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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,097 (compra) R$ 2,098 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,010 (compra) R$ 2,150 (venda)
EURO   R$ 2,709 (compra) R$ 2,711  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

13h00

00h23

2.0m

2.0m

baixa 06h43 0.7m

l Inscrições para o II prêmio Criança.PB de Jornalismo terminam hoje

l Banda Mantiqueira é atração de hoje na Estação Cabo Branco

l Terminam hoje as inscrições para o prêmio AETC de Jornalismo 

l Conferência Brasil-Canadá 3.0 acontece dias 3 e 4 de dezembro em JP

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ano CXIX
Número 256

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Altura

Paraibanos 
disputam Troféu 
Júlio Delamare de 
Natação no Rio

Detran prorroga 
para 6 de janeiro 
as inscrições 
para concurso

FOTO: Carlos Humberto/SCO/STF/Divulgação

Governo prorroga emergência 
em mais 25 cidades da Paraíba

O governador Ricardo 
Coutinho prorrogou por 
mais seis meses a situa-
ção de emergência em 25 
municípios da Paraíba por 
causa da seca. O decreto foi 
publicado no Diário Oficial 

de ontem. Atualmente, 196 
cidades estão em emergên-
cia devido a estiagem pro-
longada. No começo do mês 
o Governo do  Estado tinha 
prorrogado os decretos de 
170 municípios. PÁGINA 17

Macarrão confirma que Bruno 
mandou matar Eliza Samudio

JULGAMENTO

PÁGINA 4

PÁGINA 21

PÁGINA 3 PÁGINA 13

PM terá 800 policiais durante a Romaria da Penha PÁGINA 14

Vanildo Brito fala 
obre a modernização 
das ações da 
Defensoria Pública

ENTREVISTA

O ministro Joaquim Barbosa tomou posse ontem na presidência do Supremo Tribunal Federal 
reforçando a importância da independência do Poder Judiciário no país. PÁGINA 19

1o negro à frente do STF

baixa 19h08 0.6m

A produção de grãos na 
Paraíba em 2012 é 86% me-
nor do que a registrada em 
2011, aponta relatório do 
IBGE. A queda é resultado 
da forte seca registrada no 
Estado. PÁGINA 4

Seca faz produção 
de grãos cair 
86% na Paraíba, 
aponta o IBGE

AGRICULTURA

PÁGINA 8PÁGINA 5

Beth Goulart no 
palco do Paulo 
Pontes hoje em 
Simplesmente Eu, 
Clarice Lispector

Loz Iranzi e 
NamaKaca são 
as atrações de 
hoje do projeto 
Balaio Circense

FOTOS: Divulgação

Cinco prefeituras parai-
banas vão participar de um 
projeto piloto em parceria 
com o Sebrae com o objetivo 
de incentivar as micros e pe-
quenas empresas a venderem 
seus produtos para a adminis-
tração municipal. PÁGINA 18

Prefeituras da PB 
priorizarão micros 
empresas nas 
compras públicas

PARCERIA

Estado inaugura 
pavimentação 
da rodovia Cajá/
Caldas Brandão

PÁGINA 15

A presidente Dilma Rousseff participou da solenidade de posse de Joaquim Barbosa na presidência do Supremo

FOTO: Ortilo Antonio



A situação dos empregados do-
mésticos, principalmente o segmento 
da categoria formado pelas mulheres 
negras, era tão deprimente, do pon-
to de vista das relações sociais e tra-
balhistas, que, chegou-se a dizer, as 
cozinhas das classes ricas que os em-
pregavam não passavam de senzalas 
disfarçadas.

Trabalho pesado e mal-remune-
rado e humilhações constantes eram 
a regra no histórico das empregadas 
domésticas. Basta um simples levan-
tamento nas Delegacias do Trabalho, 
para se constatar como era duríssima 
a vida dessas pessoas que serviam ou-
tras pessoas, dentro de quatro pare-
des.

Empregada doméstica era uma 
subcategoria de ser humano. Era dis-
criminada, inclusive, em seu próprio 
meio social, com a alcunha de “peni-
queira”, remetendo ao tempo em que 
cuidavam de retirar de debaixo da 
cama e limpar o abjeto objeto utilizado 
para as “necessidades”. 

Empregada doméstica era tam-
bém a suspeita número um em qual-
quer sumiço de joia ou espécie perten-
cente à madame, quando muitas vezes 
era subtraído pelos maridos, para qui-
tar dívidas contraídas em atividades 
que, se descobertas, colocariam em 
risco a harmonia familiar, diga-se, o 
casamento.

Usamos o tempo verbal no passa-
do, porque, nos últimos anos, a vida 
profissional das empregadas domés-
ticas começou a melhorar. Ainda não 

é fácil, mas se comparada há meio sé-
culo, por exemplo – e isso não é nada 
para a História -, os avanços são, real-
mente, extraordinários.

É por essa razão que alguns par-
lamentares consideraram a aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituição 
478/10 – a PEC das Domésticas - uma 
segunda abolição no Brasil, levando 
em conta o fato de que muitas domés-
ticas são negras oriundas de famílias 
que viveram sob o jugo dos escravagis-
tas.

A PEC 478/10, votada em primei-
ro turno na Câmara dos Deputados, 
promove isonomia de direitos entre os 
empregados domésticos e os demais 
trabalhadores do campo e da cidade, a 
partir de três parâmetros básicos: au-
mentos salariais, seguridade social e 
melhores condições de trabalho. 

São dezesseis novas conquistas, 
todas previstas no regime da Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT), 
entre elas, proteção contra despedida 
sem justa causa, seguro-desempre-
go, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), garantia de salário 
mínimo, adicional noturno e salário-
-família.

A matéria será votada em segun-
do turno, na Câmara Federal, antes 
de seguir para o Senado. Mas dificil-
mente perderá em substância, dado o 
valor simbólico que encerra, ou seja, 
de reparação de injustiças praticadas 
contra a categoria. Há quem reclame 
de excesso de direitos, mas a História 
redime os reclamados.

Quando vi o presidente deposto 
descer a rampa, subir num helicóptero 
e receber um afago da mulher no rosto, 
eu chorei.

Isso aí já faz 20 anos. E ao longo 
desse tempo, vimos outros escândalos, 
denúncias e condenações de tantos 
políticos, magistrados, empresários e 
ministros de Estado. Por todos eles, 
assim como aconteceu em relação a 
Collor, também chorei.

Vi condenações de fachada, mas 
chorei assim mesmo. Chorei no ins-
tante em que eram anunciadas as suas 
sentenças, embora não saiba de ne-
nhuma delas que tenha sido cumprida 
ao pé da letra. O próprio Collor não foi 
condenado. Para diminuir o vexame, 
ele renunciou ao mandato em cima da 
hora. Fez das tripas coração para pro-
var inocência. Tentou passar a imagem 
de que era vítima do Congresso, e usou 
a estratégia de pedir ao povo o seu 
apoio, num memorável discurso em que 
disse assim:

“Que saiam no próximo domingo de 
casa com alguma peça de roupa nas co-
res da nossa bandeira. Que exponham 
nas janelas toalhas, panos, o que tiver 
nas cores da nossa bandeira. Porque 
assim nós estaremos mostrando onde 
está a verdadeira maioria”.

Deu-se mal. Ao invés de panos na 
janela, a juventude pintou a cara e saiu 
às ruas, pediu o impeachment do presi-
dente. Com meus vinte anos a menos de 
hoje, eu não pintei minha cara, mas não 
pintei porque tinha um patrão que era 
“collorido” demais, então fiquei com 
medo de perder o emprego.

A maquiagem não fiz, mas fiquei 
torcendo pela queda. Ganhava mal, 
tinha compromissos e dívidas e, com 
a recessão existente, odiava o presi-

dente da nossa república, considerava-
-o culpado por aqueles meus dias tão 
difíceis. E quando vi a cassação na TV, 
escancarei o meu grito, fui dormir feliz 
naquela noite.

Mas chorei na manhã seguinte. 
Chorei quando vi o homem descer a 
rampa, entrar num helicóptero e rece-
ber da esposa, Roseane Collor, um afago 
de consolo no rosto. Aquela imagem foi 
tão profunda, tão marcante, que desde 
então passei a observar os raros instan-
tes em que pessoas públicas expressam 
sentimentos, lágrimas e emoções.

