai se unir em 
torno de uma chapa na convenção que será realizada 
no dia 18 de dezembro deste ano. A pacificação 
aconteceu entre o ex-governador José Maranhão e o ex-
deputado Wilson Santiago.

Mas em um release distribuído pela assessoria 
do deputado Manoel Júnior, que esteve presente 
à reunião em Brasília, não ficou claro em torno de 
qual nome será feita a pacificação do PMDB: se de 
Maranhão ou de Santiago. 

Antes, tanto Maranhão como Santiago disseram que 
não abririam mão da presidência do partido. “Tenho uma 
história no PMDB da Paraíba e não posso abrir mão da 
presidência”, disse o ex-governador José Maranhão. 

“O PMDB paraibano precisa se renovar para 
poder crescer e ter capacidade de disputar o Governo 
do Estado em 2014 com condições de ganhar a 
eleição”, afirmou o ex-deputado Wilson Santiago. 

O PMDB da Paraíba passa por um problema sério. 
No poder há vários anos, Maranhão se sentiu um homem 
poderoso e com a máquina do Estado na mão teve 
condições de manter todos debaixo do seu condão.

Com a cassação do então governador Cássio 
Cunha Lima, Maranhão retorna ao poder e aumenta 
o seu controle sobre o partido. Com as lideranças 
peemedebistas precisando das franjas do poder, era 
tudo o que Maranhão queria. 

Vieram as eleições de 2010 e todos os 
peemedebistas achavam que Maranhão seria reeleito. 
Inclusive, o próprio Maranhão tinha certeza disso. 
Alardeando que ganharia a eleição no primeiro turno, 
Maranhão aumentou ainda mais o seu controle sobre 
o partido. 

Só que as urnas de outubro de 2010 guardavam 
uma surpresa para o então governador e, quando 
foram abertas, mostraram que Maranhão perdeu para 
Ricardo Coutinho e criou grandes dificuldades para ir 
ao segundo turno. Foi e perdeu. 

Pronto! Foi a desgraça de Maranhão. Além de 
perder a eleição, Maranhão perdeu o controle do 
partido e viu um grupo de peemedebistas mais jovens 
ameaçar o seu poder. 

Para um homem  vaidoso como Maranhão, isso 
poderá ser o início do fim.

Vai assumir

A vereadora Sandra Marrocos (PSB) vai mesmo assumir 
um cargo no Governo do Estado. Mas já anunciou que isso só 
deverá ocorrer a partir do próximo ano. Sandra quer cumprir seu 
mandato até o final. Antes, porém, vai realizar um seminário no 
dia 1º de dezembro para avaliar o mandato de quatro anos na 
Câmara Municipal de João Pessoa.

Ela ainda não sabe qual cargo vai assumir.

Um falastrão novato

O vereador Djanilson Faca Cega disse que se Buba Germano entrar no PPS 
será para comandar o partido. A deputada Gilma Germano, que preside o PPS na 
Paraíba, disse que nada está certo da entrada do marido na legenda. Buba se 
desfiliou do PSDB, mas ainda não anunciou para qual partido vai. 

Faca Cega parece querer botar o carro na frente dos bois. 

Cássio quer emergência

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) quer que o Governo Federal decrete 
estado de emergência no Nordeste como forma de amenizar o sofrimento dos 
nordestinos que enfrentam graves problemas na região. Para ele, somente assim 
o governo pode contribuir com os que sofrem com a estiagem. 

É verdade...

Jogou a toalha

O grupo de vereadores que enfrentaria o vereador Durval Ferreira na 
disputa pela presidência da Câmara de João Pessoa parece que começou 
jogar a toalha. O vereador Bruno Farias (PPS) avisou que a renovação não 
passa essencialmente pela mudança de comando na Câmara. “Temos que 
renovar as ideias”, afirma o vereador Bruno. 

Pelo visto, Durval bateu a parada. 

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

Fiel da balança
A votação marcou o iní-

cio do esforço concentrado 
que deve se prolongar até 20 
de dezembro, data em que 
começa o recesso, e o fiel da 
balança nas decisões de on-
tem foi a bancada do Partido 
Ecológico Nacional (PEN), 
que é presidido pelo também 
presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ricar-
do Marcelo.

Foram 21 votos pela 
derrubada, cinco brancos e 
quatro pela manutenção do 
veto. Ao todo, quatro vetos 

do governo foram apreciados, 
sendo dois derrubados e dois 
mantidos. Outro veto do Exe-
cutivo rejeitado foi ao projeto 
do deputado Raniery Paulino 
(PMDB) sobre a participação 
da população na elaboração, 
definição e acompanhamen-
to da execução do PPA, LDO 
e LOA. Com essa decisão, a 
população poderá opinar 
quanto à elaboração das pe-
ças orçamentárias do Estado 
a partir do próximo ano. 

Segundo Hervázio Be-
zerra, o Executivo irá procu-
rar mecanismos legais para 

reverter a rejeição ao veto 
porque as emendas dos par-
lamentares descaracterizam 
o orçamento previsto pelo Es-
tado para 2013.

Ainda na sessão de on-
tem, os deputados mantive-
ram um veto do governador 
Ricardo Coutinho à emen-
da do deputado Gervásio 
Maia (PMDB), que tentava 
estabelecer aonde o Poder 
Executivo deveria aplicar 
os recursos oriundos de um 
empréstimo que vai ser fei-
to junto ao Banco Central do 
Brasil.

A tendência Movimen-
to PT na Paraíba realiza en-
contro amanhã, às 9 horas, 
com militantes de cerca de 
60 municípios paraibanos, 
no Hotel Xênius, em João 
Pessoa, com participação 
de Romênio Pereira, da Se-
cretaria Nacional de Assun-
tos Institucionais do PT. Na 
pauta, assuntos relaciona-
dos ao desempenho do par-
tido na Paraíba e no Brasil 
nas últimas eleições.

Segundo o deputado 
estadual Frei Anastácio, 
fundador do Movimento PT 
na Paraíba, o encontro tam-
bém servirá para debater o 
Processo de Eleições Dire-
tas (PED 2013) para o PT 
estadual. “Esse encontro irá 
acontecer num momento 
muito especial em que vive 
o nosso partido, já que te-
mos o prefeito eleito, além 
de muitos outros compa-
nheiros que obtiveram êxi-
to como vereadores, prefei-
tos e vices pelo interior do 
Estado”, disse.

Frei Anastácio espera 
a presença de aproxima-
damente 200 pessoas no 
encontro. “Iremos reunir 
militantes e companheiros 
da tendência eleitos nas 
eleições municipais. Ire-
mos realizar uma análise de 
conjuntura em relação aos 
cenários políticos estadual, 
municipal e nacional. No 
final, aprovaremos uma re-
solução sobre a posição do 
Movimento PT, em relação 
aos temas discutidos”, con-
cluiu o deputado.

PT vai discutir 
desempenho nas 
eleições durante 
encontro em JP

Os deputados votaram ontem os vetos do governador e destravaram pauta na Assembleia Legislativa

O prefeito eleito de João Pessoa, de-
putado Luciano Cartaxo (PT), disse ontem 
que os serviços essenciais não podem pa-
rar e que, de acordo com a necessidade 
da prefeitura, vai manter ou recontratar 
os prestadores de serviços cujos contratos 
acabam no dia 31 do próximo mês.

“Os PSFs não podem parar, a educa-
ção não pode parar e isso acontece com 
muitos outros setores que dependem 
do trabalho de muitos prestadores de 
serviços”, afirmou Luciano Cartaxo, em 
entrevista que concedeu pela manhã na 
Assembleia Legislativa.

Mesmo evitando garantir que vá 
recontratar todos os 11 mil que devem 
mesmo perder seus empregos, Cartaxo 
explicou que, para tomada de posição 
mais objetiva em relação a isso, aguar-
da resultado de um projeto que o atual 

prefeito Luciano Agra (sem partido) está 
encaminhando à Câmara Municipal e 
que objetiva constitucionalizar a situação 
desses trabalhadores.

Para continuação da situação atual, 
que é paliativa, ele incluiu outros seto-
res que também não podem parar e que 
dependem muito da participação desses 
prestadores. Alguns desses setores são os 
da cultura, do turismo e de eventos que, 
nos períodos de virada de ano e de verão, 
são bem mais movimentados.

“Em todos esses setores, a presença 
e a necessidade de prestadores de serviço 
ainda são muito acentuadas e, natural-
mente, vamos aproveitá-los”, afirmou o 
prefeito eleito, observando que os crité-
rios desse aproveitamento é que serão 
vistos e discutidos mais na frente pela 
nova equipe de governo. (A.J.)

Questionado sobre a relação que 
pretende estabelecer com o governador 
Ricardo Coutinho (PSB), Luciano Cartaxo 
resumiu em duas palavras: “Respeitosa 
e institucional”, resumiu ele, ao explicar 
que “política é uma coisa e administra-
ção é outra” e que “o mínimo que pode 
se esperar do prefeito e do governador 
é que eles possam dialogar sobre os pro-
blemas da cidade”.

Luciano lembrou que as viagens 
que tem feito a Brasília depois da elei-
ção é uma demonstração de que pre-
tende ampliar os investimentos do Go-
verno Federal na capital e que é esse 
mesmo clima de relação que pretende 
estabelecer a partir de janeiro com o 
governador do Estado.

Sobre a eleição da Mesa da Câmara, 

o prefeito eleito disse que, como verea-
dor durante vários anos, prefere tratar o 
tema como assunto interno da Câmara. 
Acha, porém, que com a maioria que a 
base aliada tem no Legislativo municipal 
– 20 dos 27 vereadores – não seria preci-
so haver disputa na Casa.

“Como prefeito, quero ajudar e não 
impor”, enfatizou Luciano, ao destacar 
que, apesar da importância desse as-
sunto, tem procurado se dedicar mais às 
metas que, a partir da posse, pretende 
implantar em áreas prioritárias como as 
da saúde, educação, mobilidade urba-
na, limpeza pública e segurança pública.

“Nós sabemos que a segurança é 
uma tarefa do Estado, mas isso não quer 
dizer que a prefeitura não possa contri-
buir nessa área”, afirmou Luciano.

Cartaxo diz que demitidos 
podem ser recontratados

PRESTADORES DE SERVIÇO

Relação respeitosa com o governo

FOTO:  Arquivo



Ações do Plano Brasil 
sem Miséria vão beneficiar 
comunidades em todo país

Governo reforça ações do 
Programa Brasil Quilombola
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Brasília - A titulação de 
territórios e a certificação 
de produtos fabricados em 
quilombos serão reforçadas 
com a expansão do Programa 
Brasil Quilombola anunciada 
ontem pela presidente Dilma 
Rousseff. Com a ampliação, 
ações do Plano Brasil sem 
Miséria – que que tem como 
foco os 16 milhões de brasi-
leiros com renda familiar per 
capita inferior a R$ 70 men-
sais – passam a fazer parte 
do Brasil Quilombola, lança-
do em 2004.

Comunidades quilom-
bolas de Sergipe receberam 
títulos fundiários, etapa con-
clusiva de reconhecimento 
dos territórios. A medida be-
neficia 113 famílias da comu-
nidade Mocambo e mais 89 
famílias de Lagoa dos Cam-
pinhos.

A ministra da Secretaria 
de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial (Seppir), 
Luiza Bairros, disse aos di-
versos quilombolas presen-
tes na cerimônia no Palácio 
do Planalto que eles são foco 
da política de inclusão do 
governo. “É preciso avançar 
ainda mais na inclusão dos 
setores da população negra 

Brasília – A 3ª Confe-
rência Global sobre Traba-
lho Infantil, marcada para 
outubro de 2013 em Brasí-
lia, foi tema ontem da reu-
nião do ministro das Re-
lações Exteriores, Antonio 
Patriota, e do diretor-geral 
da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), Guy 
Rider, em Genebra, na Suíça. 
Na conversa, Patriota dis-
se que o governo brasileiro 
quer associar o combate ao 
trabalho infantil às campa-
nhas de grandes eventos 
esportivos, como a Copa do 
Mundo de 2014 e as Olimpí-
adas de 2016.

Durante o encontro, Pa-
triota e Rider conversaram 
sobre a inclusão da OIT nas 
discussões do G20 (grupo 
que reúne as principais eco-
nomias mundiais) e as parce-
rias entre os países da região 
denominada Sul-Sul, que se 
refere às medidas que devem 
ser executadas pelos países 
de economia emergente em 
resposta aos desafios co-
muns.

Pelos dados do relatório 
Combater o Trabalho Infan-
til: do Compromisso à Ação, 
divulgado em junho pela or-
ganização, há 215 milhões de 
crianças e adolescentes de 
5 a 17 anos trabalhando no 
mundo, sendo que 5 milhões 
são submetidas a trabalhos 

forçados, inclusive em condi-
ções de exploração para fins 
sexuais e de servidão.

O relatório indica ain-
da que, entre as crianças e 
os adolescentes explorados, 
115 milhões atuam em ativi-
dades perigosas, como ope-
rações de guerra. No Brasil, 
há aproximadamente 3,4 
milhões de jovens, de 10 a 
17 anos, no mercado de tra-
balho, segundo o Censo de 
2010.

Rider, de 56 anos, foi 
eleito este ano como novo 
diretor-geral da OIT. A vitó-
ria do inglês foi comemora-
da pelas entidades sindicais 
brasileiras. Ele construiu sua 
história profissional e políti-
ca atuando na área sindical.

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

País quer aproveitar Copa de 2014 
para combater o trabalho infantil

A ministra Luiza Bairros disse aos quilombolas presentes na cerimônia, em Brasília, que eles são foco da política de inclusão do governo

Foto: Wilson Dias/ABr

a quem historicamente foi 
negado participar do bene-
fício do desenvolvimento. 
Entre eles, as comunidades 
quilombolas que estão no 
centro do nosso desafio de 
inclusão”, disse ela ao discur-
sar no evento que marcou a 
comemoração do Dia Nacio-
nal da Consciência Negra, 
lembrado anteontem.

Também na área de re-
gularização fundiária, 11 
comunidade de seis estados 
foram declaradas de interes-
se social, um dos passos que 
pode resultar no reconheci-
mento da área como quilom-
bola. Ainda foram entregues 
certidões de reconhecimen-
to de povo quilombola a 23 
comunidades do Piauí, que 
se somam às mais de 1,8 mil 
comunidades já certificadas 
pela Fundação Cultural Pal-
mares.

Maria Rosalina dos San-
tos, de uma das comunidades 
quilombolas do Piauí, come-
morou o título da terra e pe-
diu novas ações do governo. 
“Esse momento de hoje é um 
avanço, mas é preciso agili-
zar as desintrusões [retirada 
de invasores] nas comuni-
dades para evitar conflitos”, 
disse. 

Ela acrescentou que 
a principal reivindicação 
dos quilombolas é a titu-
lação de terras, pois a au-
sência do título dificulta o 
acesso a financiamentos e 

políticas públicas.
Foi ainda firmada coo-

peração com previsão de re-
passe de R$ 1,2 milhão para 
identificação e delimitação 
de terras de 26 comunidades 
em processo de regulariza-
ção, o que deverá beneficiar 
3,5 mil famílias. O termo é 
emitido pela Seppir e pelo 

Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária 
(Incra).

Para valorizar o produ-
to de origem quilombola, o 
Selo Quilombos do Brasil vai 
atestar a procedência e iden-
tidade cultural do produto. 
Com as atividades concen-
tradas no extrativismo, agri-

cultura e pesca artesanal, as 
ações anunciadas no eixo de 
inclusão produtiva preveem 
também o fortalecimento da 
assistência técnica e exten-
são rural específica para os 
quilombos. A expectativa é 
beneficiar 4,5 mil famílias 
em Goiás, Alagoas, no Mara-
nhão, Pará e Piauí.

O Programa Água para 
Todos também será estendi-
do às comunidades quilom-
bolas do Semiárido. Em re-
lação à ampliação do acesso 
às políticas sociais, os qui-
lombolas serão identificados 
no Programa Bolsa Família e 
direcionados a políticas es-
pecíficas.

Brasília -  Devido aos questionamen-
tos feitos por integrantes da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) 
do Cachoeira, o relator dos trabalhos, 
deputado federal Odair Cunha (PT-MG), 
não conseguiu começar ontem a leitura 
do relatório, que foi adiada para sessão 
extraordinária convocada para hoje.

Vários parlamentares disseram que 
não houve tempo hábil para que o do-
cumento, com 5.328 páginas distribuí-
das por cinco volumes, fosse apreciado. 
O texto só foi liberado para consulta 
na página eletrônica do Senado na ma-
drugada de ontem. O senador Randol-
fe Rodrigues (PSOL-AP) foi um dos que 
reclamaram. Segundo ele, o prazo regi-
mental previsto para conhecimento do 
relatório não foi respeitado.

No relatório, o deputado Odair 
Cunha  recomenda o indiciamento de 
46 pessoas. Na lista, estão o ex-presi-
dente da Delta Construção, Fernando 
Cavendish; o governador de Goiás, Mar-
coni Perillo (PSDB); o ex-senador Demós-
tenes Torres; o deputado federal Carlos 
Alberto Leréia (PSDB-GO); e o prefeito 
de Palmas, Raul Filho (PT).

O relatório também incluiu o procu-
rador-geral da República, Roberto Gur-
gel, e o chefe da sucursal de Brasília da 
Revista Veja, Policarpo Júnior. No caso 
de Gurgel, o relator sugere que ele seja 
investigado pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), tendo como 
base “indícios de omissão e prevarica-
ção”. De acordo com o Código Penal, a 
prevaricação é crime praticado por fun-
cionário público que retarda ou deixa 

de praticar indevidamente ato de ofício.
Segundo consta no texto do rela-

tório, o procurador-geral da República  
suspendeu “sem justificativa” as inves-
tigações da Operação Vegas, da Polícia 
Federal. Iniciado em 2009, o trabalho 
policial apontou os primeiros indícios de 
ligação de Cachoeira com parlamenta-
res, entre eles o então senador Demós-
tenes Torres, cassado em julho. Roberto 
Gurgel explicou à comissão que decidiu 
parar as investigações da Vegas para en-
contrar elementos mais fortes da atua-
ção de Cachoeira.