Chorei mais vezes, ao longo de 
vinte anos, vendo outros ilustres 
destituídos, condenados, por conta de 
seus desaires. Chorei e choro, sempre, 
na medida em que vejo esses seres 
nobres, depois de tanto usurparem o 
patrimônio público, caírem na sanha 
do noticiário e terem as vidas pesso-
ais desintegradas. Choro por eles, sim, 
nesse momento de dor para todo o seu 
corpo familiar, filhinhos ingênuos que 
às vezes nem sabem o que há de podre 
no reino da Dinamarca, e que também 
viram mártires da ira social.

Chorei recentemente, assim como 
chorei por Collor, ao ler a carta comovida 
da filha de Genoino, tentando provar a 
inocência do pai através dos meios de co-
municação. Chorei agora por José Dirceu e 
me pergunto, me questiono, por que fico a 
chorar nas condenações exemplares para 
a pátria-mãe, quando tanto desejo um 
país correto e justiceiro, sem os vícios, as 
lesões, sem o desfalque àquele belo tesou-
ro destinado às nossas necessidades.

Eu sei, no entanto, que não choro por 
eles. Eu choro no instante em que eles 
passam a chorar tardiamente, inadverti-
damente, quando os seus olhos se abrem 
diante do poço. r

O jornalista Assis Costa, que, não 
obstante a dedicação integral aos seus 
ofícios profissionais, ainda encontra 
tempo para manter programa radiofônico 
semanal e ficar atualizado em termos do 
cancioneiro nacional. Além disso, uma 
ou duas vezes por ano, excursiona com a 
família à Basílica de Aparecida, enquanto 
não cumpre sua devoção indo ao Juazeiro 
do Norte visitar ali o museu e a obra do 
Pe. Cícero.

É de se perguntar como encontra 
tempo para se atualizar com os assun-
tos político-administrativos do Estado 
e outros fatos de que dá conta em suas 
conversas com os amigos, sobretudo os 
que fazem a imprensa paraibana.

Da sua última viagem ao Juazeiro me 
trouxe uma biografia do Pe. Cícero, escrito 
por Amália Xavier de Oliveira, que, segun-
do Assis Costa, é o  mais completo depoi-
mento sobre a vida, a obra e os legados do 
grande líder religioso, que fez história no 
Nordeste brasileiro. No ato da entrega da 
obra me fez uma revelação que comprova 
o seu conhecimento da História da nossa 
região e de suas lideranças populares.

Disse-me Assis Costa, indagado sobre 
os nossos maiores líderes populares: em 
primeiro lugar, vem Lampião com cem 
biografias; em segundo, Pe. Cícero, com 
70 livros sobre sua vida e, em terceiro, 
Gonzagão, com 40 títulos sobre sua traje-
tória artística, cujo centenário de nasci-
mento estamos festejando.

Entendi, nessa ocasião, uma infor-
mação dada por Juarez Farias de que o 
imortal Dorgival Terceiro Neto, neste 
ano comemorando, com a admiração 
de todos, os seus oitenta anos de vida, 
estaria ele lendo tudo o que até hoje foi 
escrito sobre Lampião, o que comprova 
o seu permanente interesse jornalístico 
em estudar fatos ligados à Paraíba e ao 
Nordeste.

Há alguns meses, Dorgival,  sabendo 
das minhas raízes caririzeiras, nascido 
em Santo André, quando povoado de São 
João do Cariri, me disse: Frei Caneca ao 
ser preso e trazido para Campina Grande 
e Recife, quando da Revolução de 1824, 
passara por Santo André, fato ainda não 
muito divulgado na Paraíba. Divulguemos, 
tão importante episódio, concitou! 

Editorial

Por que chorei por Collor?

 A segunda abolição

Nordeste: lideranças populares
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Chorei no instante em que eram anunciadas as suas sentenças, embora 
não saiba de nenhuma delas que tenha sido cumprida ao pé da letra.”
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UN
A Sudene acaba de assinar o 
Acordo de Cooperação Técnica 
com os estados de sua área de 
atuação voltado para a melhoria 
do ensino-aprendizagem atra-
vés de software 3D, em sala de 
aula. O acordo faz parte do Pro-
jeto de Inserção Tecnológica em 
Educação em Escolas Públicas  
Estaduais desenvolvido pela 
autarquia e atenderá 1100 es-
colas (100 salas de aula). 
O custo total será da Sudene,  
que vai destinar R$ 6 milhões 
à capacitação de professores 
e compra de programas e 
equipamentos junto à repre-
sentante da empresa P3D no 
Brasil, que trabalha com sof-
twares educacionais.

O Sítio Histórico de Olinda, 
em sua terceira edição do 
“Tocando Pífano”  que se en-
cerra neste sábado, presta 
significativa homenagem a 
nossa “Zabé da Loca”, que 
aos 86 anos continua  so-
prando arte em seu instru-
mento. Ela se apresenta no 
evento.

Os advogados paraibanos já podem 
solicitar audiência de conciliação em 
processos no TST pelo recém-criado 
botão Conciliação, no link www.tst.
jus.br. O botão dá acesso a um for-
mulário digital com a solicitação, de-
vendo o usuário utilizar como código 
e senha os mesmos do sistema de 
visualização de autos do TST. 

Com todas as pompas 
próprias do rito, o mi-
nistro Joaquim Barbosa 
assumiu a presidência 
do Supremo Tribunal 
Federal,(STF) cargo nun-
ca antes ocupado por um 
afrodescendente. Seja o 
que Deus quiser.. . 

A Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba  está alertando os forne-
cedores de cana do Estado quanto ao encerramento do prazo para o envio da 
documentação necessária ao recebimento da subvenção econômica referen-
te à safra 2010/2011. Hoje é o último dia para assinar a declaração reque-
rendo do Governo Federal o auxílio de R$ 5,00 por tonelada de cana entregue 
às unidades industriais, atingindo até 10 mil toneladas por produtor.  

Ampliar os direitos das em-
pregadas domésticas, com 
excessivos encargos tra-
balhistas ao empregador, é 
uma “Vitoria de Pirro”  para 
a classe. Vai  faltar emprego 
nessa área e sobrar tarefa 
para a informalidade das dia-
ristas.

EDUCAÇÃO EM 3D

VIVA ZABÉ!

FACILIDADECHEGOU LÁ

SUBVENÇÃO DA CANA

GOL CONTRA

Defensores Públicos de 
todo o país estão em fes-
ta, com a aprovação do 
Projeto de Lei Complemen-
tar  114/11, do Senado. A 
matéria regulamenta a au-
tonomia financeira e orça-
mentária das Defensorias  
Públicas, adequando para 
este fim à Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.
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Vanildo Oliveira
Defensor Público Geral do Estado

Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br
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EXCLUSIVO

om mais de dois mil atendimentos por mês em 
todo o Estado, a Defensoria Pública da Paraíba 
inovou o quadro de conselheiros realizando a 
primeira eleição entre os defensores para ocupar os 
cargos. As mudanças que estão ocorrendo seguem 
a determinação da Lei Complementar 104/12, em 
complemento à Lei Federal Número 132, tendo como 
objetivo descentralizar e democratizar o serviço 
administrativo realizado pelo órgão. 
Com uma visão modernizadora de desenvolvimento 
através da tecnologia, o defensor público geral do 
Estado, Vanildo Oliveira Brito, está informatizando 
o órgão para agilizar o atendimento à população 
que necessita dos serviços, além de criar 
alternativas para que as soluções dos problemas 
sejam resolvidas com mais rapidez, como é o caso 
de demandas judiciais para garantir medicamentos, 
exames ou internações. Outra meta da sua 
gestão é ampliar os quadros de profissionais 
principalmente da área multidisciplinar que atua em 
parceria com o defensor. 
Em entrevista ao jornal A União, Vanildo 
falou da importância da descentralização dos 
serviços através da escolha dos conselheiros, da 
necessidade de aumentar o número de profissionais 
na defensoria e dos problemas enfrentados para 
adequar o orçamento que foi de R$ 48 milhões, 
em 2012, as despesas com profissionais, serviços e 
material administrativo.

C

Defensoria Pública
ágil para atender à população

Quando o senhor assumiu a 
Defensoria Pública quais foram 
os problemas encontrados? 

Quando tomei posse em 
janeiro de 2011 não existia ne-
nhum defensor trabalhando nos 
presídios. Então o acúmulo de 
pedidos a serem feitos pelos de-
tentos era muito grande. O traba-
lho estava paralisado sem funcio-
nar. Só tinha o defensor na Vara 
de Execução Penal. 

Então, designamos um, dois 
e até três defensores para cada 
presídio e realizamos o mutirão 
junto com o Tribunal de Justiça 
e o Ministério Público da Paraí-
ba onde os direitos mais antigos 
dos apenados foram requeridos. 
Estamos tentando manter esses 
serviços em dia, mas o volume 
de presos provisórios é muito 
grande, ou o detento vem de ou-
tro presídio e não sabemos de 
onde ele veio. Mas já consegui-
mos atender a cerca de 90% dos 
casos. 

Também foi realizada uma 
correção em todos os presídios 
do Estado. Esse trabalho está 
sendo feito pelo defensor públi-
co geral adjunto, Jaime Carneiro. 
Ele fez o levantamento das ne-
cessidades dos apenados com 
relação ao trabalho da Defenso-
ria Pública. 

A escolha dos conselheiros 
através de uma eleição foi um 
grande passo dentro da defen-
soria? 

Tivemos que fazer as elei-
ções pela primeira vez e isso faz 
com que as tarefas na adminis-
tração sejam divididas. O que an-
tes era atribuição só do defensor 
geral agora começou a ser divi-

dida a responsabilidade com os 
conselheiros eleitos. 

O que a Defensoria 
disponibiliza hoje para a 

população? 
Nós disponibili-

zamos atendimento 
nas áreas de direito 
civil, criminal e cri-
mes homofóbicos. 

Também prestamos 
assistência ao idoso, 

crianças, adolescentes e 
as mulheres vítimas de 
violência. Temos defenso-
res que estão preparados 
para atender qualquer 
caso envolvendo esse pú-
blico. 

Quantos defensores 
públicos existem na Pa-

raíba? 
Temos hoje 274 defenso-

res em todo o Estado. Em João 
Pessoa atendemos nos bairros 
do centro e em Mangabeira. Já 
em Campina Grande atende-

mos num núcleo, e nos outros 
municípios o defensor trabalha 

nas comarcas. Em alguns casos 
as salas ficam dentro do próprio 
fórum.

 
Quantos atendimentos 

são feitos por mês na Defen-
soria Pública? 

Realizamos em João Pessoa 
uma média de mil atendimentos 
por mês. Em Campina Grande são 

feitos uma média de quase mil 
atendimentos por mês, lembran-
do que na sexta-feira a defensoria 
não funciona. No restante das co-
marcas o número de atendimen-
tos é bem menor. 

Quem mais procura a De-
fensoria Pública? 

A grande procura ainda é 
para o direito de família: separa-
ção, pensão ou divórcio. Chega a 
ser 40% dos atendimentos. Mas 
temos também o direito criminal 
que fica em segundo lugar no nú-
mero de atendimentos. 

Temos um núcleo de aten-
dimento às mulheres vítimas de 
violência que é bem procurado 
pela população. Também existe 
o núcleo de saúde para ajudar à 
população que necessita de aten-
dimento, exames e medicamento. 
E, criamos o núcleo de vítimas de 
crimes homofóbicos que funcio-
na em caráter experimental, mas 
começou a ter bons resultados e 
semanalmente tem atendimento.   

Quais são hoje as maiores 
dificuldades da defensoria? 

É adequar o orçamento as 
nossas necessidades advindas da 
Lei nº104 que foi sancionada pelo 
governador este ano. Temos um 
orçamento insuficiente para que 
possamos prestar todos os servi-
ços que a lei nos manda prestar. 

Por isso, estamos em con-
versa permanente com os órgãos 
do Governo do Estado para fazer 
uma adequação ao orçamento. 

Qual o custo hoje para 
manter a Defensoria Pública? 

Temos um orçamento anual, 
em 2012 de R$ 48 milhões. Fize-
mos os ajustes das despesas ao 
orçamento, mas precisaríamos 
para prestar um serviço melhor 
de um orçamento no valor de R$ 
120 milhões. Entendemos que o 
Governo do Estado não pode con-
ceder esse aumento de uma vez. 
O último aumento dado no orça-
mento do ano passado foi de 6% 
como estava previsto em lei. 

Qual o setor que apresenta 
maiores carências? 

Em João Pessoa temos uma 
Comissão Multidisciplinar de 
advogados e assistentes sociais, 
psicólogos. Para prestar atendi-
mento às mulheres vítimas de 
violência. Em Campina Grande 
também temos esse atendimento 
com dois profissionais apenas. 

Mas no restante do interior 
do Estado não temos esse tipo de 
atendimento. Então, quem mais 
precisa de uma assistente social é 
quem mais fica prejudicado. Não 
é só atender a vítima de violência 
é também o acompanhamento 
que vai proporcionar um resulta-
do melhor no atendimento. 

Sabemos da necessidade, 
mas não temos condições de con-
tratar esse pessoal. 

Diante dos profissionais 
que atuam como funciona a di-
nâmica para que tudo dê certo? 

Vamos adequando o aten-
dimento a demanda. Temos em 
João Pessoa quatro profissionais 
entre assistentes sociais e psicó-

logas. E, vamos atendendo na me-
dida do possível. O número ideal 
teria que ser bem maior. O defen-
sor não tem capacidade e não tem 
formação para prestar esse tipo 
de atendimento, por isso precisa-
mos desses profissionais. 

Na busca de melhorar esse 
atendimento requeremos ao go-
vernador condições para contra-
tar 68 psicólogas e 68 assistentes 
sociais para atuar em todo o Es-
tado.   

Também vamos tentar alu-
gar ou adquirir espaços físicos 
para fazer esse atendimento, por-
que no interior as salas que nos 
fornecem são tão pequenas que 
só comportam um defensor no 
máximo dois. Não temos como fa-
zer qualquer tipo de atendimento 
ao público. 

Além dessa solicitação 
para aumentar o quadro de pro-
fissionais foram feitos outros 
pedidos para a Defensoria Pú-
blica? 

Requeremos também ao go-
vernador Ricardo Coutinho con-
dições para ampliar o número 
de advogados que atuam como 
assistentes do defensor público. 
Hoje temos uma carência grande. 
Atualmente, existem 47 comar-
cas que estão com vagas sem pre-
encher por falta desse profissio-
nal. E, quando existe mais de um 
réu para ser acompanhado pelo 
defensor é necessário chamar um 
profissional de outra comarca 
para prestar o atendimento. 

Este ano, estamos com recur-
sos próprios melhorando a frota 
de veículos e tentando informati-
zar toda a Defensoria, mas preci-
samos de técnicos e equipamen-
tos para isso. 

Existem outros projetos 
que devem ser implantados na 
Defensoria para melhorar o 
atendimento? 

Estamos implantando uma 
espécie de câmara de concilia-
ção para ouvir o que a pessoa 
que procurou a Defensoria está 
requerendo, e para tentar resol-
ver sem a necessidade do caso 
chegar à Justiça. Um exemplo é a 
solicitação de um medicamento 
ou de um exame por parte de um 
paciente. Vamos tentar ouvir as 
Secretarias de Saúde do Estado 
e do município para chegar a um 
entendimento e conseguir con-
ciliar o interesse do paciente, no 
caso garantir um medicamento 
similar ao que foi solicitado, para 
que não exista demora na solução 
do problema. 

Em Natal, um serviço seme-
lhante vem sendo desenvolvido 
com sucesso na Defensoria Públi-
ca e o resultado foi a redução em 
até 60% do número de demandas 
judiciais que antes eram neces-
sárias para garantir o exame, o 
medicamento ou a cirurgia que o 
paciente necessitava. 

Outro projeto importante que 
devemos iniciar em breve é criar 
uma linha telefônica direta com a 
população e o defensor para que 
dúvidas, esclarecimentos e até 
atendimentos rápidos possam ser 
feitos sem a necessidade de deslo-
camento da população.