Já Policarpo Júnior, que aparece 
conversando com o contraventor em 
gravações obtidas pela Polícia Federal, 
foi indiciado por formação de quadrilha. 
“As investigações sobre esse profissional 
nos permitem divisar que Policarpo Jú-
nior não mantinha com Carlos Cachoei-
ra uma vinculação que se consubstan-
ciava apenas na relação de jornalista e 
fonte”, diz um trecho do relatório.

O relatório foi criticado pela opo-
sição por não incluir o governador do 
Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT), 
entre os indiciados. Esses parlamentares 
alegam que o governador teria favoreci-
do Cachoeira em contrato relacionado à 
coleta de lixo. 

O relator, no entanto, disse que a or-
ganização não chegou a ser  beneficiada 
pelo governo do Distrito Federal. Parla-
mentares insatisfeitos querem apresen-
tar um relatório paralelo.

O presidente da CPMI, senador Vital 
do Rêgo (PMDB -PB), disse que os depu-
tados e senadores que quiserem podem 
apresentar sugestões de alteração do 
relatório, mas cabe ao relator acatar ou 
não os pedidos.

Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito adia leitura de relatório

CACHOEIRA

Karine Melo
Da Agência Brasil

Brasília - A Secretaria Na-
cional de Defesa Civil do Mi-
nistério da Integração Nacio-
nal vai promover, a partir do 
próximo sábado, simulações 
de acidente para orientar e ca-
pacitar moradores que vivem 
em locais vulneráveis a desas-
tres naturais, como enchentes 
e desmoronamentos de terra. 
O treinamento será realizado 
em sete estados: Espírito San-
to, Minas Gerais, Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, São Paulo e Paraná.

Entre os procedimen-
tos estão emissão de alertas 
à população, acionamento 
de sirenes, retirada dos mo-

radores de casas localizadas 
em terrenos vulneráveis e ca-
dastramento das famílias em 
abrigos. Durante a simulação, 
os moradores são retirados 
das casas ameaçadas, direcio-
nados para as rotas de fugas e 
depois seguem para um abri-
go, onde participam de pales-
tras.

Segundo Armin Braun, 
diretor do Departamento de 
Minimização de Desastres da 
Secretaria Nacional de Defesa 
Civil, é preciso elaborar um 
plano de contingência nos 
municípios vulneráveis. Nas 
oficinas, são emitidos alertas 
aos moradores, que posterior-

mente são orientados. “Duran-
te o simulado, aproveitamos 
para dar palestras de forma a 
conscientizar os moradores, 
o que é uma maneira de me-
lhorar a percepção dos riscos 
a que estão expostos”, contou. 

O Ministério da Integra-
ção Nacional realizou simula-
dos pela primeira vez no ano 
passado, beneficiando todos 
os estados da Região Sul e Su-
deste, além de Pernambuco, 
Alagoas e da Bahia no Nordes-
te. No primeiro semestre do 
ano, foram atendidos os nove 
estados nordestinos, em tra-
balho que envolveu mais de 
1.200 participantes.

Defesa Civil capacita moradores em 
áreas de risco para enfrentar desastres
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Os governos do Egito e 
dos Estados Unidos anun-
ciaram ontem um acordo 
para estabelecer um ces-
sar-fogo entre o Exército 
de Israel e as milícias pa-
lestinas, na Faixa de Gaza. 
A trégua deverá entrar em 
vigor a partir das 21h (17h 
no horário de Brasília). 

O Exército de Israel 
lançou a operação Pilar de 
Defesa na quarta-feira pas-
sada (14), sob a justificati-
va de pôr fim aos ataques 
de foguetes palestinos, a 
partir de Gaza, contra o 
território israelense. Do 
lado palestino, ao menos 
147 morreram. Do lado is-
raelense foram cinco, sen-
do um militar.

O confronto marcou 
a primeira vez em que os 
foguetes palestinos ame-
açaram Tel Aviv, a capital 
israelense, e a histórica 
Jerusalém. Horas antes 
do anúncio do cessar-fo-
go, um ônibus sofreu um 
ataque a bomba, na área 
central de Tel Aviv. Pelo 
menos 21 pessoas ficaram 
feridas. Tel Aviv não sofria 
um atentado desde abril de 

2006, quando um homem
-bomba palestino matou 11 
pessoas em um terminal de 
ônibus.

No Twitter, o movi-
mento radical islâmico Ha-
mas, que governa Gaza, co-
memorou o atentado, mas 
não falou sobre a autoria.

Os termos exatos do 
acordo ainda não foram 
informados. Fontes isra-
elenses informaram pouco 
antes que o acordo prevê 
cessar-fogo, mas não o fim 
do bloqueio econômico 
imposto por Israel a Gaza. 
Com o bloqueio, Israel pre-
tende impedir o tráfico de 
armamentos para o terri-
tório.

O anúncio foi feito no 
Cairo pelo chanceler egíp-
cio, Mohamed Kamel Amr, 
e pela secretária de Estado 
dos EUA, Hillary Clinton. 
“Os esforços resultaram em 
entendimentos de um ces-
sar-fogo para restabelecer 
a calma e pôr fim ao banho 
de sangue visto nesse pe-
ríodo.” No anúncio, Hillary 
agradeceu ao Egito por as-
sumir uma posição de “res-
ponsabilidade e liderança” 
na região.

Em nota distribuída 
no momento do anúncio, a 
Casa Branca afirmou que o 
presidente Barack Obama 

Israelenses e palestinos assinam 
acordo e anunciam cessar-fogo

MUNDO

A trégua começou ontem 
entre as duas partes para 
pôr fim aos confrontos

elogiou o premiê israelen-
se, Binyamin Netanyahu, 
por ter aceitado a propos-
ta de cessar-fogo e por ter 
se esforçado pra trabalhar 
com o novo governo egíp-

cio e buscar uma solução 
“mais duradoura” para o 
problema. 

O presidente afirmou, 
ainda segundo a nota, que 
está comprometido em en-

contrar financiamento adi-
cional para o Domo de Ferro 
e outros sistemas de defesa 
antimísseis de Israel.

Esses sistemas, desen-
volvidos pelas forças is-

raelenses, são capazes de 
interceptar os foguetes pa-
lestinos no ar, o que reduz 
o número de mortes provo-
cadas por esses artefatos, 
ainda de acordo com Israel.

O anúncio da trégua foi feito no Cairo pela secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, e pelo chanceler egípcio, Mohamed Kamel

Milhares de estudan-
tes britânicos protesta-
ram ontem em Londres 
contra o aumento dos 
preços das matrículas uni-
versitárias e o desempre-
go jovem, constataram 
jornalistas da AFP.

O protesto, acompa-
nhado por um grande es-
quema policial para evitar 
os incidentes que marca-
ram as manifestações do 
final de 2010, não conse-
guiu atingir o mesmo nú-
mero de pessoas da época.

Ontem, cerca de 
10.000 estudantes parti-
ciparam de uma passeata 

debaixo de chuva pelo 
centro da capital, de acor-
do com o Sindicato Nacio-
nal de Estudantes (NUS). A 
polícia não forneceu nú-
meros.

Perto do Parlamento 
foram registrados alguns 
breves confrontos entre 
alguns manifestantes e a 
polícia, mas a marcha foi 
mantida depois pacifica-
mente.

“A educação é um di-
reito, não um privilégio”, 
“Parem de brincar com o 
nosso futuro”, indicavam 
alguns cartazes de mani-
festantes, que também 

agitavam bandeiras pales-
tinas em apoio a Gaza.

Os manifestantes pro-
testavam também contra 
a falta de perspectiva pro-
fissional. “Nada foi feito 
para ajudar os jovens a 
encontrar um emprego”, 
declarou à AFP Jack Eve-
ret, estudante de Ciência 
Política.

“Em dois anos saire-
mos da faculdade e não 
teremos trabalho. Isto é o 
que acontece agora, como 
no restante da Europa”, 
acrescentou John Corrum, 
estudante de Sociologia e 
de Ciência Política.

A manifestação foi 
concluída de forma preci-
pitada, depois de o presi-
dente do NUS, Liam Burns, 
ter sido vaiado e atingido 
por ovos, o que mostra a 
divisão reinante entre os 
próprios estudantes.

As matrículas univer-
sitárias custam em média 
8.500 libras (13.500 dóla-
res, 10.500 euros) anuais, 
contra 3.300 anterior-
mente. Cerca de 20% dos 
jovens entre 16 e 24 anos 
estão atualmente desem-
pregados no Reino Unido, 
segundo os últimos dados 
oficiais.

Estudantes protestam contra preço
de matrículas e o desemprego jovem 

EM LONDRES

Policiais tentaram conter milhares de manifestantes que protestaram ontem contra o alto custo da educação em Londres

A Turquia pediu ontem  
à Otan que envie sistemas de 
defesa antiaérea do tipo Pa-
triot para a fronteira do país 
com a Síria. O secretário-ge-
ral da Otan, Anders Fogh Ras-
mussen, anunciou que uma 
comissão irá decidir rapida-
mente sobre essa questão.

 A Turquia deixou claro 
que a função do sistema é me-
ramente defensiva e que não 
pretende implementar uma 
zona de proibição de tráfego 
aéreo. O país acentuou que a 
medida é para proteger sua 
população e seu território. 
Além disso, contribuiria para 

amenizar a crise na fronteira 
sudoeste da Otan.

Rasmussen explicou que 
a decisão depende dos paí-
ses-membros que possuem 
os sistemas Patriot mais mo-
dernos, ou seja, Alemanha, 
Holanda e Estados Unidos. 
Segundo o secretário-geral, 
esses países precisam decidir 
se estão dispostos a cedê-los 
para a missão na Turquia e 
por quanto tempo.

 O ministro do Exterior 
da Alemanha, Guido Weste-
rwelle, anunciou que a Ale-
manha está disposta a aten-
der o pedido da Turquia. 

As mulheres, incluindo 
estrangeiras que morarem 
por mais de um ano no Uru-
guai, poderão se submeter ao 
aborto de acordo com a Lei 
de Interrupção Voluntária da 
Gravidez aprovada pelo Par-
lamento e cuja regulamenta-
ção foi anunciada ontem pelas 
autoridades de saúde do país. 
A nova lei não legaliza tecni-
camente o aborto, mas o des-
criminaliza sempre que forem 
seguidos os procedimentos 
regulados pelo Estado. Para 
o ministro da Saúde Pública, 
Jorge Venegas, o Uruguai “se 
tornou um país pioneiro na 
região” com a nova legislação.

Ontem, o ministro par-
ticipou de uma cerimônia na 
qual informou sobre o manual 

e guia de procedimentos que 
as mulheres deverão seguir, as 
instituições de saúde e os mé-
dicos autorizados. Leticia Rie-
ppi, diretora de saúde sexual e 
reprodutiva do Ministério da 
Saúde Pública, informou que 
todas as mulheres uruguaias e 
estrangeiras que registrarem 
um ano de residência no país 
poderão fazer a solicitação em 
qualquer hospital público ou 
privado.

Segundo Rieppi, as insti-
tuições “serão obrigadas a rea-
lizar a intervenção e a garantir 
que seja feita por terceiros em 
casos de objeção por ideologia 
(do profissional de saúde)”. Al-
guns centros de saúde vincula-
dos à Igreja Católica antecipa-
ram que recorrerão da decisão.

Turquia recorre à Otan 
para defender fronteira

Lei uruguaia autoriza
mulheres a abortarem

DEFESA ANTIAÉREA

REgULAMENTAçãO

Fotos: Divulgação
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Ex-trezeanos são os
novos reforços do 
Bota no Estadual

SUL-AMERICANO DE ATLETISMO

Profissionais foram
convocados para o 
evento em João Pessoa

Paraíba terá 40 árbitros
Quarenta árbitros da Pa-

raíba foram convocados pela 
Confederação Brasileira de 
Desporto Escolar para, junta-
mente com outros dez indica-
dos pela entidade, aplicarem 
as provas de atletismo dos 
XVIII Jogos Sul-Americanos 
Escolares que ocorrerão si-
multaneamente em Natal-RN 
e João Pessoa, no período de 
29 deste mês a 6 de dezem-
bro. Mais de 200 atletas des-
ta modalidade esportiva, de 
12 países, estarão na capital 
paraibana brigando por um 
lugar no pódio. Ontem, o dia 
foi de muito trabalho na Pista 
de Atletismo da Universidade 
Federal da Paraíba, Campus I, 
local das disputas.

Os XVIII Jogos Sul-Ameri-
canos Escolares contará com 
dez modalidades esportivas: 
atletismo, atletismo adap-
tado, judô, natação, tênis de 
mesa e xadrez, nas categorias 
masculina e feminina, e as 
equipes das modalidades co-
letivas basquete, futsal, han-
debol e vôlei. João Pessoa será 
palco apenas das competições 
de atletismo. A Paraíba não 
conta com atletas nas provas 
individuais. O Estado será 
representado na competição 
apenas no handebol femini-
no, já que o Colégio Motiva, 
campeão das Olimpíadas Es-
colares 12-14 anos, integra a 
delegação do Brasil.

“Estamos ultimando os 
preparativos na pista de atle-
tismo para que não tenhamos 
surpresas desagradáveis. Será 
a primeira vez que a Paraíba 
estará sediando um evento 

de grande porte como este e 
temos que fazer um bom tra-
balho, pois o mundo inteiro 
estará voltado para nós”, disse 
ontem Pedro Almeida, diretor 
técnico da Federação Paraiba-
na de Atletismo.

As provas de atletismo 
encerram as disputas dos Jo-
gos Sul-Americanos Escolares 
2012. As mesmas estão pro-
gramadas para os dias 3, 4 e 
5 de dezembro. Os dias que 
antecedem as provas de atle-
tismo serão disputadas, em 
Natal-RN, as demais provas, 
inclusive, as competições co-
letivas.  No início da próxima 
semana, é provável que o gru-
po de trabalho dos XVIII Jogos 
Sul-Americanos Escolares 
esteja em João Pessoa para 
definir os últimos detalhes da 
competição de atletismo. 

O grupo é formado pelo 
Secretário Nacional de Espor-
te, Educação, Lazer e Inclusão 
Social, do Ministério do Es-
porte, Afonso Barbosa; secre-
tário geral da Confederação 
Brasileira de Desporto Escolar 
(CBDE), Robson Aguiar; se-
cretário Estadual de Esporte e 
Lazer do Rio Grande do Norte, 
Joacy Bastos; presidente da 
Federação Norteriograndense 
de Desporto Escolar, Gileno 
Souto; dentre outros.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

As obras do Centro 
de Treinamento Esportivo 
(Vila Olímpica), no bairro 
Valentina Figueiredo, na 
capital estão em fase de 
final de acabamento. 

A previsão é que o 
local seja inaugurado 
ainda neste ano, segun-
do o secretário adjunto 
da Secretaria de Infraes-
trutura (Seinfra), da 
Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP), Joa-
quim Almeida. “O equi-
pamento já está 95% 
concluído”, afirmou.

A Vila Olímpica terá 
como foco os esportes 
olímpicos, com espaço 
para a prática de todas 
as modalidades de atle-
tismo e estrutura para a 
realização de competi-
ções nacionais e interna-
cionais. 

Construído em uma 
área de 12 mil metros 
quadrados, o local tem 

pista de atletismo com 
padrão internacional e 
piso sintético, campo de 
futebol, vestiários, sala 
de fisioterapia e de mus-
culação, sala de impren-
sa e arquibancada para 
1,2 mil pessoas.

Segundo o secretá-
rio de Esportes do mu-
nicípio, Thiago Pache-
co, João Pessoa contará 
com um equipamento 
de ponta. “O centro vai 
funcionar voltado para 
o incentivo à prática do 
atletismo. 

A ideia é desco-
brirmos novos talentos 
do esporte”, disse. Ele 
acrescentou que o local 
também será importan-
te para o crescimento 
e o desenvolvimento 
da cidade, já que tem 
a capacidade de sediar 
competições nacionais e 
internacionais.

A obra está orçada 

Obras já estão em fase de acabamento
VILA OLÍMPICA

em R$ 5,2 milhões, com 
recursos da PMJP e a 
parceria com o Governo 
Federal, por meio do Mi-
nistério dos Esportes, em 
convênio com a Caixa 
Econômica Federal (CEF).

  
Benefícios
Para Pedro de Almei-

da, professor de educa-
ção física e coordenador 
de um projeto da Univer-
sidade Federal da Paraí-

ba (UFPB) que tem como 
finalidade a descoberta 
e a formação de novos 
talentos no atletismo, a 
Vila Olímpica possibilita-
rá o desenvolvimento de 
um trabalho diferencia-
do com os jovens atletas. 
“Com as políticas públi-
cas de incentivo certas, 
poderemos capacitar as 
crianças que estão na es-
cola para terem alto ren-
dimento”, disse.

A pista de atletismo da Universidade Federal da Paraíba será palco a partir do próximo dia 29 dos XVIII Jogos Sul-Americanos Escolares. Os demais esportes serão disputados na cidade de Natal-RN

 A Paraíba foi goleada 
ontem, por 9 a 2, pelo Rio de 
Janeiro, na segunda rodada 
do XV Campeonato Brasileiro 
de Beach Soccer – Taça Luiz 
Henrique Salgado, nas areias 
da Praia de Armação, em Sal-
vador/BA. Anotaram para os 
cariocas, Jorginho (2), Sidney 
(2), Lucão (2), Boquinha, Da-
niel e Mauricinho, descontan-
do Rafael e José Sérgio para 

o time nordestino. Com duas 
derrotas consecutivas - para 
Pernambuco, nos pênaltis (1 
a 0) e o Rio de Janeiro (9 a 2) - 
os paraibanos enfrentam hoje, 
às 14h30, no mesmo local, o 
Rio Grande do Sul, no encer-
ramento das duas equipes no 
grupo B da fase classificatória 
em busca da reabilitação. Rio 
de Janeiro, que lidera o grupo, 
com seis pontos ganhos, e Per-

nambuco, que está na segunda 
posição, com cinco, garantiram 
as vagas para a próxima fase do 
Brasileiro da modalidade que 
encerra no domingo (25). 

Com um time renovado a 
Paraíba encarou um adversá-
rio experiente e forte candida-
to ao título. Para o presidente 
da Federação Paraibana de 
Beach Soccer, Ailton Cavalcan-
ti, apesar das derrotas o grupo 

está de parabéns pelo esforço 
e dedicação, principalmente 
os jovens valores do esporte 
paraibano. Segundo ele, resta 
encerrar a competição com 
um resultado positivo contra 
os gaúchos. “ Valeu o esforço e 
dedicação dos novos talentos 
paraibanos, que foram guerrei-
ros nos dois jogos. Espero que 
possamos se despedir vencen-
do o Rio Grande do Sul”, frisou. 

Beach Soccer da PB fora do BrasileiroJoão Pessoa será 
palco apenas 
das competições 
de atletismo. 
A Paraíba não 
conta com 
atletas nas 
provas. 

FOTO: Evandro Pereira
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Octagon Fight reúne amanhã
grandes lutadores no Ronaldão

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 22 de novembro de 2012

AMADOR

Luta principal da noite
será entre paraibanos
Fofinho e Paredão

Obviamente que Botafogo, 
CSP e Auto Esporte serão os 
mais prejudicados já serão 
obrigados a atuar na Graça 
como fizeram durante o 
Paraibano de 2012. O que 
importa mesmo é que a obra 
vai ser feita e o torcedor 
terá mais conforto. É melhor 
fazer um pouco de sacrificio 
agora para mais tarde não 
ter nenhum problema. Além do Estádio Leonardo 
da Silveira, o Teixeirão, em Santa Rita, poderá ser 
utilizado em jogos menores. Vai valer a pena espe-
rar por essa grande reforma. Essa ação de governo 
vai ser muito comemorada em breve. Não tenho 
nenhuma dúvida. 

Paciência

Um novo Almeidão
vem aí em 2013

Me surpreendeu o anúncio do Ministério Público 
sobre a interdição do Estádio Almeidão que já não se-
dia jogos há muito tempo pelo fato de não ter havido 
nenhuma reforma proposta pelo MP. E porque não 
houve? O governo, sabiamente, entendeu que fazer 
“gambiarra” não iria resolver o problema daquela praça 
de esportes que desde a sua inaguração, em março 
de 1975, nunca recebeu uma reforma na sua estrutura 
física.

Agora, sim. Um novo Almeidão vai surgir. Os recursos 
já foram alocados e falta tão somente a realização da 
licitação - os envelopes vão ser abertos no próximo dia 4 
- para em seguida o governador Ricardo Coutinho assinar 
a ordem de serviço, o que já deve ocorrer nos primeiros 
dias de janeiro próximo. 

E olhem que não será somente o Almeidão bene-
ficiado, pois teremos reformas profundas externas e 
internas também no Amigão, em Campina Grande, e no 
Perpetão, em Cajazeiras,, além de melhorias no Marizão, 
em Sousa, sem falar na Vila Olímpica Ronaldo Marinho. O 
montante de R$ 52 milhões serão investidos, dos quais 
mais de  R$ 20 milhões serão aplicados no Almeidão.

A “beleza do Cristo” terá a construção de gramado 
(padrão Fifa), recuperação dos banheiros e bares, re-
cuperação estrutural, Iluminação externa com energia 
limpa (44 postes com 8,0m de altura e 66 postes com 
6,0m de altura), construção de restaurantes, quiosques, 
pista de skate, quadras esportivas, campos de futebol, 
estacionamento.  Como se vê, o Almeidão vai ganhar uma 
nova cara. E qualquer sacrifício vale a pena como está 
acontecendo nos dias atuais em relação aos estádios 
da Copa, onde os principais clubes estão atuando em 
estádios menores e aqui não será diferente diante da 
impossibilidade de se utilizar o Almeidão.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O Treze está gastando R$ 
340 mil na reforma do Es-
tádio Presidente Vargas que 
vai dar mais conforto ao seu 
torcedor e possibilitar a reali-
zação de jogos menores. Galo 
só jogará no Amigão contra a 
Raposa e o Botafogo.

Obras no PV

A morte de Dedê Santana deixou uma lacuna muito grande 
no futebol de Patos. Prestou relevantes serviços como 
radialista ao futebol da Paraíba. Um cara positivo que não 
tinha papa na língua na hora de informar o torcedor. Que 
Deus o tenha num bom lugar e conforte sua família.

O goleiro Osmar, que já 
jogou no Cruzeiro, de 
Itaporanga; e o meia Rafael 
Paraíba, ex-Desportiva 
Guarabira, são as novidades 
do CSP para o Campeonato 
Paraibano, além do retorno 
do zagueiro Léo Oliveira. 

CSP

Dedê Santana

A cidade de Patos não vai ficar fora do Campeonato 
Paraibano. Não sou nenhum vidente, mas este filme já 
assisti e está sendo repetido. A crise é real e somente 
chamando atenção da população e do meio desportivo se 
consegue abrir os caminhos para por o time em campo.

Nacional de Patos

Um dos esportes em 
maior processo de difusão 
no Brasil, o MMA a cada dia 
cresce mais. Totalmente es-
truturado no Estados Unidos, 
aqui no nosso país, as artes 
marciais mistas começa a se 
tornar uma paixão. E ele está 
de volta a Paraíba. A partir 
das 20h hoje será disputado 
no Ginásio Ronaldão, em João 
Pessoa, o 13º Octagon Fight.

A luta principal da noite 
será entre os pesos pesados 
Paredão, da Academia Nova 
Geração e Fofinho, represen-
tando a Key Gracie Barra/PB. 
Os dois são paraibanos e o 
confronto vale o cinturão da 
categoria. A luta promete agi-
tar a torcida do Estado que 
vem acompanhando os even-
tos na modalidade.

O 13º Octagon Fight vai 
contar com a presença de 
vários lutadores de diver-
sos Estados do Nordeste. Os 
confrontos interestaduais 

também serão os atrativos 
da noite que terá muita luta. 
O duelo secundário e um dos 
mais esperados também vai 
ser entre o paraibano Ari-
macel, da Sukata Team/PB, 
e Anderson Pezão, atleta da 
Fight Club/RN.

De acordo com o presi-
dente da Federação Paraiba-
na de MMA e um dos orga-
nizadores do evento, Nilton 
Pessoa, o 13º Octagon Fight 
promete ser um sucesso 
para aqueles que vão estar 
presentes logo mais. Para 
ele, os expectadores que 
gostam do esporte vão ter 
a oportunidade de acompa-
nhar lutas de bom nível en-
tre os melhores lutadores da 
região Nordeste.

“A expectativa está mui-
to boa para o 13º Octagon 
Fight. Montamos um card 
com grandes lutadores e 
estamos esperando lutas 
em alto nível para o público 
que gosta de MMA. Então, 
estamos apostando que o 
combate será um sucesso 
e acredito que este ano te-
mos tudo para superar o 
número de expectadores 

do último evento”, frisou o 
dirigente. Os fãs do MMA 
que pretendem prestigiar o 
13º Octagon Fight terão que 

desembolsar R$ 15,00 na 
arquibancada, R$ 25,00 na 
cadeira cativa e R$ 50,00 na 
cadeira vip.

Fofinho vai lutar contra Paredão, amanhã, no Ginásio Ronaldão

Pedro Alves
Especial para A União

Ex-campeão de F-1 prevê muitas
dificuldades para Vettel no Brasil

Apesar da vantagem de 
13 pontos no campeonato, 
Sebastian Vettel terá dificul-
dades para alcançar neste 
domingo seu terceiro título 
consecutivo no GP do Brasil, 
na opinião do ex-piloto e 
campeão mundial Damon Hill.

Para o inglês, a resistên-
cia psicológica e a habilidade 
do bicampeão Fernando Alon-
so, único rival do alemão 
na luta pelo título, poderão 
causar muitos problemas 
para a Red Bull em Interlagos.

“Se fosse qualquer outro 
adversário, diria que Sebastian 
venceria tranquilamente com 
uma vantagem de 13 pontos. 
Mas você não pode descartar 
alguém como Fernando Alon-
so. Ele é um piloto inteligente 
e difícil de se enfrentar. Ele 
parece sempre tirar algo de 
extraordinário”, disse Hill ao 
jornal alemão “Die Welt”.

Com a previsão de chuva 
neste domingo em Interlagos, 
Hill afirma que tudo será 
possível na corrida. No início 
do ano, em Sepang, Alonso se 
mostrou um bom piloto sob 
asfalto molhado.

“Tudo será possível no 
Brasil. Se tivesse de apostar, 
colocaria 65% a favor de 
Vettel. Mas se Vettel vencer 
no Brasil, certamente você 
pode imaginá-lo vencen-
do, no mínimo, mais dois 
campeonatos.”

A 62 pontos do líder Sebas-
tian Vettel na tabela, Hamilton 
possui poucas chances de ficar 
com o título. Em uma das mel-
hores hipóteses, o inglês precisa 
vencer os quatro GPs restantes e 
Vettel marcar uma média de 9,2 
pontos por prova – na prática, 
torcer para o alemão não ter-
minar acima do top 5 a partir da 
Índia. Alheio às possibilidades 
matemáticas, Hamilton espera 
pelo título de Alonso.

“Acho que Fernando 
merece o título neste ano. 

Seu time não cometeu um 
único erro. Ele nem sempre 
foi o mais rápido, mas sem-
pre estava no páreo. Ele tem 
pilotado como campeão e 
sinto que ele será tricampeão 
mundial. A Red Bull tem tido 
altos e baixos, mas fez um bom 
trabalho”, opinou.

Hamilton, que defenderá 
a Mercedes a partir do ano 
que vem, afirma que per-
manece concentrado em seu 
trabalho na McLaren até o 
fim da temporada. Em 2012, 

ele conquistou três vitórias 
(Canadá, Hungria e Itália) 
e seis pódios pela equipe 
inglesa.

“Não me distraí durante a 
temporada. Ainda estou 100% 
nesta equipe (McLaren). As 
pessoas dizem que há uma 
rixa entre Jenson e eu, mas não 
há. Fiz parte desta equipe por 
muitos anos e tenho um ótimo 
relacionamento com ela. Espe-
ro que seja possível conquistar 
um pódio nas últimas quatro 
provas”, afirmou.

Alonso e Vettel vão decidir o Mundial de Fórmula 1 no próximo domingo no Circuito de Interlagos

Barrichello descarta retorno a Fórmula 1
 Nesta temporada, Rubens 

Barrichello interrompeu uma 
sequência de 19 anos segui-
dos na Fórmula 1. Após ser 
dispensado pela Williams, 
ele se aventurou na Fórmula 
Indy e na Stock Car, mas sem 
nunca esconder o desejo de 
voltar à principal categoria do 
automobilismo. No entanto, 
depois de acompanhar o GP 
dos Estados Unidos no último 

final de semana, o veterano ad-
mitiu que o retorno em 2013 é 
quase impossível.

O piloto de 40 anos fez 
em Austin a sua primeira 
aparição no paddock da Fór-
mula 1 desde a sua saída da 
categoria. Mas Barrichello 
negou que o motivo de sua 
visita tenha sido a caça a uma 
das vagas na Force India para 
o ano que vem.

“Todo mundo quer din-
heiro. Na Fórmula 1, minha 
chance de voltar é prati-
camente zero”,  afirmou 
Rubinho à revista Auto 
Motor und Sport, em uma 
crítica à cultura dos pilotos 
pagantes na categoria.

Sobre o seu futuro na 
Fórmula Indy, Rubinho con-
firmou que não irá continuar 
na equipe de Kanaan em 

2013. “Não sei onde estarei 
pilotando na Indy no ano 
que vem, mas certamente 
não será na KV”.  Rubens 
Barrichello terá até o próxi-
mo dia 15 para dizer se fica 
ou não na KV na temporada 
2013. O brasileiro estaria 
muito perto de assinar com 
outra equipe para o ano que 
vem, mais especificamente a 
Schmidt-Hamilton.

FOTOS: Divulgação



Ex-trezeanos reforçam Botafogo
ANDRÉ LIMA E FERREIRA

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 22 de novembro de 2012

Jogadores têm o aval
de Marcello Villar e se
apresentam dia 26

O Botafogo anunciou 
ontem mais dois jogadores 
para compor o elenco que 
disputará, a partir do dia 6 
de janeiro de 2013, a Primei-
ra Divisão do Campeonato 
Paraibano de Futebol Profis-
sional. O lateral direito Fer-
reira, 29 anos e André Lima, 
26, que estavam no Treze, 
integram o grupo já formado 
por 12 atletas. 

A apresentação do time 
está marcada para a próxima 
segunda-feira, na Maravilha 
do Contorno e, até lá, ou-
tros nomes serão revelados. 
Também ontem, a diretoria 
dispensou seis atletas que ti-
nham contrato até o término 
da Copa Paraíba Sub-21, ven-
cida, no último sábado, pelo 
Centro Sportivo Paraibano.

“Estamos ainda mon-
tando o time. Outros atletas 
já estão confirmados, no en-
tanto, ainda estão vinculados 
as equipes que disputam a 
Série B do Campeonato Bra-
sileiro. Em breve estaremos 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Sousa confirma 
a pré-temporada
para a cidade de 
Marizópolis

 A pré- temporada do Sou-
sa acontecerá no próximo dia 
10, quando os jogadores esta-
rão iniciando os exames mé-
dicos. Logo depois, ocorrerá a 
preparação física e técnica, na 
cidade de Marizópolis, próxi-
mo a Cidade Sorriso, já que o 
Estádio Marizão, passará por 
reformas para a Copa do Nor-
deste e o Estadual de 2013. O 
Dinossauro estreia na disputa 
nordestina no dia 20 de janei-
ro, contra o Sport do Recife-PE, 
na Ilha do Retiro, na capital 
pernambucana. No Paraibano 
competirá na segunda fase, 
juntamente com o Campinen-
se, que também estará envolvi-
do nos dois desafios. 

Para o treinador sousen-
se, Reginaldo Sousa, enfrentar 
o Leão fora de casa será um 
bom teste pra quem almeja 
obter a classificação para a 
outra fase da disputa. “Gosto 
de desafios e pegar o Sport 
fora de casa é um teste de fogo 
para o Sousa. Quero começar 
surpreendendo e conseguir  a 
classificação para a outra fase”, 
disse.  Além do Sport do Reci-
fe-PE o Dinossauro vai encarar 
no grupo B, Confiança-SE e 
Fortaleza-CE. O clube espe-
ra até o final do mês  assinar 
contrato com 25 jogadores 
que farão parte do elenco para 
a Copa do Nordeste e o Cam-
peonato Paraibano. Os novos 
reforços estão "apalavrados" 
com a diretoria que aguarda 
apenas o acerto para divulgar 
as novas caras a torcida. 

Com relação aos novos 
jogadores, o ex-treinador do 
Chã Grande-PE, frisou apenas 
que os reforços virão do Ce-
ará, Pernambuco, Alagoas e 
Paraíba. "Acredito que vamos 
formar um bom elenco para 
as disputas que teremos pela 
frente. A diretora vem colabo-
rando e querendo formar um 
time forte para brigar pelas 
primeiras posições na Copa 
do Nordeste e voltar a sonhar 
com o título estadual do ano 
que vem", frisou. 

anunciando seus nomes”, 
afirmou Ariano Wanderley, 
vice-presidente de futebol 
do Botafogo. “Nesta quinta-
feira deveremos divulgar os 
nomes de outros dois contra-
tados”, garantiu ele.

Os dois novos reforços 
já são velhos conhecidos do 
torcedor paraibano. O late-
ral direito Ferreira foi uma 
indicação do técnico Marcelo 
Vilar. O jogador trabalhador 
com o treinador no Treze. 
Além do Galo da Borbore-
ma, ele jogou no América e 
também atuou fora do Brasil, 
quando defendeu clubes em 
Portugal e Romênia.

Já o zagueiro André 
Lima formou dupla de zaga 
com outro recém contra-
tado do Botafogo, Everton, 
quando foram campeões da 
Segunda Divisão do Cam-
peonato Pernambucano de 
2012, vestindo a camisa Chã 
Grande. Antes disso, também 
trabalhou com o treinador 
Marcelo Vilar, no Treze-PB.