A produção de grãos na 
Paraíba em 2012 é 86% me-
nor do que a registrada em 
2011. O maior prejuízo foi na 
lavoura de arroz que produ-
ziu apenas 156 toneladas, o 
que representa um decrésci-
mo de 96,3% em relação ao 
ano passado. As perdas foram 
causadas pela pior seca dos 
últimos 30 anos. Sem chuvas, 
as plantações não resistem, 
e o pouco que sobra é insu-
ficiente para vender e obter 
qualquer lucro. Os dados fa-
zem parte do levantamento 
da safra agrícola para o ano 
de 2012 divulgado ontem 
pelo Grupo de coordenação 
das Estatísticas Agropecu-
árias da Paraíba (GCEA-PB) 
com base em dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

De acordo com a Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas da Paraíba (Aesa-PB), 
as precipitações este ano fi-
caram 62% abaixo da média 
histórica no Cariri paraibano, 
e 54% no Sertão. As perdas se 
espalharam por praticamen-
te todas as culturas. As 9.710 
toneladas de milho colhidas 
até agora estão 84,4% abaixo 
da safra anterior. O feijão, cuja 
produção foi de 5.437 tonela-
das teve redução de 85,6%; e 
o algodão, com apenas 88 to-
neladas, teve uma produção 
96% menor.

Outras culturas também 
tiveram produção abaixo da 
esperada. A fava, por exem-
plo, somou apenas 883 tone-
ladas, um declínio de 88,5% 
em relação ao ano passado. 
Houve queda também na pro-
dução de castanha de caju 
(52,7%), da manga (4,7%), da 
banana (9,0%), da cana-de-
-açúcar (7,7%) e da mandioca 
(26,9%).

Entre os principais pro-
dutos cultivados no Estado, o 
amendoim também registrou 
queda de 72,5%, com ape-
nas 148 toneladas; a batata 
doce perdeu, teve produção 
45% menor do que no ano 

passado, tendo produzido 
24.315 toneladas. Em relação 
à batata inglesa, a perda foi de 
84,3%, com uma produção de 
352 toneladas. 

Outro item com volume 
menor foi a laranja. Foram 
colhidas 6.564 toneladas de 
frutos que representam safra 
11,4% menor que a anterior. 
O tomate, além da queda de 
27,7% na produção, perdeu 
espaço de cultivo. A área foi 
19,5% menor. 

Situação de emergência
Por causa da falta de 

chuvas, o Governo do Estado 
decretou situação de emer-
gência em mais de 170 mu-
nicípios. Mais de 600 carros-
-pipas foram contratados 
para socorrer as cidades com 
problemas de abastecimento. 
Em todo o Estado, 11 reserva-
tórios estão em situação críti-
ca, com volume abaixo de 5% 
da capacidade. Estes açudes 
estão nos municípios de Tei-
xeira, Cachoeira dos Índios, 
Barra de São Miguel, São João 
do Rio do Peixe, Bananeiras, 
Ouro Velho, Prata, São José do 
Sabugi e Monteiro.

O caos está dizimando 
também os rebanhos. Vacas 
compradas por R$ 3 mil estão 
sendo vendidas por R$ 300. 
Cariri e Sertão são as regiões 
em que a situação é mais gra-
ve. Falta alimentação para os 
animais e, com isso, eles não 
conseguem produzir leite. A 
queda chegou a mais de 60% 
em Patos, Sousa e Pombal. Já 
a comercialização de animais 
destinados ao abate caiu 50%.

A campanha contra a fe-
bre aftosa, prevista para este 
mês, foi adiada em função 
da estiagem prolongada. Os 
criadores, porém, deverão 
comparecer às unidades da 
defesa agropecuária para atu-
alização de cadastro. O último 
caso de febre aftosa no Estado 
ocorreu em 2000.

Crescimentos
O coco teve crescimen-

to de 12%, com safra de 
72.987.000 unidades. 

O abacaxi teve aumento 
de 6,0% com a produção de 
293,1 milhões de frutos. 

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 23 de novembro de 2012

Em cima da hora

Queda na produção é de 86%
GRÃOS NA PARAÍBA

Maior prejuízo foi na cul-
tura do arroz, que produ-
ziu apenas 156 toneladas

Brasília - A Previdência começa a 
fazer os depósitos da segunda parcela 
do décimo terceiro salário a partir da 
próxima segunda-feira (26) para quem 
ganha até um salário mínimo (R$ 622) 
e cujo número de inscrição no Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) termi-
na em 1. Para quem recebe acima do 
mínimo, os pagamentos começarão a 
ser feitos uma semana depois, na se-
gunda-feira seguinte (3).

O crédito a todos os contribuintes 
será feito até 7 de dezembro. No to-
tal, serão pagas parcelas para cerca de 
25,8 milhões de beneficiários. Estima-
se que o pagamento da segunda par-
cela do décimo terceiro  injete cerca de  
R$ 11,7 bilhões na economia.

“Chamo a atenção para o que isso 
representa para a economia do país, so-
bretudo dos estados e dos municípios. O 
repasse da Previdência para os municí-
pios é superior ao repasse do Fundo de 
Participação [dos Municípios]. É impor-
tante que se saliente não só o aspecto da 
proteção social, mas também o aspecto 
econômico”, diz, em nota, o ministro da 
Previdência Social, Garibaldi Alves Filho.

O Estado onde haverá mais impacto 
econômico com a entrada da segunda 
parcela do décimo terceiro será São Pau-
lo, com R$ 3,3 bilhões pagos a mais de 6 
milhões de pessoas. Em seguida, vem o 
Rio de Janeiro, com cerca de R$ 1,2 bi-
lhão. O Estado com menos injeção de re-
cursos será Roraima, com R$ 8,7 milhões.

A primeira parcela do décimo ter-
ceiro deve ser depositada até o dia 30 
de novembro. Aposentados e pensio-
nistas do INSS receberam o primeiro pa-
gamento em agosto. Tanto a primeira 
quanto a segunda parcelas do décimo 
terceiro têm o Imposto de Renda (IR) re-
tido na fonte. Para saber o valor exato 
do décimo terceiro, acesse o extrato de 
pagamentos da Previdência na internet.

Pessoas que recebem amparo pre-
videnciário do trabalhador rural, renda 
mensal vitalícia, amparo assistencial ao 
idoso e ao deficiente, auxílio suplemen-
tar por acidente de trabalho, pensão 
mensal vitalícia, abono de permanência 
em serviço, vantagem do servidor apo-
sentado pela autarquia empregadora e 
salário-família não têm direito a décimo 
terceiro derivados desses benefícios.

INSS paga 2ª parcela do 13º a 
aposentados e pensionistas

R$ 11,7 BI NA ECONOMIA

O crédito a todos os contribuintes do INSS será feito até o dia 7 do mês de dezembro

FOTO: Divulgação
MEC divulga 
resultado do 
Enem 2011 
por escolas

Brasília - Entre as 100 
escolas mais bem colocadas 
no Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) 2011, dez 
são públicas: duas estaduais 
e oito federais. As notas por 
instituição foram divulgadas 
ontem pelo ministro da Edu-
cação, Aloizio Mercadante.

Com o oitavo lugar, o Co-
légio de Aplicação da Universi-
dade Federal de Viçosa obteve 
o melhor resultado entre as 
públicas. Depois veio o Colé-
gio de Aplicação da Universi-
dade Federal de Pernambuco 
(UFPE), na 29ª colocação, e o 
Instituto Federal do Espírito 
Santo, em Vitória, no 40º lugar.

O Colégio Objetivo Inte-
grado, escola particular lo-
calizada em São Paulo, ficou 
com a melhor nota do Enem 
do ano passado.

Para Mercadante, o resul-
tado não pode ser considerado 
como ranking das melhores es-
colas de Ensino Médio do país. 
“O Enem não é um ranking de 
avaliação entre escolas, é uma 
avaliação dos alunos, dos es-
tudantes. É insuficiente como 
avaliação do estabelecimento 
escolar”, ressaltou o ministro.

Foram consideradas 
10.076 escolas, o que corres-
ponde a 40,56% do total de 
instituições. A divulgação das 
notas considerou as escolas 
em que pelo menos 50% dos 
alunos concluintes do Ensino 
Médio participaram do exa-
me em 2011 e as instituições 
de ensino com um mínimo 
de dez alunos no último ano 
do Ensino Médio. A nota cor-
responde à média das quatro 
provas objetivas do Enem 
(ciências da natureza, lingua-
gens, matemática e ciências 
humanas). No ranking do ano 
passado não foi considerada a 
nota da prova de redação.