Em relação aos atletas 
dispensados, seis no total, a 
diretoria botafoguense infor-
mou que já era esperado até 
mesmo porque os jogadores 
tinham contratos apenas até 
o término da Copa Paraíba 

Sub-21. “Não queremos di-
zer que foi dispensa, mas, 
encerramento de contrato”, 
afirmou Ariano Wanderley. 
Deixaram a Maravilha do 

Contorno os jogadores Jail-
son (goleiro), Valdo (zaguei-
ro), Deleon (lateral), Sinho 
(volante) e os atacantes Ri-
cardinho e Robertinho. André Lima é o mais novo reforço da zaga para o Paraibano 2013

Ferreira teve boa passagem pelo Treze e jogou a Série C pela Raposa

FOTOS: Divulgação

Faltando praticamente mais 
de um mês para o início do Cam-
peonato Paraibano/2013, que 
começará no dia 6 de janeiro, 
os quatro clubes sertanejos - Na-
cional (Patos), Atlético e Paraíba 
(Cajazeiras) e Cruzeiro (Itaporan-
ga) - ainda estão na formação 
dos elencos e comissão técni-
ca para o Estadual.  O Nacional 
ainda vive na indecisão se vai 
disputar ou abandonar a com-
petição. Do quarteto do Sertão 
o primeiro a sair na frente é o 
Paraíba de Cajazeiras, que inicia 
amanhã a pré-temporada, com 
o exame médico para os atletas 
que já se encontram na terra do 
Padre Rolim. A comissão técnica 

é composta por Édson Ferreira 
(técnico), Eduardo Silva (auxi-
liar), Bruno Ângelo (preparador 
físico) e André Gedon (prepara-
dor de goleiro). 

A intenção é montar um 
grupo com 27 jogadores, mas 
doze já acertaram contrato com 
a Cobra Coral do Sertão: Dida e 
Bel (goleiros), Sabará e Jorginho 
(laterais direito e esquerdo), Tião 
Bahia e Mercinho (zagueiros), 
João Paulo (volante), Douglas, 
Kel, Franklin e Douglas (meias) e 
Yuri (atacante). De acordo com o 
gerente de futebol, Sílva Baiano, 
devem chegar outros reforços 
na próxima semana, mas só será 
anunciado quando os atletas as-
sinarem contrato com o clube. 
Segundo ele, durante toda a 
preparação a diretoria agiu com 

cautela sobre as aquisições, já 
que nesta época os clubes estão 
a caça para contratar jogadores 
na  formação para a próxima 
temporada. "Tivemos cautela 
e paciência para encontrar as 
peças necessárias, já que nesta 
época os times estão a todo va-
por a procura de reforços. Vamos 
começar a preparação cedo para 
que possamos ter tempo para 
deixar a equipe pronta para a es-
treia, contra o Treze, no Estádio 
Presidente Vargas", comentou. 

Diferente do rival, que saiu 
na frente nos preparativos da 
equipe, o outro representante 
de Cajazeiras, o Atlético, definiu 
a comissão técnica, composta 
por Jorge Pinheiro (treinador), 
Bertinho (auxiliar), Luciano Go-
mes (preparador de goleiro) e 

Bruno Silva (preparador físico). 
Do grupo que conquistou a Se-
gunda Divisão/2012 estão  prati-
camente confirmados 15 atletas, 
que só serão anunciados durante 
a apresentação, que acontece-
rá no próximo dia 25. De acor-
do com o presidente atleticano, 
Geraldo Lira, a expectativa é das 
melhores com a formação do 
grupo para o Estadual. "Na me-
dida do possível estamos mon-
tando um grupo competitivo, 
que promete muito empenho e 
dedicação para fazer uma boa 
campanha no Paraibano. Até o 
dia da apresentação estaremos 
definindo o restante dos refor-
ços que estamos negociando. 
Queremos a presença dos torce-
dores que prometem prestigiar o 
time",  frisou Lira. 

Clubes seguem formando os elencos para o Estadual

FUTEBOL dO sERTãO

Pelo lado de Itaporanga, 
o Cruzeiro, ainda não definiu 
a comissão técnica. O presi-
dente cruzeirense, Nosman 
Barreiro, acredita que até a 
próxima semana anunciará 
quem comandará a equipe 
no Estadual. De acordo com 
o dirigente, existem alguns 
nomes agendados e conver-
sados que estão na mira da 
raposa sertaneja. "Temos 
alguns nomes, mas estamos 
avaliando e buscando o que 
for melhor para o clube. Es-
pero definir na próxima se-
mana quem comandará o 
time nas quatro linhas do 
gramado", observou. Sobre 
os reforços, Nosman, con-
firmou que  Alberto e Mael 
(goleiros), Rogério, Jona-
than, Luiz Carlos e Preto (za-
gueiros), José Wilker (lateral 
direito), Roquelan (volante), 
Lee, Delany e Edmundo (ata-
cantes), estão confirmados 
para defender o clube na 

Cruzeiro confirma atletas, mas não define comissão técnica

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

próxima temporada. "Esta-
mos agilizando o restante do 
grupo para a apresentação, 
que acontecerá no começo 
de dezembro. O maior pro-
blema é o financeiro, onde 

não iremos contratar atletas 
que não podemos pagar no 
decorrer da competição", 
avaliou. 

Já o Nacional de Patos 
ainda vive a expectativa da 

indefinição sobre a partici-
pação da equipe no Cam-
peonato Paraibano/2013. 
O presidente da Junta 
Governativa, João Grilo, 
afirmou que  amanhã de-
cidirá sobre o rumo que o 
Canário do Sertão tomará. 
O dirigente frisou que o 
maior problema é a falta 
de dinheiro para iniciar o 
planejamento com as con-
tratações da comissão téc-
nica e dos jogadores. Se-
gundo ele, não vai assumir 
sozinho o Nacional, já que 
não tem dinheiro para ar-
car com as despesas, além 
dos problemas particulares 
que tem para resolver. "Se 
não tiver o respaldo neces-
sário não assumirei  o clu-
be, afinal, não vou arcar 
sozinho com as despesas 
numa competição oficial. 

O Nacional é o único 
que continua indefinido 
para a temporada de 2013.

Rogério vai continuar jogando pelo Cruzeiro na próxima temporada
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Adversários das 
semifinais será a 
Universidade Católica

Tricolor tem jogo difícil no Chile
COPA SUL-AMERICANA

Universidad Católica e 
São Paulo iniciam hoje, às  
20h15 (horário de Brasí-
lia), no Estádio São Carlos 
de Apoquindo, no Chile, as 
semifinais  da Sul-America-
na/2012. A partida de volta 
será no próximo dia 28, no 
Morumbi, na capital pau-
lista. Após garantir vaga na 
Copa Libertadores/2013, 
através do Campeonato 
Brasileiro, o representante 
brasileiro chega motivado 
para conseguir um resul-
tado positivo em solo chi-
leno. No entendimento do 
goleiro, Rogério Ceni, não 
existe favoritismo do trico-
lor paulista, já que terá ou-
tro adversário forte e que 
sempre joga bem em seus 
domínios. 

“Teremos outra parada 
dura fora de casa, diante de 
um concorrente forte, que 
terá o apoio da sua torcida. 
A gente espera poder elimi-
nar essa outra equipe, mas 
com calma e inteligência 
para não sofrer uma derro-
ta”, disse. As comparações 
entre La U e Católica se 
tornaram inevitáveis desde 
que se definiu o confronto 
da semifinal. A primeira foi 
a campeã da edição passa-
da da Sul-Americana e tem 
a mesma pontuação do lí-
der do Campeonato Chile-
no. Já o adversário de hoje 
ocupa a nona colocação na 
competição. 

“Não sei exatamente 
qual sistema de jogo que 
iremos utilizar, mas a Ca-
tólica não joga tão aberta 
quanto La U. Normalmen-

Uefa abre processo 
contra brasileiro

A Uefa divulgou ontem que 
abriu um processo disciplinar con-
tra o atacante Luiz Adriano, do 
Shakhtar, por causa do polêmico gol 
marcado na vitória de 5 a 2 sobre o 
Nordsjaelland, na última terça-feira 
pela Liga dos Campeões.

Aos 26 minutos do primeiro 
tempo, o meia Willian resolveu de-
volver a bola para o clube dinamar-
quês com um chutão para frente, le-
vando em consideração o “fair play” 
(“jogo limpo”) depois de uma inter-
rupção do árbitro. Mas Luiz Adriano 
dominou, avançou sem marcação, 
driblou o goleiro e balançou a rede, 
empatando a partida em 1 a 1.

A atitude do ex-atacante do 
Internacional revoltou os jogadores 
do Nordsjaelland, que cercaram o 
brasileiro e quase iniciaram uma 
briga. Luiz Adriano acabou marcando 
mais duas vezes e ajudou o Shakhtar 
a vencer por 5 a 2, fora de casa, ga-
rantindo a classificação antecipada 
às oitavas de final da Champions.

O meia Stokholm, capitão do 
Nordsjaelland, reclamou bastante 
e disse que o capitão do Shakhtar, 
Srna, e o árbitro francês Antony 
Gautier não tiveram a postura ne-
cessária para cobrar do brasileiro 
em campo.

Em um comunicado no site 
oficial, a Uefa afirmou que o brasileiro 
pode ser punido por violar os princí-
pios de conduta do código disciplinar 
da entidade. O julgamento do atacan-
te será na próxima terça, dia 27.

Fotos: Divulgação

Fifa admite falha na 
venda de ingressos

O primeiro dia de venda de 
ingressos para a Copa das Confe-
derações de 2013 começou com re-
clamações de torcedores, mas a Fifa 
garante que os problemas técnicos 
enfrentados ontem, foram solucio-
nados e que o público poderá fazer 
as reservas normalmente no site 
da entidade. Nesta primeira fase, 
somente clientes da operadora de 
cartões de crédito Visa, patrocina-
dora da entidade, podem comprar 
os bilhetes.

A Fifa e a Match Service – 
empresa responsável pela comer-
cialização dos ingressos da Copa 
das Confederações - admitiram ter 
enfrentado contratempos no início 
da pré-venda. Nas primeiras horas 
do  dia, vários torcedores usaram 
as redes sociais para reclamar da 
demora no processo de compra. Em 
alguns casos, a fila de espera de-
morou mais de 30 minutos. Em uma 
nota oficial, a Fifa confirmou que 
problemas técnicos ocorreram, mas 
rapidamente solucionados.

Além de se desculpar com os 
torcedores, a Fifa revelou que 165 
pessoas foram afetadas pela falha 
técnica e que está entrando em con-
tato com todos os prejudicados para 
tentar solucionar o problema.

A Fifa ainda alerta que, devi-
do à grande procura por ingressos, 
o torcedor pode ser transferido para 
uma sala de espera, no site da enti-
dade, por alguns momentos até que 
seja possível processar o pedido.

A diretoria do Pal-
meiras já está prepa-
rando o planejamento 
para a disputa da se-
gunda divisão do Cam-
peonato Brasileiro, em 
2013, mas enquanto 
isso, Gilson Kleina con-
tinua tendo problemas 
para escalar o Verdão 
na reta final do Brasi-
leirão. Assim como no 
último duelo, contra o 
Flamengo, o treinador 
terá vários desfalques 
para a partida de do-
mingo. Desta vez, o 
número de ausências 
subiu para 11 atletas, e 
ainda pode aumentar.

Barcos, Márcio Araú-
jo e Román foram sus-
pensos e não poderão 
enfrentar o Atlético-GO. 
Já os lesionados são oito: 
Tiago Real, Wesley, João 
Denoni, Henrique, Val-
divia, Daniel Carvalho, 
Leandro e Fernandinho. 
Outro atleta que ainda 
está sob observação e 
pode não atuar no fi-
nal de semana é o meia 
Patrick Vieira, que está 

Palmeiras terá desfalques 
de 11 jogadores no domingo

APÓS REBAIXAMENTO

se recuperando de uma 
entorse no tornozelo es-
querdo.

Apesar dos vários 
desfalques, a equipe 
também contará com al-
guns reforços. Após cum-
prir suspensão, Luan está 
de volta. Thiago Heleno, 
Leandro Amaro, Patrik e 
Betinho já estão recupe-
rados de lesão e deverão 

reforçar o time de Kleina.
O clima no time não 

é dos melhores, depois 
que a equipe foi rebai-
xada para a Série B do 
Brasileirão, no último 
domingo, com o empate 
de 1 a 1 contra o Flamen-
go. A relação de dispensa 
começa a ser montada e 
a palavra de ordem na 
equipe é superação.

 O Internacional elogiou, 
elogiou, mas não indicou que 
Dunga seja o favorito para o 
cargo de treinador. O nome 
do ex-comandante da Seleção 
Brasileira encontra restrição 
na alta cúpula do Colorado, 
que admite: não tem um alvo 
definivo no mercado. A partir 
de agora, sem Fernandão na 
casamata, a busca vai come-
çar do zero.

Dunga foi indicado por 
dirigentes parceiros de Gio-

vanni Luigi. Mas o presiden-
te vermelho ficou reticente. 
Até agora, por exemplo, não 
fez um contato sequer com o 
capitão do tetracampeonato 
mundial da seleção.

Mesmo que Dunga more 
em Porto Alegre. E que um de 
seus maiores conselheiros, o ex
-presidente da Federação Gaú-
cha de Futebol Emídio Perondi, 
seja assessor da presidência do 
Internacional. Ainda assim o 
Inter não procurou o treinador.

Dunga é vetado para 
comandar o Inter-RS

SEM PRESTÍGIO

Barcos, suspenso, é um dos desfalques no time do Verdão 

 O júri do goleiro Bru-
no Souza, réu do caso Eliza 
Samudio, foi adiado a pedido 
dos advogados do réu para 4 
de março de 2013. O pedido 
foi apresentado pelo advoga-
do Lúcio Adolfo da Silva, um 
dos defensores do goleiro, 
que ingressou ontem na de-
fesa do ex-atleta após Fran-
cisco Simim entregar à juíza 
um documento pelo qual no-
meou Adolfo da Silva para o 
seu lugar.

Agora, só serão julgados 
neste Tribunal do Júri o réu 
Luiz Henrique Romão, o Ma-
carrão, e Fernanda Gomes de 
Castro, ex-amante do goleiro. 
Inicialmente, o julgamento 
havia sido transferido para 
21 de janeiro, mas a juíza 
Marixa Fabiane achou me-
lhor adiar para março por 
conta das férias e do Carna-
val, o que traria dificuldades 
para formar o conselho de 
jurados.

Júri do goleiro Bruno 
é adiado para março

CASO ELIZA SAMUDIO

te, joga com duas linhas de 
quatro, marca mais e não se 
lança tanto ao ataque. Acre-
dito em um jogo mais equili-
brado, apesar de que, com o 
incentivo da torcida, devem 
vir para nosso campo e ofe-
recer espaço para contra-a-
tacarmos”, comentou. O go-
leiro fez parte do elenco que 
derrotou a Católica na deci-
são da Libertadores de 1993 
- o titular era Zetti. De lá 
para cá, acumulou novos en-

frentamentos contra clubes 
chilenos, levando vantagem 
na maioria deles. “Vencer 
um campeonato internacio-
nal dá outra confiança para 
2013. A vaga à Libertadores 
é a mesma com a Sul-Ame-
ricana ou o quarto lugar do 
Brasileiro, mas um título é 
sempre algo a mais, tanto 
para o torcedor quanto para 
nós. Seria muito bom para 
o próximo ano”, destacou o 
goleiro. 

Já a Universidad Católi-
ca vê o São Paulo como um 
adversário poderoso na se-
mifinal da Copa Sul-Ameri-
cana. Não por menos, afinal, 
o time brasileiro passou da 
fase anterior eliminando a 
também chilena La U, cam-
peã da edição passada do 
torneio e até então líder do 
campeonato nacional de seu 
país, com vitórias tanto fora 
(2 a 0) quanto em casa (5 
a 0). Para o veloz atacante 

do time chileno, Osvaldo, a 
equipe pode pressionar ou 
jogar nos contra ataques. 

Outro jogo
Na outra partida pelas 

semifinais o Tigre da Argen-
tina recebe hoje, às 22h45 
(horário de Brasília), o Mi-
lionários da Colômbia, no 
Estádio de Vitória (ARG), O 
jogo de volta será no próxi-
mo dia 29, no EL Campin, 
em Bogotá, na Colômbia.

O goleiro Rogério Ceni afirmou que não existe favoritismo do tricolor, afirmando que o time chileno é forte e joga bem em seus domínios
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Polícia investiga fraudes 
na transferência de bens

Caixas de documentos, 
supostamente irregulares, 
foram apreendidas ontem, 
durante a Operação Falsá-
rio deflagrada pela Polícia 
Civil em Campina Grande, 
no Agreste paraibano. Ação 
policial foi em cumprimen-
to a mandados de busca e 
apreensão em duas sedes 
dos cartórios distritais de 

Catolé de Boa Vista, que fo-
ram fechadas até o fim da 
investigação. Ninguém foi 
detido.

De acordo com Francis-
co Iasley Almeida, delegado 
de defraudações de Campina, 
após dois meses de investiga-
ções, os policiais civis foram 
em busca de documentos 
que comprovassem irregu-
laridades nas transferências 
de imóveis e veículos.

“Através das denúncias 
começamos a apurar os fatos 
e conseguimos apreender di-

versos documentos em duas 
sedes dos cartórios de Catolé 
de Boa Vista, uma localizada 
na zona rural da cidade e ou-
tra no bairro das Malvinas”, 
comentou o delegado.

Segundo o delegado, en-
tre os documentos apreendi-
dos estão inscrições públicas, 
cartões de assinaturas e pro-
curações públicas.  “Quando 
começamos a inspecionar o 
local, encontramos autenti-
cações rasgadas dentro do 
lixo. Recolhemos o material e 
o documento será periciado”.

O policial adiantou que 
as investigações apontaram 
que “o cartório teria falsifica-
do documentos de mortos e 
transferido veículos para ou-
tras pessoas de forma ilegal. 
Eles alteravam a assinatura e 
conseguiam transferir o veí-
culo como se o morto tivesse 
feito em vida”.

Os documentos apreen-
didos serão periciados e ana-
lisados pela Polícia Civil e, 
em breve, será divulgado o 
resultado final das investiga-
ções policiais.

Operação Falsário foi reali-
zada pela Polícia Civil em 
cartórios distritais de CG

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

DOMINGO, 25/11/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h às 9h – Centro – Avenida: Marechal Floriano 
Peixoto, Ruas: 7 de Setembro, Cardoso Vieira, Maciel Pinheiro, Marques do Herval, Monsenhor 
Sales, Semeao Leal, Venâncio Neiva – 7h30 às 11h – Prata – Avenida: Barão do Rio Branco, Ruas: 
Antenor Navarro, Capitão João Alves de Lira, Dom Pedro Ii, Nilo Peçanha, Rodrigues Alves – 7h30 
às 11h – Centro – Avenida: Presidente Getulio Vargas, Rua: Siqueira Campos; LAGOA SECA – 7h30 
às 12h – Sítios: Mineira, Retiro.

SEGUNDA-FEIRA, 26/11/2012 – CAMPINA GRANDE – 13h30 às 16h30 – Cruzeiro – Ruas: 
Absalao Emerenciano, Aderaldo Vasconcelos Diniz, Doutor Antonio Figueiredo Agra, Doutor Floriano 
Mendes Freire, Doutor João Cariri, Manoel Adolfo da Costa, Manoel Ulisses de Oliveira; LAGOA 
SECA – 8h às 12h30 – Sítios: Cumbe, Gravatar, Gravatar do Cumbe, Juca do Cumbe – 7h30 às 
11h – Avenidas: das Palmeiras, dos Ipês, Condomínio: Nações Residence Prive, Ruas: das Bro-
mélias, das Hortências, dos Cajueiros, dos Girassóis; JOSÉ PINHEIRO – 13h30 às 16h30 – Ruas: 
Canhotinho, Egidio Oliveira Lima, José Manoel Domingos, José Soares Oliveira, Professor Antonio 
Gomes Barbosa, Sebastião Vieira da Silva, Tito Sodré.

TERÇA-FEIRA, 27/11/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h30 às 11h – Malvinas – Ruas: Cornélio 
Jacinto da Silva, das Malicas, das Umburanas, Lidia Batista Marques, Maria do Carmo de Oliveira, 
Olindina Pedro dos Santos, Querubina Pereira dos Santos – 13h30 às 15h – Santa Cruz – Ruas: 
Almirante Barroso, Damasco, Dinamerica Correia, Jaime Pereira Coelho, Tres Irmãs – 13h30 
às 16h30 – José Pinheiro – Ruas: Amaro Coutinho, Antenor Pinheiro, Carlos Gomes, Cezarina 
Barbosa de Oliveira, Maximiniano Machado, Ministro José Américo de Almeida, Silva Jardim – 
14h40 às 17h10 – Dinamérica – Ruas: Anália Ribeiro Dias, Dinamerica Correia, Iara Amaral, Maria 
Gomes de Souza, Rosa Lopes da Silva, Wilson Cezar, de Souza; SÃO JOSÉ DA MATA – 7h30 às 
10h – Fazenda: Progresso; QUEIMADAS – 7h30 às 12h – Sítios: Malhada Grande, Queimadas de 
Dentro, Volta dos Paus Brancos.

 
QUARTA-FEIRA, 28/11/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h30 às 11h – Liberdade – Ruas: Espírito 

Santo, Papa João XXIII, Sergipe, Santa Catarina; LAGOA SECA – 13h30 às 17h – Sítio: Cumbe; 
QUEIMADAS – 7h30 às 11h – Sítio: Campinas – 13h30 às 16h – Sítio: Catolé.

QUINTA-FEIRA, 29/11/2012 – LAGOA SECA – 7h30 às 11h – Ruas: Francisco Manoel Soares, 
Josefa Teodósio, Maria Hilária Diniz, Sítios: Campina de Baixo, Campinote.

SÁBADO, 01/12/2012 – CAMPINA GRANDE – 06h30 às 9h – Liberdade – Avenida: Assis 
Chateaubriand, Ruas: Alderico Pessoa de Oliveira, Bahia, Martins Junior, Paraíba, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina – 06h30 às 11h – Santa Rosa – Avenida: Professor 
Almeida Barreto, Ruas: da Republica, do Sol, José Jesuino de Brito, Mem de Sá, São Jose, São 
Jose, Santa Rita.

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

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

DOMINGO, 25/11/2012 – ALAGOA GRANDE – 7h30 às 12h – Ruas: Abílio Otílio Bezerra, Bento 
Francisco de Medeiros, Elias Nóbrega de Araujo, Ernani Cavalcante Chaves, João Nepomuceno, 
José Ferreira Cabral, Josefa Carlos da Silva, Josué Elias Patrício, Leonice Lucindo da Silva, Se-
bastião de Melo Borba, Vicente Marcolino do s Santos – 7h30 às 11h – Ruas: Apolônio Zenaide, 
Bom Jesus, Doutor Francisco Montenegro, Francisco Lino Miranda, Getulio Vargas, Horacio Albu-
querque, Professora Ana Bastos; CACIMBA DE DENTRO – 7h30 às 12h – Ruas: Alfredo Varela, 
Antonio Euriques de Vasconcelos, Antonio Fausto Macedo, Antonio S Hipólito, Benjamim Gomes 
Maranhão, das Comunicações, do Poço, Euriques Vasconcelos, Isabel Moreira de Souza, Luiz 
Quirino, Maria Lourdes Almeida, Matias Euriques, Matias Vasconcelos, Nautilia Barbalho de Araujo, 
Nautilia Bonifacio Ara, Oseas Almeida, Otilia Araujo, Severino Câmara da Cunha, Simplício Hipólito 
Ribeiro, Sítios: Martins, Matias; PICUÍ – 7h30 às 13h – Sítios: Tanquinho, Várzea, Várzea Grande; 
SALGADINHO – 7h30 às 12h – Rua: Paus Branco, Sítios: Barros Serraria, Caibeira, Caibreira, 
Ferros, Ferros Serraria, Oitis Serraria, Paus Branco, Pedra E Cal, Rodeador, Serraria.

SEGUNDA-FEIRA, 26/11/2012 – BELÉM – 7h30 às 12h – Ruas: 1 de Maio, 21 de Abril, Antonio A 
da Silva, Antonio Borges Lima, Clovis Bezerra, Feliciano Pedrosa, Francisco Carneiro Costa, Nunes 
Guedes, São Jose, Solon de Lucena, Santo Andre; ITATUBA – 9h30 às 11h30 – Localidade: Serra 
Velha, Sítios: Chá da Ursa, Serra Velha; SÃO JOSÉ DE LAGOA DA ROÇA – 13h30 às 17h30 – Sítio: 
Riacho Amarelo; SOLÂNEA – 7h30 às 12h – Ruas: Antonio Gomes Santos, Epifanio Plácido da 
Silva, Epitácio Pessoa, Gracindo Bezerra, Hermenegildo José de Farias, João Fausto Pinto, João 
Lali da Silva Pinto, Padre Pinto, Pedro Augusto de Almeida, Pedro Segundo de Almeida, Presidente 
Epitácio Pessoa; TAPEROÁ – 7h30 às 11h – Ruas: Abdon de Sousa Maciel, Belarmino Gusmão, 
Domingos Rangel, Geminiano Limeira, Germiniano de Souza, Padre Ananias, Padre Ananias de 
Farias, Raimundo Rangel, Rita de Assis Melo, Vila Nova.

TERÇA-FEIRA, 27/11/2012 – ARARUNA – 8h30 às 13h – Sítios: Umburana, Umburana II; ALA-
GOA GRANDE – 13h30 às 17h30 – Sítio: Riacho de Areia; ALAGOA NOVA – 13h30 às 17h30 – Sítios: 
Cutias, Geraldo, Juá, Juá de Cima; BANANEIRAS – 7h30 às 12h – Ruas: Antonio Coutinho, Coronel 
Antonio Pessoa, Coração de Jesus, José Sizenando, Marechal Deodoro da Fonseca, Presidente 
João Pessoa, Quintino Bocaiúva, Silvano de Araujo, Solon de Lucena; CUITÉ – 7h30 às 11h – Ruas: 
Agda Florentino, Benedito Candido do s Santos, Benedito Gomes de Sousa, Francisco Miranda, 
João C Galdino Simplício, João Cesar, João Cesar Galdino Simplício, Manoel Joaquim Nascimento, 
Mozart Pereira da Costa, Nordeste, Ricarte Garcia Dantas, Ulisses Guimarães; ESPERANÇA – 7h30 
às 11h30 – Sítio: Lagoa da Pedra; ITATUBA – 7h30 às 12h – Sítio: Juca; LIVRAMENTO – 8h às 11h 
– Ruas: do m Expedito, do m Expedito Eduardo de Oliveira, Idelfonso de Almeida, José Marinheiro 
de Brito, Ministro José Américo de Almeida, Presidente João Pessoa, São Expedito, Severino José 
Francisco, Tenente Francisco Genésio; NATUBA – 8h30 às 13h – Rua: Santa Maria, Sítios: Cacimba 
Cercada, Gito, Santa Maria, Vassoura.

QUARTA-FEIRA, 28/11/2012 – ALAGOA GRANDE – 7h30 às 10h – Ruas: 13 de Maio, 7 de 
Setembro, Agricultor F Ulrico Magalhães, Cônego Firmino Cavalcante, Padre Belisio Sn, São Vicente, 
Sítio: Entre Rios – 12h30 às 17h30 – Sítio: Rapador – 13h30 às 17h30 – Sítios: Geraldo, Geraldo 
de Cima, Juá de Cima, Queremos Deus; ARARUNA – 8h30 às 13h – Ruas: Antonio Targino Costa, 
Benjamim Gomes Maranhão, Coronel Pedro Targino, do utor João Castro Pinto; AROEIRAS – 8h30 
às 13h – Ruas: Antonio Gonçalves, Cônego Antonio Ramalho, da Matriz, do  Rosário, Gedeao 
Souza Andrade, Henrique de Sousa, Isaura Juvino da Silva, Joaquim Dantas, Joaquina Dantas 
de Souza, José Alves Venâncio, Manoel de Paula Barbosa, Monte Castelo, Padre Leonel Franca, 
Tereza Dantas de Souza, Vila Nova; ESPERANÇA – 7h30 às 9h30 – Sítios: Lagoa Verde, Punare, 
Quebra Pé – 9h30 às 11h30 – Sítio: Lagoa Verde; LAGOA DE DENTRO – 8h30 às 11h30 – Sítio: 
Bevenuto Ferreira – 13h às 16h – Ruas: do  Comercio, São Paulo, Sítios: Barro, Boa Vista, Canto 
de Pedra; SOLÂNEA – 7h30 às 12h – Ruas: Bela Vista, Dionísio Rodrigues Costa, Hermenegildo 
José de Farias, João Fernandes de Lima, São Jose.

QUINTA-FEIRA, 29/11/2012 – ALAGOA GRANDE – 7h30 às 11h – Sítio: Rapador; AREIAL – 
7h30 às 11h30 – Sítio: Furnas.

SEXTA-FEIRA, 30/11/2012 – BOQUEIRÃO – 10h30 às 12h – Distrito: do Marinho; MOGEIRO 
– 14h30 às 17h – Sítio: Mangueira; PUXINANÃ – 7h30 às 11h30 – Rua: Francisco Ramos, Sítios: 
Antas, Lagoa, Várzea Alegre – 13h30 às 16h – Avenida: João Suassuna, Ruas: 28 de Janeiro, 
Antonio José Lisboa, Floripes Coutinho, João Pereira de Andra, João Suassuna, Rômulo Campos, 
Victor Cassimiro; SOLÂNEA – 7h30 às 11h – Sítio: Estrela.

SÁBADO, 01/12/2012 – PICUÍ – 7h30 às 13h – Sítios: Açude João Suassuna, Bernadino, 
Cirurgião, Torres, Várzea Grande.

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

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

DOMINGO, 25/11/2012 – CRUZ DO ESPÍRITO SANTO – 14h30 às 17h – Ruas: Antonio Bar-
bosa, Antonio Mariz, João Alves Massa, João Úrsulo, Joaquim de Oliveira Castro, José de Farias, 
José Noel, Nilton Ramalho Morais, Rafael Fernandes de Carvalho, Rivaldo Virginio Cabral; JOÃO 
PESSOA – 6h30 às 11h – Torre/Expedicionários – Avenida: Julia Freire, Ruas: Antonio Gama, José 
Cavalcanti Chaves, Manoel Paulino Junior, Professor Álvaro de Carvalho – 8h30 às 11h30 – Centro 
– Avenidas: Coremas, Duarte da Silveira – 14h30 às 17h – Tambauzinho/Expedicionários – Ave-
nida: Capitão João Freire, Ruas: Antonio Gama, Arquiteto Hermenegildo Di Lascio, Lauro Torres, 
Professor Álvaro de Carvalho, Silvino Olavo, Silvio Almeida – 14h30 às 17h – Torre – Avenida: Dom 
Pedro II; SALGADO DE SÃO FÉLIX – 9h30 às 13h – Sítio: Dois Riachos; SANTA RITA – 8h30 às 
12h – Marcos Moura – Ruas: Antonio Teixeira, David Nasser, Eduardo Martins, Eurípedes Tavares, 
Geraldo Pinto, Jaciara de Almeida Lima, Jornal da Paraíba, Padre Geraldo Pinto, Prefeito Antonio 
Teixeira, Silvino José da Silva, Vladmir Alves, Sítio: Sanharaus.

SEGUNDA-FEIRA, 26/11/2012 – CONDE – 8h30 às 11h – Rua: São Joao, Sítio: Mituacu – 13h30 
às 16h – Loteamento: Nossa Senhora das Neves, Rua: Domingos Maranhão – JACARAÚ – 8h30 
às 12h – Ruas: Miguel Luiz, Presidente João Pessoa, Sítio: Sapucaia – JOÃO PESSOA – 7h30 
às 12h – Bessa/Jardim Oceania – Avenidas: Governador Argemiro de Figueiredo, Ruas: Fernando 
Luiz Henrique dos Santos, Garibaldi Teixeira de Carvalho, José Patrício de Almeida, Norberto de 
Castro Nogueira, Olívio Pinto, Tenente Mario de Souza Correia – 8h30 às 13h – Valentina – Fazen-
da: Canguru, Ruas: Abdias Monteiro de Farias, Alina Saraiva de Oliveira, Anésio Coelho Pereira, 
Bancário Antonio Macau, Eraldo Ferreira do Nascimento, Francisco Tavares Silva, Funcionário 
Público Antonio Bastos, Funcionário Público Paulo Antonio Bastos Portela, Hegel Marx Saraiva de 
Almeida, Luiz Aureliano da Silva, Luiz Spinelli, Pedro Nolasco de Menezes Filho, Wiviane de Matos 
Pontes de Freitas – 14h30 às 17h – Cabo Branco – Avenida: Cabo Branco, Ruas: Alice Almeida, 
Doutor Alcebíades da Silva, Edvaldo Bezerra Cavalcante Pinho – PEDRAS DE FOGO – 9h30 às 
13h – Sítio: Unas de São José II.

TERÇA-FEIRA, 27/11/2012 – ALHANDRA – 7h30 às 14h – Granja: Silva, Ruas: Leonardo Bernar-
dino, Nova da Manduba, Renilda Torres Ramos, Silvino Bezerra da Silva; JOÃO PESSOA – 8h30 às 
10h30 – Tambaú – Avenida: Olinda – 8h30 às 11h – Bancários – Ruas: Albenor Moreira de Caldas, 
Bancário Waldemar de Mesquita Accioly, Doutor Antonio Palitot, Josias Lopes Braga, Luiz Gonzaga 
de Andrade, Maria das Neves Coutinho, Nathalia Nóbrega Seixas – 9h30 às 12h – Geisel – Rua: 
Manoel Lopes de Carvalho – 10h às 11h – Paratibe – Ruas: Clécio Ribeiro de Sousa, Estudante 
Felipe Cordeiro de Medeiros, Maria de Lourdes Bezerra, Oscar Lopes Machado, Sibipiruna – 14h 
às 15h – Oitizeiro – Ruas: Adolfo Chacon, Ambrosio Vitorino Pontes, Damásio Franca, Desem-
bargador Flósculo da Nóbrega, Desembargador Mauricio Furtado, Doutor Luiz Bronzeado, Flavio 
Carneiro da Cunha, João Hardman de Barros, José Carneiro Rodrigues, José Fernandes Diniz, 
José Ribeiro da Silva, Maestro Heitor Villa Lobos, Pedro Jaime Seixas – 14h30 às 17h – Valentina/
Gramame – Ruas: Elias Justino da Silva, Ex Combatente José Claudino Bezerra Filho, Gabriel Felipe 
dos Santos, Geraldo Brandão Rocha, Jane Celli de Souza Mendes Barreto, Maria Alves da Cruz, 
Pinheiro Vilar, Raimundo Antonio de Carvalho, Risalva Oliveira da Silva, Rita Carneiro Diniz, Rita 
Pinheiro Vilar, Tiago Nunes dos Santos; LUCENA – 7h30 às 13h – Fazenda: Vale do Mangereba, 
Sítio: Mangereba; MULUGUN – 8h30 às 11h – Assentamento: Margarida Maria Alves I, Fazendas: 
Gurinhenzinho, Nordeste, Santo Antonio, Sítios: Gurinhenzinho; SAPÉ – 8h30 às 12h – Avenida: 
Doutor Napoleão Laureano, Ruas: Alzira Soares de Melo, Carlos Alberto Soares de Melo, Felix 
Dantas de Freitas, Alzira Soares Diniz, Sítio: Alagoinha; SOBRADO – 7h30 às 11h – Sítios: Lagoa 
de Padre Zé, Lagoa do Padre, Lagoa do Padre II.