O presidente do Conselho 
Deliberativo do Atlético de Ca-
jazeiras, Arlan Rodrigues, deve 
realizar na próxima semana 
(data a definir) uma reunião 
para escolher o substituto do 
ex-presidente do clube, Geral-
do Lira, que renunciou ao car-
go na última quarta-feira. A de-
cisão pegou todos de surpresa, 
já que o ex-dirigente montou 
a comissão técnica e pratica-
mente fechou o grupo para 
o Paraibano/2013, que terá 
início no dia 6 de janeiro. De 
acordo com Geraldo, a falta de 
apoio e as ausências dos mem-
bros da diretoria nas reuniões 
para tratar das questões sobre 
a preparação do time foram os 
principais motivos da saída. 

“Não vou arcar sozinho 
as despesas que o clube terá 
na disputa estadual. Já basta o 
que gastei na Segundona, onde 
praticamente ninguém chegou 
para nos ajudar. Mesmo de 
fora irei colaborar, na medida 
do possível, com os novos di-
rigentes do clube”, disse. Sobre 

nomes que poderão ocupar 
o cargo na diretoria executi-
va, Geraldo Lira, frisou que 
ainda não tem, mas que será 
discutido na reunião. “Vamos 
conversar e discutir o que for 
melhor para o destino do Atlé-
tico na próxima temporada.  
Irei apoiar o nome de consen-
so para dar continuidade ao 
trabalho que fizemos durante 
toda temporada”, disse.  Com 
relação a contratação da co-
missão técnica e dos jogadores 
que foram acertados durante 
sua gestão, o ex-presidente 
enfatizou que a estrutura será 
mantida para que o trabalho 
não seja alterado. 

“Não temos muito tempo 
para começar tudo de novo, 
afinal, iremos marcar uma 
outra data para apresentação 
e o início da pré-temporada. 
Montamos uma estrutura e 
temos que correr contra o 
tempo para preparar o time 
na estreia, marcada para o dia 
6 de janeiro, contra o Cruzeiro 
de Itaporanga”, observou.

Escolha de presidente 
será na próxima semana

ATLÉTICO DE CAJAZEIRAS

O réu Luiz Henrique 
Romão, o Macarrão, res-
ponsabilizou o goleiro Bru-
no Souza pelo desapareci-
mento de Eliza Samudio em 
depoimento na madrugada 
de ontem no Tribunal do 
Júri de Contagem (região 
metropolitana de Belo Ho-
rizonte). O acusado foi in-
terrogado por mais de cinco 
horas. À tarde aconteceu o 
interrogatório da ré Fer-
nanda de Castro, ex-amante 
de Bruno.

Segundo Macarrão, em 
10 de junho de 2010, Bruno 
pediu para que ele levasse a 
vítima do sítio em Esmeral-
das-MG para um ponto em 
frente à Toca da Raposa, cen-
tro de treinamento do Cru-
zeiro na Pampulha, em Belo 
Horizonte. Lá, uma pessoa 
estaria esperando por Eliza 
para matá-la.

O réu afirmou sentir 
um “clima estranho” quando 
Bruno lhe pediu para que le-
vasse Eliza, em sua Ecosport. 
“Eu disse ‘cara, me conta o 
que tá acontecendo’”, relata 

Macarrão. “”Qualquer coisa 
que acontecer todo mundo 
vai me culpar”, teria afirma-
do ao amigo.

Segundo Macarrão, Bru-
no respondeu, batendo no 
peito. “Larga de ser bundão, 
é comigo. Aqui é o Bruno”. O 
acusado diz que tentou argu-
mentar, mas Bruno não o ou-
viu. “Eu disse: ‘não nasci para 
isso, não’”. Na sequência, ele 
teria aceitado levar Eliza por 
ser subordinado a Bruno.

“Tô indo sim, como seu 
funcionário, mas quero que 
você saiba que você está aca-
bando com a sua carreira”, 
relatou Macarrão.

Questionado pela juíza 
Marixa Fabiane se “pressen-
tia” que Bruno estava pedin-
do para levar Eliza com o ob-
jetivo de matá-la, Macarrão 
respondeu que sim.

Macarrão foi acompa-
nhado por Jorge Rosa, primo 
de Bruno, menor de 18 anos, 
à época dos fatos. Ele disse 
que, ao chegar no local com-
binado, Eliza saiu do carro 
voluntariamente. De um Pá-

lio preto, que os esperava no 
local, saiu uma pessoa, que 
teria conduzido Eliza.

O réu afirma que não viu 
o que aconteceu depois, pois 
saiu do lugar rápido, por es-
tar assustado, com medo.

Indagado por Marixa 
sobre como convenceu Eliza 
a entrar no carro e sair vo-
luntariamente, ele disse que 
foi Bruno quem tratou disso 
com ela, prometendo que 
Macarrão iria levá-la até um 
apartamento que o goleiro 
havia comprado para ela.

Segundo o interrogado, 
depois de deixar Eliza, eles 
voltaram para o sítio, onde 
chegaram por volta de 22h. 
Lá, diz ele, todos estavam 
tranquilos, exceto ele, que 
estava apavorado.

Suposto suicídio de Bruno
Um boato de que o ex-

goleiro Bruno teria cometido 
suicídio causou tumulto no 
fórum de Contagem (na re-
gião metropolitana de Belo 
Horizonte), durante o depoi-
mento da ex-amante do ex-

goleiro, Fernanda Castro, no 
quarto dia do julgamento dos 
acusados do sumiço e morte 
de Eliza Samudio, ex-amante 
do ex-goleiro.

A informação de que o 
ex-goleiro estaria morto foi 
dada por Lúcio Adolfo da 
Silva, um dos advogados do 
ex-goleiro. Ele afirmou, para 
jornalistas que estavam na 
frente do fórum, que havia 
recebido a notícia por telefo-
ne - ele não disse quem teria 
ligado para ele.

 Logo após a declaração, 
Silva foi cercado por pelo me-
nos 200 jornalistas. A Polícia 
Militar teve de isolar o advo-
gado e colocá-lo para dentro 
do fórum. Os jornalistas fo-
ram barrados. Quinze minu-
tos depois, ele reapareceu. 
“Não é verdade que ele tenha 
morrido”, afirmou Silva.

O depoimento de Fer-
nanda Castro não chegou a 
ser interrompido. Em suas 
declarações, ela negou ter 
participado do sequestro 
de Eliza Samudio e seu filho 
com o goleiro Bruno.

Macarrão aponta Bruno como mandante
CASO ELIZA SAMUDIO
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Banda Mantiqueira 
faz show na Estação 
Cabo Branco
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Espetáculo estrelado e dirigido por Beth Goulart 
mergulha na vida e obra de Clarice Lispector

In The Mood Hard 
se apresenta hoje 
no Sebo Cultural

De Volta ao Picadeiro 
é uma das atrações
do Balaio Circense
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MÚSICA ESPETÁCULO

ue tal um encontro com 
Clarice Lispector hoje à 
noite? Não, não é preciso 
falar com os que já se fo-
ram para tanto, sempre 
podemos encontrar os 
grandes artistas imortali-
zados em suas obras. En-
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André Luiz Maia
Especial para A União

tretanto, hoje e amanhã, no Teatro Paulo 
Pontes, a partir das 21h, a atriz e diretora 
Beth Goulart quer proporcionar uma 
experiência mais intensa. O espetáculo 
Simplesmente Eu, Clarice Lispector, pre-
miado espetáculo que já está em turnê há 
quatro anos, é uma imersão de Beth em 
algumas das personagens e até mesmo 
na própria Clarice. Os ingressos podem 
ser adquiridos ao preço de R$ 60 (intei-
ra) e R$ 30 (meia) no Zarinha Centro de 
Cultura, no bairro de Tambaú.

No monólogo, Beth escolheu retratar 
as histórias de Joana, Ana, Lóri e uma 
anônima, personagens que revelam fa-
cetas da própria escritora e até mesmo 
revelam a própria atriz. “Minhas escolhas 
se revelam em minha interpretação, em 
meu entendimento da história que esta-
mos contando. Aprendo muito em cada 
trabalho, é um exercício de humanidade”, 
revelou Beth Goulart, em entrevista para 
o Jornal A União. Joana é de Perto do 
Coração Selvagem, primeiro romance da 
autora e também o primeiro que a atriz 
teve oportunidade de ler, criando uma 
identificação instantânea. “Todos os seus 

livros são mágicos e reveladores, saímos 
transformados em cada leitura. Ninguém 
ler Clarice Lispector impunemente”, en-
fatizou.