QUARTA-FEIRA, 28/11/2012 – JOÃO PESSOA – 5h30 às 7h – Padre Zé – Ruas: Etiene 
Travassos, Fagundes Varela, Jaime Pereira Felix, João Moreira Dalto, Mardokeu Nacre – 8h30 
às 12h – Manaíra – Avenidas: Manoel Morais, Sapé, Silvino Chaves, Rua: João Câncio da Silva.

QUINTA-FEIRA, 29/11/2012 – CUITÉ DE MAMANGUAPE – 13h às 17h – Sítio: Jacu; CURRAL 
DE CIMA – 8h às 11h30 – Ruas: Antonio Fernandes, Ariosvaldo Batista, João Caetano, João Caxias, 
Josefa Eugenia, Moacir Fernandes, Olegário Fernandes, Principal, Raminho Ribeiro, Sítio: Curral 
de Cima; GURINHÉM – 9h às 12h – Sítio: Urucu; ITABAIANA – 8h às 13h – Granja: São Sebastião, 
Ruas: 13 de Maio, Adelson Ferreira da Silva, Alfredo Coutinho de Lira, Augusto dos Anjos, Belo 
Horizonte, Benjamin Constante, Boa Vista, Cassimiro Francisco da Silva, Coronel Francisco de Sá, 
Coronel Manoel Pereira Borges, da Olaria, das Flores, Enedina Helena da Silva, Floriano Peixoto, 
Joana Cândida da Costa, João Batista do Nascimento, João de Morais, João do Nascimento, João 
Feliciano de Luna, José Raimundo de Melo, Lagoas, Luis Felix do Nascimento, Manoel Pereira 
Borges, Maria das Neves Lucena, Maria do Carmo, Napoleão Laureano, Nova, Professor José Ca-
valcante, Quintino Bocaiúva, Santa Clara, Santa Rita, São Jose, Severino Alves da Silva, Severino 
Dure, Santa Cecília, Santa Clara, Santo Antonio, Suburbana, Vereador Otoniel Marinho dos Santos, 
Sítios: Corvoada, Nova Aurora; JOÃO PESSOA – 8h às 10h – Geisel – Ruas: Abelardo Targino da 
Fonseca, Edvaldo Ferreira Ouro, Estudante Geraldo Macário Santana de Oliveira, Estudante Valéria 
Cavalcanti de Lima, Fernando Jorge Barros Oliveira, Helio Rodrigues Ferreira, José Orlando Souto, 
Olívio Morais Magalhães, Professora Ana Amélia Silva Pontes, Rubens Coelho Pereira Filho, Severina 
Maria Vasconcelos de Carvalho; MAMANGUAPE – 9h às 14h – Fazenda: Tabu, Sítio: Marco do 
Meio; MARI – 8h às 12h – Assentamento: Tiradentes; SAPÉ – 8h às 13h – Sítios: Betânia, Fundo 
do Vale; SOBRADO – 9h às 12h – Sítios: Antas do Sono, Areia de Sobrado.

SEXTA-FEIRA, 30/11/2012 – CAAPORÃ – 7h às 11h – Fazenda: Pitanga, Granja: Rio Pitanga, 
Sítios: Bonfim, Pitanga; CONDE – 14h30 às 17h – Assentamento: Rique Charles, Fazenda: Pau 
Ferro, Sítios: Bom Jesus, Capim, Capim Açu, Mata da Chica, Paus de Ferro; JOÃO PESSOA – 7h 
às 13h – Avenida: Fortaleza, Granja: Santa Cruz, Ruas: Adão Viana da Rosa,, Aracaju, Bancário 
Amaury de Souza, Bayeux, Curitiba, Espedito Delmiro dos Santos, Flaviano Rabelo, Fortaleza, 
Ivanildo Virginio Gomes, Josefa Dias Correia, Laudina da Cunha Santos, Maceió, Manaus, Nossa 
Senhora da Paz, Natal, Parteira Maria do Patrocínio de Jesus, Pedro Pereira da Silva, Porto Alegre, 
Professora Daura Alcides de Almeida, Recife, Severino Bento de Morais, Severino Pereira da Silva, 
Teresina; MARI – 8h às 13h – Sítios: Caldeirão, São João; MOGEIRO – 14h30 às 17h – Sítio: 
Mangueira; RIO TINTO – 9h às 11h – Ruas: Castro Alves, do Cinema, Doutor Napoleão Laureano, 
Santa Rita – 13h30 às 15h – Ruas: Assis Chateaubriand, Bom Jesus, Formosa, Frei Damião, José 
Francisco Gorgonho, São Sebastião, Superior, Sítios: Ipiranga, Suspiro; SALGADO DE SÃO FELIX 
– 9h às 14h – Sítio: Alagamar.

SÁBADO, 01/12/2012 – BAYEUX – 5h30 às 8h – SESI – Avenida: Liberdade, Ruas: Bom Jesus, 
Diógenes Chianca, Edvaldo da Costa Araujo, Eurivaldo da Costa Araujo, Firmino Caetano, Flavio 
Maroja, Flavio Maroja Filho, Francisco Pontes, Gustavo Maciel Monteiro, João Xxiii, José Lira, José 
Pereira Andrade, Marechal Costa E Silva, Pinheiro Machado, Ricardo Leal, Ricardo Loureiro Ca-
valcante, Senador Humberto Lucena, Santa Tereza; CAPIM – 8h às 11h – Avenida: São Sebastião, 
Distrito: Capim, Ruas: Antonio Feliciano, Antonio Felizardo, Bento Renovato, do Cemitério Capim, 
João Mauricio Pereira, Manoel Gomes, Manoel Valdevino da Silva, Sítios: Capim, Capim de Cheiro 
de Cima, São Sebastião – 14h às 17h – Fazenda: Bom Jardim, Sítio: Cana Brava; ITABAIANA – 9h 
às 12h – Ruas: Cônego Tranquilino, Idalicio Francisco da Fonseca, Manoel Joaquim de Araujo, 
Marieta Medeiros, Monsenhor Francisco Coelho, Terminal Rodoviário; PEDRO RÉGIS – 5h às 
8h – Avenida: Senador Ruy Carneiro, Ruas: da Bomba, Francisco Lourenço, José Alexandre Filho, 
José Braz, José Lino, José Rosendo, Manoel Soares de Andrade, Miguel Braz, Miguel Flor, Miguel 
Luiz, Nossa Senhora do Rosário, Paulo Soares, Pedro Borges de Morais, Poeta Manoel Xudu, 
Santa Cruz, São Luis, São Luiz, Senador Ruy Carneiro, Severino Germano, Severino Lourenço, 
Severino Pereira, Sítios: Campineiro, Pau Darco, Pau Darco de Baixo, Pau Darco de Cima, Pau 
Darco Pedro Regis; SANTA RITA – 9h30 às 13h – Boa Vista – Ruas: do Cajueiro, Elequias Junior, 
Emmanuel Lisboa de Lucena, Estelita Lundrgen, Ezequias Junior, Nova, Pedro Balbino Ribeiro, 
Senador Adalberto Ribeiro.

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

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

DOMINGO, 25/11/2012 – CATOLÉ DO ROCHA – 8h30 às 12h – Sítio: Rancho do Povo; CACHO-
EIRA DOS ÍNDIOS – 8h30 às 13h – Avenidas: Epitácio Pessoa, Governador João Agripino Filho, 
Mauro Carli, Ruas: Cícero Faustino de Sousa, José Felix de Souza, José Francisco de Souza, Luzia 
Galdino de Oliveira, Manoel Candido de Oliveira, Maria Avelina da Conceicao, Marieta Gonçalves 
de Alencar, Mestre Henrique, Monsenhor Constantino Vieira, Professor Alberto de Sousa Oliveira; 
PRINCESA ISABEL – 8h30 às 10h – Avenidas: João Suassuna, Presidente Suassuna, Ruas: 18 
de Novembro, Anália Xavier de Medeiros, Antonio Florentino de Medeiros, Capitão Severino Xavier, 
Capitão Sevino, da Lapa, Francisco Pedro, Frei Anscario, Irma Fátima, João Suassuna, Joaquim 
Liberalquino, José Alves de Medeiros, José Silva, Major Feliciano, Manoel Pereira, Manoel Valdevino 
da Silva, Miguel Rodrigues, Monte Carmelo, Maestro Joaquim Leandro de Carvalho, Prefeito Anto-
nio Nominando Diniz, Prefeito Gonzaga Bento, Presidente João Suassuna, Presidente Suassuna, 
Professor Francisca Viana Rosas, Professor Nominando Muniz Diniz, São Vicente de Paula, Tome 
Francisco da Silva, Vitalino Alves da Silva, Sítios: Lapa, Macapá; SANTANA DE MANGUEIRA – 
8h30 às 13h – Sítios: Bargado, Cachorro Velho, Cacimba, Caldeirão de Aroeiras, Coruja, Figueira, 
Fogueira, Laje Figueira, Lages de Figueira, Lajes, Malhada Grande, Mata, Mateus, Maxixeiro, Pau 
Ferro, Piancozinho, Poço do Cachorro, Poço Redondo, Serrote Preto Iii, Umbuzeiro, Umbuzeiro II; 
SOUSA – 8h30 às 12h – Avenidas: Emídio Moura, Misael Morais, Nelson Meira, São Francisco Talis-
mã, São Jose, Mercado Público, Ruas: Andre Avelino, Capitão Antonio Vieira, Coronel José Vicente, 
Cônego Bernardino Vieira, Doutor José Mariz, Emilio Moura, Francisco Correia de Sá, Francisco 
Ulisses Barros, João Honório da Silva, Major Lindolfo Pires, Manoel Gadelha Filho, Nabor Meira, 
Padre Correia de Sá, Pedro Vieira da Costa, Professor Virgilio Pinto, Sargento Edésio Carvalho.

SEGUNDA-FEIRA, 26/11/2012 – CATOLÉ DO ROCHA – 8h30 às 12h – Sítio: Estiva; ITAPO-
RANGA – 8h30 às 12h – Sítio: Catolé; LOCALIDADE: JUREMA – 13h30 às 16h30 – Sítio: Jurema; 
NOVA OLINDA – 7h30 às 13h – Sítios: Saco, Saco de Pedra Branca; SOUSA – 8h30 às 12h – Ruas: 
Ana Cartaxo da Nóbrega, Arnóbio Bezerra Silva, Doutor Carlos Pires, Francisco Antonio, Francis-
co Antonio de Sousa, Francisco Homero Duarte Pinto, Francisco Paulo Coelho, José Abrantes 
Filho, José Antonio de Figueiredo, José Gadelha Camarão, José Vieira da Silva, Josias Vieira de 
Figueiredo, Katiane M Maniçoba, Marcos Paiva Gadelha, Severino Franca de Andrade, Sinfrônio 
Nazaré, Vicente Damião Sousa; PAULISTA – 7h30 às 10h30 – Ruas: Belarmino Fernandes de 
Franca, Belarmino Franca Dantas, Benigno Dantas Franca, Bertoldo Monteiro, Dona Eulália Maria 
da Conceicao, Francisco Maciel, Francisco Maciel, Juvêncio Ferreira da Costa, Juvino Fernandes 
Costa, Leandro Gomes Barros, Manoel Jerônimo, Odilon José de Assis, Pedro Felix de Medeiros, 
Profeta Severino Vicente, Verbena de Medeiros Nunes, Vicente Casado, Vicente de Franca – 14h 
às 17h30 – Ruas: Candido Assis Queiroga, Candido José de Assis, Odilon José de Assis, Otacílio 
Tome, Pedro Marcos de Sousa, Pedro Marques de Medeiros, Pedro Muniz de Brito, Presidente 
João Pessoa, Vicente Carreiro de Almeida, Vicente de Franca, Sítio: Boa Vista; PATOS – 7h30 às 
11h – Ruas: Antonio Soares da Silva, Deca Simplício, do Prado, José Mesquita, Manoel Pereira 
Filho, Manoel Pereira Neto, Manoel Valdevino da Silva, Semeão Gentil; PEDRA BRANCA – 7h30 
às 13h – Rua: Manoel Claudino da Silva, Sítios: Saco, Saco da Areia; SANTANA DOS GARROTES 
– 7h30 às 13h – Fazenda: Santa Maria, Sítios: Açude de Dentro, Baixas, Cabaceiras, Maracujá, 
Maracujá de Baixo, Mata do Maracujá, Morro, Pé de Serra, Pereiro, Pereiros; SÃO JOSÉ DE 
PIRANHAS – 8h30 às 13h – Sítio: Serra do Vital; TAVARES – 8h30 às 11h – Ruas: Alto do Bom 
Jesus, Antonio Bernardino do Nascimento, Bacharel Assis Felix, João Carneiro, João Cordeiro da 
Silva, João Gularte, José Carneiro, Manoel Marques, Manoel Tertuliano, Mocinha Marques, Padre 
Cícero, Raimundo de Paula, Raimundo Paulino, Vereador Manoel Tertuliano.

TERÇA-FEIRA, 27/11/2012 – CAJAZEIRAS – 8h30 às 12h – Sítios: Cachoeira, Cachoeira dos 
Índios; LOCALIDADE: POVOADO DE PICOS – 8h30 às 13h – Sítios: Taboleiro, Picos; MANAÍRA – 
8h30 às 13h – Avenida: Princesa Isabel, Ruas: Braz Mandu, Felix da Silva Cabral, Felix Severo de 
Lima, Governador Antonio Mariz, Governador Tarcisio Buriti, Joana Mandu, João Duarte Rodrigues, 
Joaquim Ferreira Rabelo, José Rosas, Juvêncio Antas Guedes, Maria Alves Barbosa, Prefeito Joa-
quim Marciano, Princesa Izabel, Zeca Mandu, Sítios: Bom Jesus, Goiabeira; OLHO D’ÁGUA – 8h30 
às 12h – Ruas: Fausto de Almeida Costa, João Batista da Silva, João Francisco da Costa, Manoel 
de A Costa, Sítio: Olho D’água; PATOS – 8h30 às 13h – Ruas: Antonio Torres Morais, Fabiana dos 
Santos Farias, Joana Justina da Silva, Joana Justino, João B Sarmento , Joaquim Amaro, Luzia 
Ferreira Leitão, Maria Augusta Limeira, Sabino Viana; PAULISTA – 7h30 às 13h – Sítios: Acento 
da Pedra, Almas, Almas de Baixo, Barra da Caiara, Barra de Caiçara, Bilhar, Escondido, Jatobá, 
Lagoa do Junco, Queimadas, Queimado I, Queimado Iii, Saco do Moleque, Santa Maria, Santa 
Maria de Baixo, Varjota, Várzea do Agostinho; PIANCÓ – 8h30 às 13h – Sítio: Peixoto, Cãibras; 
POÇO DANTAS – 13h30 às 17h – Sítio: Carcará; SANTA CRUZ – 13h30 às 17h – Sítios: Água 
Branca, Encantado, Genipapeiro, Panatis, Paraíso, Queimadas; SOUSA – 7h30 às 13h – Fazenda: 
Piedade, Rua: Pedregulho, Sítios: Lagoa do Mel, Pedregulho.

QUARTA-FEIRA, 28/11/2012 – SÃO JOSÉ DO RIO PEIXE – 8h30 às 9h30 – Ruas: Adriano 
Brocos, Anacleto Estrela Dantas, Capitão João Dantas Rotheia, Capitão João Dorotéia, Cosmo 
João da Costa, Fausto Ferreira Moura, Francinete Bernardo Formiga, Horacio Amaro, Joaquim 
Serafim Formiga, José Alexandre Filho, José Aurélio Figueiredo, Manoel Porfírio, Professor Carlos 
de Sousa Freitas, Simão Bandeira; TAPEROÁ – 8h30 às 13h – Sítio: Mufumbo.

QUINTA-FEIRA, 29/11/2012 – BELÉM DO BREJO CRUZ – 7h30 às 12h – Ruas: 13 de Maio, 
Antonio dos Santos, Antonio Pedro da Silva, Bernardino Batista, Campos Sales, do Campo, do 
Matadouro, Francisco da Cunha, Francisco Viana Santo, Heleno Tome, Idalino Menezes, Irineu 
Ferreira, João Amâncio Pires, João Gomes do Nascimento, Jonas Pereira da Silva, José Vicente 
Fernandes, Luiz Ferreira, Manoel Antonio dos Santos, Manoel Batista, Manoel dos Santos, Manoel 
Viana, Miguel B Dutra, Nova, Sítios: Belém, Craver, Gravie Iii, Tereza; CONCEIÇÃO – 13h30 às 
17h – Ruas: Amâncio Nuto, São José IGARACY – 8h30 às 12h – Sítios: Riacho do Saco, Riacho do 
Saco Ii, Sape; MANAÍRA – 8h30 às 11h – Ruas: Antonio Alves Nogueira, do Cruzeiro, Doutor José 
Henrique, Ester Ferreira, João Antas Cordeiro, João Duarte de Santana, João Duarte Rodrigues, 
Joaquim Paixao, José Barbosa, José Henrique, José Rosas, Luiz de Souza Primo, Manoel Barbosa, 
Manoel Pequeno, Manoel Pereira Campos, Manoel Pereira Silva, Manoel Rosas, Maria Barbosa, 
Maria Ester Ferreira, Ne Pequeno, Nossa Senhora de Fátima, Padre Cícero, Silveira Alves Lisboa, 
Tabelião Teobaldo Tavares Duarte, Vicente Rosas, Sítios: Santana; MONTE HOREBE – 8h30 às 
12h – Sítios: Pinga, Pinga X; PATOS – 8h30 às 12h – Ruas: 20 de Abril, Eronildes Inácio da Costa, 
Francisco Germano de Araujo, Francisco Germano Silva, Francisco Joca, Francisco Joca da Silva, 
Francisco Rodrigues, Joaquina Medeiros Lima, José Francisco da Silva, Manoel Valentino Silva, 
Maria do Socorro de Sousa Lucena, Severino Alves dos Santos, Severino Paulo Barbosa; PAU-
LISTA – 8h30 às 13h – Sítio: Várzea; POMBAL – 8h30 às 13h – Sítio: Gado Bravo; SÃO JOSÉ DO 
SABUGI – 8h30 às 13h – Sítios: Brejinho, Brejinho de Baixo, Riacho do Maracujá; SÃO JOSÉ DE 
PIRANHAS – 7h30 às 13h – Sítio: Serrote das Flores – 14h30 às 17h – Sítios: Antas, Bartolomeu; 
TEIXEIRA – 8h30 às 13h – Sítios: Serra Verde, Serra Verde V; VIEIRÓPOLIS – 8h30 às 13h – Sítios: 
Barro Vermelho, Pompéia, Riacho do Tamanduá, Riacho dos Alcinos, Sobrado, Santa Gertrudes.