Na peça, o conto ‘Amor’, do livro Laços 
de Família, conta a história de Ana, que 
leva uma vida simples, dedicada ao mari-
do e aos filhos e tem a rotina quebrada ao 
se impressionar com a magia do Jardim 
Botânico, representando a fase em que 
Clarice se dedicou totalmente ao marido 
e aos filhos. “Já o conto ‘Perdoando Deus’, 
do livro Felicidade Clandestina, mostra um 
pouco do humor de Clarice”, completou 
Beth Goulart.

Ela se identifica com a obra de Clarice 
por causa do processo de criação e reve-
lação. “Quando criamos os personagens, 
temos que fazer alguém que não somos, 
mas sem deixar de sermos nós. Nesse 
sentido acho que o trabalho do escritor se 
assemelha ao do ator e, no caso de Clarice, 
mais ainda, ela está sempre presente”, 
afirmou. Durante o espetáculo, ela tran-
sita entre as personagens e a escritora. 
Beth se revela ao longo das histórias que 
ela conta. “Conheci Clarice olhando no 
espelho da alma e descobrindo a dor e a 
delícia de ser quem se é. Ela me ensina a 
confiar no que sou e foi muito generosa 
comigo. Revelou seus mistérios para mim 
e me revelou junto”, salientou a atriz.

Durante uma pesquisa de mais de 
dois anos, Beth leu tudo o que era possível 
sobre Lispector, desde sua obra, livros 
biográficos, teses de mestrado, corres-
pondências, além de ouvir as entrevistas 
dadas ao Museu da Imagem e do Som e à 
TV Cultura, a única e a última com registro 

de sua imagem. “Através deste material e 
das minhas sensações diante dele, cons-
truí uma dramaturgia que contasse um 
pouco de sua vida e seu processo criativo 
através de quatro personagens. Queria 
mostrar a mulher por trás da autora, suas 
angústias e alegrias de ser quem é”, reve-
lou. O principal objetivo da montagem é 
estimular a leitura, portanto, ao fim de 
cada apresentação, Beth Goulart realiza 
o sorteio de dois livros da obra de Clarice 
Lispector. 

Visto por mais de 400 mil pessoas, o 
espetáculo chega a João Pessoa consagra-
do. Beth Goulart levou quatro prêmios de 
melhor atriz: Shell 2009, APTR, Revista 
Contigo e Qualidade Brasil, que premiou 
também como melhor espetáculo. A 
montagem também revela a dedicação 
de Beth enquanto diretora. “À medida 
que ia escrevendo, comecei a enxergar 
o espetáculo, sabia o que queria, o que 
era necessário em cada momento, foi um 
processo muito orgânico e revelador”, 
relatou. Ela referencia sua equipe de cria-
dores e colaboradores, que deram forma 
a suas ideias. “Eles me ajudaram a dar 
corpo, voz, luz e movimento ao espaço. 
Me meti em tudo, desde o figurino à trilha 
sonora, passando pelo cenário e luz. Acho 
que segui o conselho de Clarice e fui fundo 
na criação”, avaliou. Beth também revela 
que se sentiria traída se entregasse a 
direção a outro alguém. “A dramaturgia 
e direção me interessam mais ainda que 
a interpretação. Posso servir as minhas 
próprias ideias e isso é muito bom”, disse 
a atriz. 

Ela acredita que a experiência com 

direção não para por aí e já começa a 
articular outras formas de exercer essa 
atividade. “Tenho outros espetáculos 
em projeto que vou escrever e dirigir 
outros atores. Por enquanto fui a cobaia 
de minha linguagem teatral”, disse. Beth 
também destacou o trabalho de Amir 
Haddad, supervisor do texto e suas 
adições ao espetáculo. “É um mestre, 
conversar com ele é uma aula de vida e 
de arte. Ele me disse que para falar da 
dor de Clarice teria que falar de minha 
própria dor, para falar da solidão de 
Clarice que falasse de minha solidão, 
foi ele que disse que o espetáculo não 
era só o depoimento da Clarice, mas da 
Beth também e que eu me revelava tanto 
quanto ela através de minhas escolhas. 
Conviver e trabalhar com Amir Haddad 
é um privilégio”, declarou a artista.

Visto por mais de 
400 mil pessoas, 
o espetáculo 
Simplesmente Eu, 
Clarice Lispector, chega 
a João Pessoa 
consagrado. 
Beth Goulart levou 
quatro prêmios 
de melhor atriz

Simplesmente 

Clarice

Q

Beth Goulart  pesquisou por mais de 
dois anos o universo da escritora, 

partindo da obra da escritora, livros 
biográficos, teses de mestrado, 
correspondências e entrevistas
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Vivências

Numa excelente matéria produzida pelo programa 
Viver é Melhor!, da Boa Vontade TV (canal 23 da SKY), 
o dr. Fadlo Fraige Filho, endocrinologista, presidente da 
ANAD (Associação Nacional de Assistência ao Diabéti-
co) e da FENAD (Federação Nacional de Associações e 
Entidades de Diabetes), trouxe importantes esclareci-
mentos sobre o perigo do diabetes e das doenças a ele 
correlacionadas.

Abordamos, mais uma vez, esse relevante tema por 
se tratar de assunto de saúde pública ainda não sufi-
cientemente difundido na população.

Passaporte
Acerca do impacto do diabetes na área da saúde, 

dr. Fadlo afirmou que “para a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) o diabetes e a obesidade são duas epide-
mias de males crônicos. Ambas andam juntas porque 
a obesidade acaba sendo um passaporte para o diabe-
tes. É um fator desencadeante para aqueles que gene-
ticamente já têm a doença. São dois os tipos básicos 
de diabetes. O tipo 1, que se manifesta na infância e 
adolescência, é autoimune, não muito ligado à gené-
tica (5% a 10% de todos os diabéticos). Já de 90% a 
95% dos doentes são do tipo 2, que se manifesta na 
fase adulta e geralmente vem com a obesidade: 80% 
deles são obesos. Calcula-se em torno de 230 milhões 
o número de pessoas com diabetes no planeta. No 
Brasil são, em média, 10 milhões. Uma parte, cerca de 
40%, tem a doença e não sabe. Ela é silenciosa, evolui 
sem que percebamos. Você que é parente de diabé-
ticos, ou que é obeso, tem hipertensão, tem de fazer 
seus exames periodicamente, porque é possível que 
você venha a desenvolver o diabetes”.

O exemplo do carro
Quanto à prevenção masculina, o especialista fez 

uma interessante analogia: “A mulher brasileira apren-
deu a ter precaução com as doenças em geral. O gine-
cologista pede os exames e ela os faz. Já o homem não 
se previne. Costumo dizer que o brasileiro aprendeu a 
fazer manutenção do automóvel. Quer dizer, ele sabe 
fazer a revisão do carro. Contudo, nunca leva seu corpo 
ao médico para ver o seu colesterol, o seu açúcar... O 
diabetes é uma doença pouco conhecida em seus fun-
damentos. Se não tratada, a pessoa aparentemente não 
sente nada, mas ao fim de talvez 7, 8, 9 anos, sem trata-
mento adequado, ou às vezes sem um diagnóstico, pode 
se manifestar por complicações gravíssimas”.

Dados alarmantes
De acordo com a OMS, hoje, a cada cinco segundos, 

uma pessoa no planeta contrai o diabetes. E ainda conso-

ante o endocrinologista, “é a primeira causa de cegueira 
e de amputações de membros inferiores no mundo. É 
também praticamente a primeira causa de insuficiência 
renal. Você tem em torno de 40% a 50% das pessoas 
que fazem hemodiálise — quando o rim vai à falência — 
diabéticas. Em 40% das coronariopatias que levam aos 
infartos, são indivíduos com diabetes. Tudo isso não é 
para assustar, mas para alertar. Podemos evitar todas es-
sas complicações desde que tenhamos conscientização e 
saibamos nos tratar. (...) Eu tenho pacientes que já estão 
com 30, 40 anos de diabetes e não têm nenhum proble-
ma, porque se cuidam, se exercitam, fazem dieta”.