SEXTA-FEIRA, 30/11/2012 – ÁGUA BRANCA – 7h30 às 11h – Sítios: Arroz, Capim de Planta, 
Lagoinha dos Martins, Macaco, Martins, Monteiro, Monteiro Ix, Riacho Fundo, Santa Maria; CATOLÉ 
DO ROCHA – 15h30 às 17h – Avenida: Deputado Américo Maia, Ruas: Avany Suassuna Maia, 
Cantidiano de Andrade, Deputado Américo Maia, Francisco Hosano de Sousa, Genival Diniz, José 
Bonifacio, Presidente Castelo Branco, Venâncio Santiago; IBIARA – 8h30 às 11h – Ruas: Ana de 
Luna Ramalho, Antonio Ferreira Ramalho, Antonio Ramalho, Estolano de Luna Ramalho, João 
Antonio dos Santos, João Ciriaco, João Ramalho de Sousa, Santa Maria, Sítio: Santa Maria; IMA-
CULADA – 7h30 às 13h – Sítios: Bom Sucesso, Carvalho, Criolo, Lagoa, Palmeira, Santa Maria, 
São Gonçalo; NAZAREZINHO – 8h30 às 13h – Sítios: Caiçara, Cajazeiras, Retiro, Trapia; OLHO 
D’ÁGUA – 8h30 às 12h – Sítio: Tapera; PASSAGEM – 8h30 às 13h – Ruas: do Comercio, João 
Rafael, Nossa Senhora da Conceicao, Sítios: Baraúnas, Passagem; PATOS – 7h30 às 13h – Ruas: 
Antonio Martins, Deca Simplício, João Odorico, José Mesquita, Vereador Severino Rodrigues, Zózimo 
Gurgel – 15h às 17h30 – Centro Comercial Darcilio Wanderley, Ruas: Darcilio Wanderley, Fenelon 
Bonavides – Godolfredo de Medeiros, Godolfredo Medeiros, Presidente Floriano Peixoto; PAULIS-
TA – 12h30 às 17h – Sítios: Barra da Caiara, Barra de Caiçara, Panatis, Queimadas, Queimado I; 
PRINCESA ISABEL – 14h às 16h30 – Sítio: Cachoeira de Minas; SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – 7h30 
às 13h – Sítios: Almão, Ameixa, Armão, Bananeiras, Morro, Morro do Manoel, Morro dos Marinho, 
Pé de Serra, Santa Luzia.

SÁBADO, 01/12/2012 – CATINGUEIRA – 13h30 às 16h – Assentamento: Pé Luciano, Sítios: 
Condado, Logradouro I, Logradouro Ii, Pé Luciano Dias Morais; SANTA CRUZ – 8h30 às 13h – 
Avenida: José Vital de Oliveira, Ruas: Andrelino Vieira Silva, Antonio Vicente Oliveira, Cazuza 
Vital, Francisco Vicente, João Andriola, João Antonio, João Vital de Oliveira, Joaquim Vital Oliveira, 
Laurindo Lopes, Manoel Lopes, Manoel Vicente, Padre João Andriola, Pedro Vieira da Silveira, 
Porfírio Braga Cartaxo, Professor João Antunes, Professor Polidorio Seixas, Tito José da Silva, 
Sítios: Santa Cruz, Taboleiro do Meio, Várzea do Canto; SOUSA – 7h30 às 12h – Ruas: 1 de Maio, 
Amadeu Silva, Belém, Clotilde Meira, Eladio Pedrosa Melo, José Gadelha Camarão, Vicente Vieira, 
Sítios: Belém, Diamante.

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

SERHMACT - Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente da Ciência e Tec-
nologia – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 3714/2012 em João Pessoa, 
25 de Setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Recuperação do Canal Lagoa do 
Arroz. Na(o) – MUNICÍPIOS CAJAZEIRAS/SANTA HELENA E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - UF: 
PB. Processo: 2012-006369/TEC/AA-1589

SERHMACT - Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente da Ciência e Tec-
nologia – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 3788/2012 em João Pessoa, 
26 de Setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: RECUPERAÇÃO DO CANAL DE 
IRRIGAÇÃO DAS VÁRZEAS DE SOUSA. Na(o) – MUNICÍPIOS DE SOUZA E APARECIDA  UF: 
PB. Processo: 2012-006421/TEC/AA-1610

SERHMACT - Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente da Ciência e Tec-
nologia – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 4542/2012 em João Pessoa, 
21 de Novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM 
BAIÃO, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E 
CALHAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS. Na(o) – SÍTIO BAIÃO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 
BREJO DO CRUZ – UF: PB. Processo: 2012-008258/TEC/AA-1857
  
SERHMACT - Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente da Ciência e Tec-
nologia – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 4541/2012 em João Pessoa, 
21 de Novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM 
BRUSCA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E 
CALHAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS. Na(o) – SÍTIO BRUSCAS MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO 
UF: PB. Processo: 2012-008256/TEC/AA-1856
 
SERHMACT - Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente da Ciência e Tec-
nologia – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 4543/2012 em João Pessoa, 
21 de Novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM 
EMAS, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E 
CALHAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS. Na(o) – SÍTIO EMAS MUNICÍPIO DE EMAS– UF: PB 
Processo: 2012-008259/TEC/AA-1858
  
SERHMACT - Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente da Ciência e Tec-
nologia – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 4544/2012 em João Pessoa, 
21 de Novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM 
TAPERA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E 
CALHAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS. Na(o) – SÍTIO TAPERA MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO 
DO CRUZ – UF: PB. Processo: 2012-008260/TEC/AA-1859

SERHMACT - Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente da Ciência e Tec-
nologia – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 4545/2012 em João Pessoa, 
21 de Novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM 
CURIMATÃ, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO 
E CALHAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS. Na(o) – SÍTIO CURIMATÃ MUNICÍPIO DE CARAUBA. 
UF: PB. Processo: 2012-008261/TEC/AA-1860

Um grupo composto por 
27 estudantes do primeiro 
período do Curso de Comu-
nicação da Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB), 
sediada em Campina Gran-
de, realizou ontem uma visi-
ta-estudo à sede do jornal A 

União, o terceiro veículo de 
comunicação mais antigo do 
Brasil com 120 anos de fun-
dação, informando com isen-
ção a sociedade paraibana.

Os futuros jornalistas 
estavam acompanhados pela 
professora Ingrid Fechinni, 

que ensina Teoria da Comu-
nicação, Semiótica e Técnica 
de Entrevista e Reportagem, 
na UEPB. Os alunos foram re-
cebidos pela direção do jor-
nal e conheceram  de perto 
como se faz jornalismo im-
presso na Paraíba.

Além de conhecer a Re-
dação onde são produzidas 
todas as matérias impressas, 
os alunos também conhe-
ceram o parque gráfico de 
A União, onde são impres-
sos livros, revistas e o jornal 
mais antigo da Paraíba.

Estudantes da UEPB visitam A União
COMUNICAÇÃO SOCIAL



Apresentante: BANCO ITAU SA-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058681
Responsavel: HYTALO RIBEIRO LIMA ME
CPF/CNPJ: 015311949/0001-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$3421,56
Apresentante: BANCO ITAU SA-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059598
Responsavel: GUILHERME PAZ FAGUNDES 3448321
CPF/CNPJ: 013076669/0001-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$525,00
Apresentante: BANCO ITAU SA-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059778
Responsavel: ISIS DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ: 047087014-11
Titulo: DUP VEN MER INDR$163,57
Apresentante: CEF/AGTRINC 00360305/0037-15
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058505
Responsavel: JG CONSTRUCOES LTDA ME
CPF/CNPJ: 010991773/0001-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$901,04
Apresentante: BCO BRADESCO SA60746948000112
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059259
Responsavel: JEG MAT HIDRAULICOS
CPF/CNPJ: 040958233/0001-16
Titulo: DUP VEN MER INDR$212,13
Apresentante: BCO SANTANDER SA-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059711
Responsavel: MARIA DANTAS RIBEIRO
CPF/CNPJ: 236751014-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$360,00
Apresentante: BCO BRADESCO SA60746948000112
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058907
Responsavel: MARIA DANTAS RIBEIRO
CPF/CNPJ: 236751014-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$737,00
Apresentante: BCO BRADESCO SA60746948000112
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058906
Responsavel: MARIA APARECIDA RAMOS DE LIMA
CPF/CNPJ: 011110813/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$836,00
Apresentante: BCO BRASIL SA-00000000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060064
Responsavel: MAXVITTA MASSAS E BISC IND E 
COM LT
CPF/CNPJ: 003172180/0001-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$748,00
Apresentante: BCO BRASIL SA-00000000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059117
Responsavel: MATERIAL DE CONSTRUCAO COLI-
NAS LTDA
CPF/CNPJ: 012146385/0001-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$447,06
Apresentante: BCO BRADESCO SA60746948000112
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059258
Responsavel: MARIA DO SOCORRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 021878467-84
Titulo: DUP VEN MER INDR$326,59
Apresentante: BCO SANTANDER SA-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059712
Responsavel: PROHLAB COM AT DE PROD HOSP 
MED LTD
CPF/CNPJ: 011172494/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$696,60
Apresentante: BCO BRASIL SA-00000000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060056
Responsavel: SEVERINA EMILIA DOS SANTOS 
BEZERRA
CPF/CNPJ: 032692544-90
Titulo: DUP PREST SERVR$379,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA 
LTD
Protocolo...: 2012 - 059924
Responsavel.: VIA NORDESTE COMERCIO E SER-
VICOS LT
CPF/CNPJ....: 015417077/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$768,95
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA     PB
Protocolo...: 2012 - 059279
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  22/11/2012
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: ANDRE LUIZ DE ALMEIDA ARAUJO
CPF/CNPJ: 335829717-91
Titulo: DUP PRES SER INR$200,00
Apresentante: CEF/AGTRINC 00360305/0037-15
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059975
Responsavel: ANDRE LUIZ DE ALMEIDA ARAUJO
CPF/CNPJ: 335829717-91
Titulo: DUP PRES SER INR$352,00
Apresentante: CEF/AGTRINC 00360305/0037-15
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060002
Responsavel: CONFORTO COM VAREJ DE COL E 
ACES
CPF/CNPJ: 008665012/0001-47
Titulo: DUP VEN MER INDR$711,51
Apresentante: BCO BRASIL SA-00000000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059449
Responsavel: CARLA SILVA DOS SANTOS MOVEIS
CPF/CNPJ: 014346785/0001-63
Titulo: DUP VEN MER INDR$1025,24
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-001701201000189
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059752
Responsavel: E M TRANSPORTE E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 015271630/0001-78
Titulo: DUP VEN MER INDR$1040,00
Apresentante: BCO BRASIL SA-00000000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058440
Responsavel: EDIVANIO JUVINO
CPF/CNPJ: 806256494-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$545,50
Apresentante: CEF/AGTRINC 00360305/0037-15
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059995
Responsavel: GUTEMBERG SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 003740244/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$3955,34
Apresentante: BANCO ITAU SA-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058691
Responsavel: GUTEMBERG SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 003740244/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$1366,67
Apresentante: BANCO ITAU SA-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058677
Responsavel: GUTEMBERG SOARES DA SILVA 
SERVICOS
CPF/CNPJ: 003740244/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$374,60
Apresentante: BCO BRASIL SA-00000000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058388
Responsavel: GUTEMBERG SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 003740244/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$1366,67
Apresentante: BANCO ITAU SA-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058676
Responsavel: GUTEMBERG SOARES DA SILVA SERV
CPF/CNPJ: 003740244/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$1144,87
Apresentante: BCO BRADESCO SA60746948000112
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058909
Responsavel: GUTEMBERG SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 003740244/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$2253,34
Apresentante: BANCO ITAU SA-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058686
Responsavel: GUTEMBERG SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 003740244/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$3955,33
Apresentante: BANCO ITAU SA-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058690
Responsavel: GUTEMBERG SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 003740244/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$2253,33
Apresentante: BANCO ITAU SA-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058685
Responsavel: GUTEMBERG SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 003740244/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$1477,25
Apresentante: BANCO ITAU SA-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058680
Responsavel: GUTEMBERG SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 003740244/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$1477,26

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00233/2012 – CONTRA-

TANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA DE SANTA ROSA – CNPJ N° 08.993.925/0001-92 
-  ESTADO DA PARAÍBA – CONTRATADO CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA, CNPJ 
N° 14.458.218/0001-07, situada a Rua Ricardo Dutra Silva, 28 – Centro Barra de Santa Rosa/PB. 
OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL – VIGÊNCIA: ALTERA 
A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 00233/2012, PARA 31 DE JANEIRO DE 2013. ASSINATURA: 
19 DE SETEMBRO DE 2012. SIGNATARIOS: EVALDO COSTA GOMES E O SR. GILSON DE 
OLIVEIRA BERTOSO 

DI LORENZO SERPA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ/CPF Nº 
14.385.537/0001-21, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Licença de Operação, para a atividade de: Habitação Multifamiliar – 05 aptos 
com sistema sanitário composto por fossa séptica e sumidouro cilíndrico, situado na LT 341 - QD 
462 - loteamento cidade dos colibris, Cidade dos Colibris, João Pessoa/PB. Processo: 2012-008037/
TEC/LO-4117

PREFEITURA MAUNICIPAL DE UIRAÚNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2012
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº.002/2012 de 16 de maio 

de 2012, do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA, vem através deste AVISO tornar 
público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2012, 
cujo objeto é  AQUISICAO DE 01 -UM- VEICULO, ZERO KM DO TIPO POPULAR, COM AR 
CONDICIONADO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI , DESTINADOS AO USO 
DESTA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE.

VENCEDOR/VALOR:
CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA.
R$ 30.500,00(Trinta Mil e Quinhentos Reais)

Uiraúna PB, 20 de novembro de 2012.
GLAUBER BATISTA FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 001/12
OBJETO: E execução dos serviços de construção de duas unidades de educação infantil, 

neste Município. EMPRESA HABILITADA: Consbrasil Construtora Brasil Ltda. - EPP; Construtora 
e Serviços de Limpeza CRC Ltda. - ME; Construtora Ferreira Ltda. - ME; Construtora Reunidas 
Ltda. - EPP; Construtora Terra Brasil Ltda. - EPP; Ibiúna Empreendimentos e Construções Ltda.; 
MCG Construções Ltda. - EPP; e Seta Construções Ltda. - ME. EMPRESAS INABILITADAS: Ágape 
Construções e Serviços Ltda.; Bandeirantes Construção e Urbanismo Ltda.; Barbosa Construções e 
Serviços Ltda.; Cofem Construções, Serviços e Tecnologia Ltda. - ME; Construtora Costa e Silva Ltda. 
- EPP; Cosimar Construtora Sincera Ltda. - ME; Estructural Engenharia Ltda. - ME; JE Construtora, 
Serviços e Limpeza Ltda. - EPP; Medeiros Marques Engenharia Ltda.; Muralha Construtora Ltda.; PB 
Construções e Serviços Ltda. - EPP; Santa Fé Construções e Serviços Ltda. - EPP; Serra Constru-
ções e Serviços Ltda. - ME.; Soconstroi Construções e Comércio Ltda. - EPP; Roma Construção e 
Manutenção Ltda. - ME; e Terracon Terraplanagem e Construções Ltda. - EPP. A CPL comunica que 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 30.11.12, 
às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações e vistas ao processo, 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Praça Antenor 
Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 21 de novembro de 2012.
MARIA RENILDA SANTOS DE ARAÚJO - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2012
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio constituída pela portaria nº. 067/2012 de 16 de maio 

de 2012, da PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, vem através deste AVISO tornar público para 
os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2012, cujo objeto é 
AQUISICAO DE 01 UM  VEICULO DO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO E OUTROS 
ITENS DE SERIE, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

VENCEDOR/VALOR:
CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA.
R$ 30.500,00(Trinta Mil e Quinhentos Reais)

Uiraúna PB, 20 de novembro de 2012.
THALES YRAN DUARTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.304,40
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060550
Responsavel.: JOSINALDO GOMES RO-
DRIGUES
CPF/CNPJ: 014447545/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$368,87
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO 
PESSOA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059768
Responsavel.: LILIANE MACEDO RODRI-
GUES ME
CPF/CNPJ: 015032286/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$140,08
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058361
Responsavel.: LILIANE MACEDO RODRI-
GUES ME
CPF/CNPJ: 015032286/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.758,16
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058466
Responsavel.: LUIZ FRANCISCO DE SAN-
TANA FILHO
CPF/CNPJ: 132132964-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$400,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059070
Responsavel.: LUIZ GUEDES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 012940421/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$11.487,45
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058497
Responsavel.: MARCIA ANDREIA ALBUQUER-
QUE DE XEREZ
CPF/CNPJ: 015055223/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$134,06
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058355
Responsavel.: MAYRLES EMILLE MEDEIROS 
SARMENTO ME
CPF/CNPJ: 015309705/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$330,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG 
CENTRO JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060669
Responsavel.: RODOVIARIO RAMOS LTDA
CPF/CNPJ: 025100223/0055-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.879,09
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059173
Responsavel.: RODOVIARIO RAMOS LTDA
CPF/CNPJ: 025100223/0055-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.879,09
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059174
Responsavel.: RODOVIARIO RAMOS LTDA
CPF/CNPJ: 025100223/0055-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.879,09
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059175
Responsavel.: TAISE DE LIMA ALVES
CPF/CNPJ: 091345024-32
Titulo: DUP VEN MER IND  R$600,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060507
Responsavel.: VAMBERTO ANTONIO CAN-
DIDO FELIX
CPF/CNPJ: 016804983/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$210,50
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG 
CENTRO JPA JOAO PESSOA     PB
Protocolo...: 2012 - 060640
Responsavel.: WALTER VIEIRA SOUZA 
FILHO **
CPF/CNPJ....: 463922114-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$    2.561,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817 JOAO PESSOA     PB
Protocolo...: 2012 - 060584

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 PROTES-
TADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  22/11/2012
Bel. GERMANO CARVALHO 

TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ACOM COMUNICACOES S/A
CPF/CNPJ: 002126673/0008-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$679,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060306
Responsavel.: ALBIRAN DO CARMO MEN-
DONCA
CPF/CNPJ: 501992344-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$208,43
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058369
Responsavel.: ANTONIO FERNANDO COR-
DEIRO GUEDES
CPF/CNPJ: 139290704-72
Titulo: CHEQUER$243,00
Apresentante: PAULO MACHADO DE ARAUJO
Protocolo: 2012 - 059008
Responsavel.: CANADA SEGURANCA ELET. 
E MONIT. LTD
CPF/CNPJ: 015059070/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$318,01
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG 
CENTRO JPA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059886
Responsavel.: CANADA SEGURANCA ELET. 
E MONIT. LTD
CPF/CNPJ: 015059070/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$510,10
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG 
CENTRO JPA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058919
Responsavel.: CANADA SEGURANCA ELET. 
E MONIT. LTD
CPF/CNPJ: 015059070/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$413,68
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG 
CENTRO JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058920
Responsavel.: CONFORTO COM VAREG 
DECOLC E ACESS L
CPF/CNPJ: 008665012/0001-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$806,40
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059124
Responsavel.: DIENE MARIA ALEXANDRE 
DE A CAMELO M
CPF/CNPJ: 006059628/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$625,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG 
CENTRO JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060749
Responsavel.: EVANIA G DA COSTA
CPF/CNPJ: 027548394-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.234,50
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060546
Responsavel.: EVANIA G DA COSTA
CPF/CNPJ: 027548394-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.234,50
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060547
Responsavel.: FERNANDO FRANCA DA SILVA
CPF/CNPJ: 668339577-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$274,60
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060472
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES CIVIS 
LTDA
CPF/CNPJ: 012481237/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$780,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060314
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES CIVIS 
LTDA
CPF/CNPJ: 012481237/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$780,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060319
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES CIVIS 
LTDA
CPF/CNPJ: 012481237/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$780,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060320
Responsavel.: JOSE ALEX PEREIRA DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 103719204-42

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 080/2012
OBJETO: Contratação de empresa para confecção de cartilhas e apostilhas para atender as 

necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência Anexo I deste Edital, o qual é parte integrante do mesmo.

 
ABERTURA: 05/12/2012 ás 12:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no centro administrativo 

Aderbal Martins, na Rua Horacio Nóbrega, S/N, Belo Horizonte, Patos - PB, em todos os dias úteis, 
no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de comprovante de pagamento no 
valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), que pode ser feito na sede da prefeitura, Informações pelo telefone 
0(xx) 83-3423-3610-  ramal 212 e 231. licitação@patos.pb.gov.br

Patos – Pb, 21 de Novembro de 2012
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

EDITAL DE LIÇENÇA PRÉVIA
A Prefeitura Municipal de Tacima torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência 

de Administração do Meio Ambiente, a renovação da Licença de instalação n°1232/2010/PROC. 
N° 2010-000732 - referente a implantação de um centro de turismo e eventos sob processo de n.º 
2012-008128/TEC/LI-1766 ,  AC: 661,80 m²  - ZONA URBANA  Município Tacima - PB, nesta cidade 
de Tacima-PB.  - Targino Pereira da Costa Neto. Prefeito Constitucional.

A empresa GILOG solicita o comparecimento do Sr. JOSÉ PAULO SILVA DOS SANTOS portador 
da CTPS n.18651, Serie 00033 ,no prazo de 72:00 hrs, sob pena de caracterização do abandono 
de emprego previsto no artigo 482, letra”I”. da CLT”.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 081/2012
OBJETO: Contratação de encarregado de campo, para atender o programa de aquisição de ali-

mentos PAA, na modalidade compra da agricultura familiar – doação simultânea, a cargo da secretaria 
municipal da desenvolvimento social de Patos-PB, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência Anexo I deste Edital, o qual é parte integrante do mesmo.

 
ABERTURA: 05/12/2012 ás 10:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no centro administrativo 

Aderbal Martins, na Rua Horacio Nóbrega, S/N, Belo Horizonte, Patos - PB, em todos os dias úteis, 
no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de comprovante de pagamento no 
valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), que pode ser feito na sede da prefeitura, Informações pelo telefone 
0(xx) 83-3423-3610-  ramal 212 e 231. licitação@patos.pb.gov.br

Patos – Pb, 21 de Novembro de 2012
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 01.2012.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - ESTADO DA PARAÍBA, através de sua Co-

missão Especial de Licitação, constituída através da Portaria de nº 453/2012, comunica a quem 
possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar no dia 
26.12.2012, às 14h00min, na Sala da Comissão Especial de Licitação, localizada à Rua Dr. João 
Pequeno, 39 - Centro – Alagoinha - PB, prédio Sede da Prefeitura Municipal, Licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA de n.º 01.2012, tipo “MENOR PREÇO GLOBAL” e o regime de execução “EM-
PREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS”, destinada a contratação de empresa do ramo pertinente 
para a execução da ação de SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, de conformidade ao Termo 
de Compromisso nº TC/PAC-0333/2011, consoante Processo 25100.043978/2011-20 – FUNASA/
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Valor Orçado: R$ 6.000.000,00 – 
(Seis Milhões de Reais) – Prazo de execução: 300 (trezentos) dias. Demais esclarecimentos e Cópia 
do respectivo Edital “Concorrência 01.2012” poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, 
em dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Alagoinha/PB, 19 de Novembro de 2012.
SEVERINO INÁCIO DE FARIAS FILHO

Presidente da CEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO, nos termos do Art. 43, inc. VI LF n° 8.666/93 e LF n. 10.520, de 17.07.2002 o 
PL nº. 018/2012, Pregão Presencial nº. 007/2012, objeto Aquisição de uma patrulha mecanizada 
trator agrícola tração 4x4 motor a diesel com 85 CV com implementos, para o Lote 1 empresa 
BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - CNPJ Nº 14.730.000/0002-32, valor 
R$ 146.200,00 (cento e quarenta e seis mil e duzentos reais).  

São José de Princesa, 14 de novembro de 2012.
Luiz Ferreira de Moraes

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATADA: BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - CNPJ Nº 
14.730.000/0002-32, celebrou CONTRATO Nº 022/2012 em 19/11/2012, origem PL Nº 018/2012 - 
PP Nº 007/2012, objeto Aquisição de uma patrulha mecanizada trator agrícola tração 4x4 motor a 
diesel com 85 CV com implementos. Valor R$ 146.200,00 (cento e quarenta e seis mil e duzentos 
reais). Vigência 90 (noventa) dias data da assinatura 19/11/2012. 

São José de Princesa, 21 de novembro de 2012.
Luiz Ferreira de Moraes

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

VISO DE ANULAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 003/2011
Como a Administração publica pode anular seus próprios atos, quando errados de vicio, a Pre-

feitura Municipal de São José do Bonfim, após examinar o caderno processual da Tomada de Preço 
003/2011, e , por entender que a ausência de publicação da minuta do edital em jornal oficial da 
União, bem como em Jornal de grande circulação ou em circulação no município, por restas feridos 
ao Art. 21 incisos I e III da lei 866/93, bem como ferimento do principio da publicidade constante 
do Art. 37 CAPUT da constituição federal; considerando que a obra licitada na TP 003/2011, tem 
financiamento de recursos federais, que seria obrigado fazer publicidade da minuta do edital nos 
termos do Art. 21 incisos I,II e III, quando restou apenas o cumprimento do inciso II do mencionado artigo da 
lei 866/93, torna nula e sem efeitos a TP003/2011 e contrato dela decorrente.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 006/2012
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MANOEL MONTEIRO SITUADA NO CONJ. JOÃO EVANGELISTA 

E RUA 01 SITUADA NO DISTRITO SÃO BENTO TODAS NESTE MUNICÍPIO.
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MANOEL MONTEIRO SITUADA NO CONJ. JOÃO 

EVANGELISTA E RUA 01 SITUADA NO DISTRITO SÃO BENTO TODAS NESTE MUNICÍPIO.
ABERTURA: 07/12/2012, às 09:00 horas.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS DE CONVÊNIO/PRÓPRIOS
CPL: Portaria (001 de 04/01/2012) 
REGULAMENTAÇÃO: Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Municipal de Obras, 

Urbanismo, Habitação, Estradas e Rodagem, Rua José Ferreira n° 05, Centro, São José do Bonfim-
-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

São José do Bonfim-PB, 20 de novembro de 2012
NÁDIA RÉGIA RODRIGUES NÓBREGA DA SILVA

Presidente da CPL

INSTITUTO DOM ADAUTO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente do Instituto Dom Adauto CPNJ nº 09.113.291/0001-07, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas no Arts. 16, 21- III, do Estatuto Social, convoca todos os sócios desta 
Instituição, efetivos e honorários, no uso dos seus direitos sócias, a se reunirem em Assembleia 
Geral, no dia 29 de novembro de 2012, na sua sede localizada à Rua Coronel Antônio Soares, nº 
631, Bairro de Jaguaribe, em João Pessoa – PB,às 8:30hs em primeira convocação, e às 9:00hs, 
em segunda convocação, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Eleição da Diretoria
2. Apreciação do balancete 2012
3. Outros assuntos de interesse social.

João Pessoa (PB), 19 de novembro de 2012.
Mons. Ednaldo Araújo dos Santos.

Diretor Presidente

EMEPA-PB            
REGISTRO CGE N° 12-01747-4,  de, 09/10/2012

AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 008/2012
A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF nº 09.295.684/0001-70, com sede 

na Rua Eurípedes Tavares, 210 Tambiá, João Pessoa – PB, através de sua Pregoeira, torna ao 
conhecimento público, que tendo em vista a sessão de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
008/2012, realizada no dia 24/10/2012, ter sido DESERTO, procederá com o presente Aviso de 
Edital, a uma nova Convocação de Sessão de Julgamento do referido Certame, com base na Lei 
Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decreto Estadual nº 24.649/03 e Lei Federal 
nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Contratação de Serviços para implantação, condução, colheita, beneficiamento 
e armazenamento de sementes de Sorgo na Estação Experimental Veludo, em Itaporanga-PB, 
destinados ao FUNCEP.

LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 
serão realizados no dia 05 de Dezembro de 2012, às 14:00 horas, na Sede da EMEPA.

RECURSOS: O pagamento desse serviço se dará com recursos orçamentários oriundos do 
FUNCEP, Reserva Orçamentária Nº 171/2012

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida na Sede da EMEPA, de segunda à sexta-
-feira, no horário das 08 às 12 e das 14 às 18 horas ou obtida pela internet no site: www.emepa.
org.br. Maiores informações pelo fone 3218-5503/5476/5478.

João Pessoa-PB, 21  de novembro  de 2012.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N422/2012
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 11/12/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de tecidos e aviamentos, destinado ao Hospital da Policia 
Militar General Edson Ramalho – HPMGER/ Complexo Hospitalar Clementino Fraga - CHCF , 
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 - 12-02088-6
João pessoa, 21 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 N3702012
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 19/12/2012 às 14:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de equipamento de radiocomunicação, destinado ao Corpo 
de Bombeiro Militar do Estado da Paraíba - CBMPB, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-02084-3
João pessoa, 21 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 N398/2012
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 10/12/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos na forma injetável, destinado aos Diversos 
Órgãos, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02087-7
João pessoa, 21 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2012

OBJETO: Contratação de serviço de locação de 250 horas de máquina, tipo trator de esteira, 
para manutenção e desassorear a açudes de comunidades do município. Data de abertura: às 
09:00 horas do dia 04 de Dezembro de 2012. Edital e informações na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Projetada, s/n – Centro - São Domingos– PB. Valor estimado: R$ 32.500,00.

São Domingos - PB, 21 de Novembro de 2012.
EUDES LEITE SÁ JUNIOR.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2012

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado da Tomada de Preços nº 004/2012, 

tendo como objeto CONSTRUÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA ZONA URBANA DESTE 
MUNICÍPIO, onde foi declarada vencedora a COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA 
LTDA, CNPJ 11.602.733/0001-12, somando um valor total de R$ 176.137,42. Informações na CPL, 
sede da prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, 83-3372-2246.

Cuité/PB, 29 de outubro de 2012.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL – CNPJ/CPF Nº 08.701.708/0001-81 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
4436/2012 em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: ATERRO 
SANITÁRIO DE PEQUENO PORTE Na(o) – SÍTIO BICHINHO Município: BARRA DE SÃO MIGUEL – UF: 
PB. Processo: 2011-005817/TEC/LP-0274

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS MOREIRA LTDA. – CNPJ/CPF Nº 06.957.860/0001-02 Torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
de Instalação para a atividade de: EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR. Na - RUA BANCARIOS 
ALYSIO JOSE DA SILVA - LT 027 - BANCARIOS - Município: JOAO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-
008228/TEC/LI – 1777.

TEODOSIO E SILVA COMBUSTÍVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 14.088.067/0001-34, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 2793/2012 
em João Pessoa, 22 de agosto de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Implantação do pavimento 
em concreto, áreas de abastecimento, carga e descarga, canaletas de drenagem, caixas separadoras de 
água e óleo troca de óleo e sistema posterior, substituição dos tanques combustíveis. Na(o) – BR-101-KM. 
7,1 – Município: MAMANGUAPE – UF: PB. Processo: 2012-003518/TEC/LA-0194.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.078.841/0001-72, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 3210/2012 em João Pessoa, 5 de setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Comércio varejista de combustíveis e lubrificantes em geral – (gasolina, álcool, diesel). Na(o) – BR 101 KM 
38 S/N LOT. CIDADE NOVA Município: MAMANGUAPE – UF: PB. Processo: 2009-003850/TEC/LO-1020.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.078.841/0001-72, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 2409/2012 em João Pessoa, 10 de agosto de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Transporte 
de Cargas Perigosas (gasolina, óleo e biodiesel), veículo Placa NQE-6103/PB. Na(o) – Em Todo Estado da 
Paraíba Município: UF: PB. Processo: 2012-002609/TEC/AA-0231.

MÔNICA MADRUGA B. CAVALCANTE – CNPJ/CPF Nº 570.265.304-10, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 3463/2012 em João 
Pessoa, 13 de setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção de um Prédio para Fins 
Comerciais, na Av. Ministro José Américo de Almeida ESQ. C/ Profº Paredes – TORRE Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-006063/TEC/LP-1081.

LUCAS DE CARVALHO CONST. E TURISMO LTDA – CNPJ Nº 08.969.826/0002-56, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação Nº 3300/2010-(PROCESSO Nº 2010-006161) – Prestação de Serviço em Hotelaria e Motelaria 
– (AC: 4760m² - JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-008231/TEC/LO-4185.

ECOBRAS RECICLAGEM DE RESÍDUOS LTDA – CNPJ Nº 16.693.055/0001-64, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Recuperação 
de Materiais Metálicos, exceto alumínio – AC: 350,0m² - BAYEUX – PB. Processo: 2012-008026/TEC/LO-4114.

MOTOGAS INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GAS NATURAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 
01.420.327/0002-66, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Operação nº 4241/2012 em João Pessoa, 26 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Comércio Varejista de Combustíveis, gasolina e álcool, lubrificantes e GNV – Gás Natural 
Veicular, na Av. Epitácio Pessoa, 3313 TAMBAUZINHO Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-001934/TEC/LO-2656.

CERAMICA SANTA BARBARA LTDA – CNPJ Nº 10.765.402/0001-30, torna público que requereu à SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação para extração de 
argila de forma mecanizada, situado na Fazenda Monte Alegre no Município de Mulungu, estado da Paraíba.

IND. E COM. DE TIJOLOS E TELHAS ACP LTDA – CNPJ/CPF Nº 14.556.223/0001-44, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 4313/2012 em 
João Pessoa, 7 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Extração de Argila em terra 
firme. Referente ao Processo DNPM Nº 846.186/2012, de forma mecanizada. Na(o) – Sítio Jacú – Zona 
Rural Município: ALAGOA GRANDE – UF: PB. Processo: 2012-002414/TEC/LP-0765.

THIAGO AUGUSTO DE SOUZA MEDEIROS – CPF Nº 005.683.414-35, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação Multifamiliar com 02 
Unidades Habitacionais AC-113m² - PARATIBE – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-008253/TEC/LP-1297.

ASS. DOS AGRIC. DE COLONIA DE MATARACA – CNPJ/CPF Nº 04.633.675/0001-29, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Simplificada nº 
3858/2012 em João Pessoa, 28 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Associação 
dos Agricultores de Colônia de Mataraca. Na(o) – Sítio Uruba Município: MATARACA – UF: PB. Processo: 
2012-005669/TEC/LS-0051.
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