Sobremesa
Durante o programa, respondendo a uma teles-

pectadora, que questionou se a sobremesa diária pode 
oferecer algum risco, explicou: “O doce, na realidade, 
acaba levando, de início, a um aumento de formação de 
gorduras, aumento de peso. Além do que é um alimento 
não saudável. É preferível, ao invés de habitualmente 
comer doce, você se alimentar de frutas na sobremesa. 
É uma forma de prevenção da doença. Aliás, um estudo 
feito em 2002 pela Associação Americana de Diabetes 
mostrou exatamente isso; pegou pessoas que já tinham 
propensão à doença, fase inicial, que a gente chama de 
intolerantes à glicose ou pré-diabéticas, e dividiram-
nas em três grupos: um fazendo dieta, exercícios; outro 
tomando remédios; e o outro apenas controle. Aquele 
grupo que fez dieta e exercícios foi o que mais se benefi-
ciou no sentido de regredir a patologia. Então é possível 
prevenir a doença tipo 2, desde que você tenha uma 
vida mais saudável, uma alimentação pobre em açúcar, 
pobre em carboidratos, e evidentemente faça exercí-
cios, mexa-se, isso é muito importante. (...) As frutas, as 
fibras e os vegetais são fundamentais na alimentação 
de uma forma geral, para equilibrar a quantidade de 
carboidrato”.

Fator de risco
Quanto à famosa “barriguinha”, o dr. Fadlo atestou 

tratar-se também de um fator de risco: “Já se sabe que ela é 
reflexo do acúmulo da gordura visceral. Aquela que é depo-
sitada não embaixo da pele, mas dentro das vísceras entre 
os intestinos, entre os órgãos internos. É a pior de todas 
porque, na realidade, a gordura visceral está relacionada 
muito mais com as complicações cardiovasculares, com in-
farto do miocárdio, derrame, porque ela produz citoquinas 
inflamatórias, que acabam levando a esses problemas”.

Eis a nossa contribuição para que mais e mais 
pessoas se conscientizem da real necessidade de 
cuidar da saúde. Somente assim poderemos vencer o 
diabetes, terrível e silencioso inimigo. 

Estamos assistindo pelos 
órgãos de imprensa as inundações 
e desmoronamentos em cidades do 
Sul e do Sudeste brasileiros, en-
quanto que no Nordeste a seca traz 
fome à população, 
mata o gado e des-
trói as plantações. 
Estes fenômenos 
são tradicionais na 
história de nosso 
país. Impossível 
controlar as mani-
festações catastró-
ficas da natureza. 
Mas os seus efeitos 
poderiam sim ser 
anulados ou ate-
nuados. Mas que 
mistério é esse 
que não permite 
que isto aconteça?! 
A experiência vivida pela cidade 
fluminense de Nova Friburgo é um 
exemplo típico deste fato. Em 2011, 
ocorreram desmoronamentos, com 
um saldo trágico de 900 mortes. O 
governo declarou que houve o envio 
de recursos e a população declara 

que nada foi feito. Aliás, a única 
coisa que foi feita foi a instalação 
de sirenes: quando a tempestade 
chega, a sirene avisa o povo que 
deve sair correndo da região. Asse-

melha-se ao problema de 
segurança pública: nada 
se faz para atuar sobre 
as causas da criminali-
dade, ficando o “abacaxi” 
por conta da polícia que 
age sobre seus efeitos. 
Eis um grande mistério: 
onde vão parar os recur-
sos que o governo diz 
que envia? E o problema 
continua: não se fazem 
obras, rios não são de-
sassoreados, pontes não 
são reforçadas etc.

A propósito, no caso 
dos desmoronamentos, 

os órgãos municipais alegam que as 
pessoas constróem suas casas em 
locais de risco. Mas quem autoriza 
estas construções? Onde estão os 
departamentos fiscalizadores das 
prefeituras que nada fazem? Eis ou-
tro mistério.

Segundo dados estatísticos, uma 
parcela insignificante de cidades 
possui efetiva política de Defesa Civil. 
No Nordeste, o problema da seca é 
eterno. Surgiram agora as esperan-
ças com a transposição das águas 
do Rio São Francisco, destinada a 
levá-las a regiões mais secas. Mas o 
que se tem notícia é de que as obras 
estão paradas e partes destruídas 
pela erosão. Um completo abandono. 
Mas recursos não faltam para bancar 
campanhas eleitorais, construção 
de estádios para a Copa do Mundo, 
financiamento da vinda do Papa para 
o encontro mundial de jovens, etc. 
São coisas difíceis de entender. Eu, 
por exemplo, acho muito estranho a 
poderosa Rede Globo pagar uma for-
tuna para um milionário emagrecer - 
Ronaldo Fenômeno- e pedir dinheiro 
à população para matar a fome de 
crianças carentes (Criança Esperan-
ça). Coisas inexplicáveis acontecem 
neste país, onde o povo sofre e fica 
calado. Onde pessoas morrem e nada 
é feito. Quantas ainda devem morrer 
para que as autoridades se comovam 
e tomem a decisão correta?

Diácono e jornalista - jnunes48@hotmail.com

Este lugar me 
alegra

José
NunesInimigo silencioso

Mistérios e contrastes

Surgiram agora
esperanças com 
a transposição 
das águas do Rio 
São Francisco, 
destinada 
a levá-las a 
regiões mais 
secas
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Artigo

Na manhã de sol antecipado, que deixou 
Arara alvoroçada nas primeiras horas deste 
sábado, larguei os poemas de Leandro Go-
mes de Barros sob a mesa e fui caminhar por 
recantos nunca mais visitados. Todos íntimos 
de mim.

Tomado de ansiedade, percorri os arre-
dores da cidade. Caminhei pelo aceiro do rio 
Araçagi-Mirim que tantas alegrias meu deu ao 
tempo em que, no final de tardes, me sentava 
nas pedras do seu leito para espiar o gado de 
Marisio Moreno no retorno ao curral.

Entrei pela Rua Padre Ibiapina até che-
gar ao rio, o estreito rio que nesta altura 
do ano está totalmente desprovido de água. 
Caminho até ao Santuário Santa Fé, ali perto, 
meu destino final.

Na amanhã com mormaço, em pé numa 
pedra por onde outrora a água passava, tirei 
o caderninho do bolso para anotar algumas 
moções espirituais ocorridas naquele ins-
tante na tentativa de salvar alguma frase que 
brotava do meu coração, e registrar aquele 
momento de paz.

Foi uma retomada ao passado, com lem-
branças dos frutos de minhas caminhadas ao 
entardecer, mas que somente agora me dei 
conta da beleza deste lugar. Naquelas tardes, 
contemplava com saudade os montes onde 
está situada Serraria, ouvia o vento, e às ve-
zes chegava ao êxtase causado pela beleza e 
pela luz do ocaso, o píncaro da voluptuosida-
de. A claridade do final do dia cingia a região 
de vermelhidão.

Entre a ponte que cruza a estrada e a cur-
va do rio em direção de Serraria, novamente 
naquela manhã observo reses, ovelhas e ca-
bras catando o restante do capim das poucas 
chuvas deste ano, cenas tantas vezes repeti-
das em décadas passadas. Todas não saem de 
minha mente e nem do meu coração.

Quarenta anos depois muita coisa mudou 
nesta região ou mudei eu. Vejo que as casas 
estão mais próximas do leito do rio, agora en-
colhido e maltratado. O lugar traz-me recor-
dações e me deixa estonteante. Como outrora, 
novamente o mormaço contamina-me.

Que belo lugar onde poderíamos implan-
tar projeto de preservação ambiental, com 
barramento de água, o que traria para Ara-
ra uma paisagem diferente e quem sabe se 
transformaria num parque de lazer.

Durante a caminhada pelas apertadas 
veredas da capoeira, nem calango, nem la-
gartixas, nem formigas preta ou algum be-
souro me incomodaram. Como antigamente, 
somente os carrapichos arranharam minhas 
canelas. Não me aborreço porque trazem 
recordações do tempo quando ali andava es-
pairecendo, a fim de reduzir a ansiedade que 
me consumia.

Muitas vezes andei por estes caminhos, 
construí versos que nunca coloquei no papel, 
mas me deram uma alegria imensa.

Chego ao destino final de minha ca-
minhada, o Santuário Santa Fé onde estão 
sepultados os corpos dos padres Ibiapina e 
José Comblin, dois profetas dos tempos mo-
dernos, cujos ensinamentos e exemplos estão 
aí para serem seguidos.

Entrei na capela onde me casei, ouvi a mes-
ma solfa daquela noite quente de janeiro.

Este lugar me alegra.



Banda In the Mood Hard mostra o melhor do 
blues hoje no Sebo Cultural em João Pessoa

      Música
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Roteiro

Hoje e amanhã os amantes 
da boa música poderão reviver 
as diferentes fases do Rock ‘n’ 
Roll, desde as suas raízes no 
Blues. A nostalgia ficará por 
conta da apresentação da ban-
da In The Mood Hard Blues. O 
ambiente responsável pelo cli-
ma de época será o espaço do 
Sebo Cultural, agora conhecido 
como Café Cultural. O show co-
meça às 22h, e o ingresso custa 
R$ 10.

De acordo com o baixista 
da banda, Degner Queiroz, o 
show terá uma ordem crono-
lógica seguindo a história do 
blues, com covers dos clássicos 
que vão desde o início do sécu-
lo XX, passando por um blues 
mais moderno e dançante e 
chegando no rock ‘n’ roll se-
tentista, tudo isso intercalando 
com músicas autorais.

A história do In The 
Mood Hard Blues começou 
em setembro de 2004, numa 
garagem do subúrbio da capi-
tal paraibana. Até que a ban-
da teve uma ideia que parecia 
utópica: arriscar algo novo de 
forma velha no cenário musi-
cal de João Pessoa. No início, 
os integrantes intencionavam 
apenas o próprio prazer do 
grupo, o de tocar boa música. 
Mas, após um tempo, o proje-
to passou a tomar proporções 
maiores e requerer, por con-
sequência, públicos maiores, 
tudo a partir dos próprios 
amigos que acompanhavam 
os ensaios do grupo. Dessa 
forma, a banda foi criando o 
seu próprio público, até então 
carente de bandas nesse esti-
lo por aqui. 

A influência da In The 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Cine Sesi vai exibir seis filmes neste 
fim de semana na cidade de Tavares

Depois de percorrer oito cidades do interior da 
Paraíba, o Cine Sesi continua no Sertão, desta vez o 
projeto chega à Serra do Teixeira e aporta na cidade de 
Tavares. As exibições gratuitas acontecem na Praça de 
Eventos da cidade. O projeto vai instalar uma super tela 
ao ar livre, além de cadeiras para acomodar os especta-
dores. E como todo cinema que se preze, as sessões ain-
da terão direito a pipoca. As exibições acontecem neste 
fim de semana, dias 23, 24 e 25, às 18h30. Os filmes de 
hoje são Até o Sol Raiá e O Palhaço, indicado pelo Brasil 
ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Amanhã serão 
exibidos Tyger e Eu e Meu Guarda-Chuva. No domingo, 
Vida Maria e Enrolados.

O circo chegou

João Pessoa, a cidade do Circo! É com este slogan que a Trupe 
Arlequin está promovendo o “2º Balaio Circense – Festival Interna-
cional de Circo”, que teve início na última segunda-feira e segue até 
o próximo domingo com uma programação diversificada que inclui 
grupos e artistas locais, nacionais e internacionais. Além dos números 
circenses, o festival vem oferecendo ainda oficinas, palestras, filmes, 
exposição temática e sarau poético. 

Dizem os estudiosos do assunto que as artes circenses surgiram 
há pelo menos 4.000 anos em lugares como a China, Índia, Grécia e 
Egito, mas foi durante o Império Romano que o circo começou a to-
mar forma da maneira que o conhecemos hoje. Contam que o famoso 
Coliseu de Roma, por exemplo, foi palco de inúmeras apresentações 
circenses que iam além dos combates entre os gladiadores, apresen-
tando números de malabarismos e pessoas com habilidades inco-
muns, como os engolidores de fogo. 

Com a decadência do Império Romano os artistas circenses pas-
saram a fazer suas apresentações pelas ruas, dando origem as famílias 
de saltimbancos, andarilhos por natureza que circulavam com as suas 
carroças levando alegria e diversão por onde passavam. Mas foi somente 
na Inglaterra do século XVIII que o circo se estabeleceu com o formato 
que conhecemos atualmente, com uma grande lona em formato circular 
apresentando também, além dos malabaristas, equilibristas e mágicos, a 
figura inconfundível do palhaço.

Considerado como sendo a “alma do circo”, o palhaço faz a alegria 
de crianças e adultos, com seu jeito despojado e figurino extravagante. 
Geralmente se apresentam em duplas, sendo responsáveis pela irreve-
rência e insolência nos espetáculos circenses, a partir da exploração de 
estereótipos e situações extremas. A presença desses artistas, que tem 
o objetivo de satirizar a maioria dos números sérios como os trapezistas 
e malabaristas, geralmente serve pra distrair o público enquanto o pica-
deiro é arrumado para uma próxima apresentação, porém sua participa-
ção muitas vezes ultrapassa a condição de apenas um passatempo entre 
atos, tornando-se a atração principal do espetáculo com suas estripulias 
e brincadeiras capazes de arrancar risos e aplausos efusivos da plateia.

Aqui na Paraíba temos o divertidíssimo Palhaço Xuxu, criado ain-
da na década de 70 e vivido até hoje com maestria pelo ator Luis Carlos 
Vasconcelos, que encanta pessoas de todas as idades com suas apresen-
tações sempre repletas de muito improviso e senso criativo, como, por 
exemplo, no espetáculo “Silêncio Total”, onde o palhaço repetidamente 
grita com a plateia a homônima frase título da encenação. Outro nome 
paraibano que merece destaque e que, inclusive, está sendo homenagea-
do pelo Festival Balaio Circense é o Palhaço Dadá, interpretado pelo artis-
ta Dadá Venceslau que, além de se apresentar no evento, é tema de uma 
exposição intitulada “E o palhaço, o que é?”.

O circo é mesmo um universo de encanto e magia, capaz de trans-
portar as pessoas para um mundo de mistério, fantasia e diversão. Um 
lugar onde, ao menos por alguns instantes, nos esquecemos das dificul-
dades da vida e embarcamos juntos em um oceano de sensações e lem-
branças inesquecíveis.   

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

Após decidir que Mi-
chael Adrnt escreverá o Epi-
sódio 7 de Star Wars, a Dis-
ney fechou com Lawrence 
Kasdan, roteirista principal 
de O Império Contra-Ataca e 
O Retorno de Jedi, vai escre-
ver os novos filmes. Simon 
Kinberg será parceiro para 
o projeto. Eles também 
serviriam como produ-
tores dos filmes. Além de 
ter trabalhado com a saga 
criada por George Lucas, 
Kasdan também escreveu o 
roteiro de Indiana Jones e os 
Caçadores da Arca Perdida, 
dirigido por Steven Spiel-
berg. Kinberg, por sua vez, 
foi o responsável pelo argu-
mento de Sherlock Holmes, 
X-Men: Primeira Classe.

Lawrence Kasdan 
será roteirista de 
Star Wars 8 e 9

Os herdeiros do es-
critor britânico J.R.R. 
Tolkien iniciaram um 
processo contra o estúdio 
Warner Bros Entertain-
ment, responsável pela 
adaptação de “O Senhor 
dos Anéis”, com a ale-
gação de que a empresa 
não tem autorização para 
usar os personagens da 
trilogia em cassinos e 
jogos de apostas. A ação 
tem valor de 80 milhões 
de dólares por ruptura 
de contrato. Personagens 
estariam sendo utilizados 
em máquinas caça-níqueis 
e jogos on-line, o que se-
gundo os herdeiros,  não 
constava do contrato.

Herdeiros de Tolkien 
iniciam processo 
contra a Warner

Mídias em destaque

Drops & notas

Mood Hard Blues passa por 
bandas como Led Zeppelin, 
Rolling Stones, Creedence 
Clearwater Revival e The Do-
ors, que também se basearam 
nos gênios do Blues do início 
do século, como os artistas: 
Robert Johnson, Muddy Wa-
ters, John Lee Hoocker e BB 
King, entre outros. Ao mesmo 
tempo em que isso ocorre, a 
In The Mood Hard Blues sofre 
influências pessoais de cada 
integrante do grupo por meio 
de estilos mais agressivos, 
como o punk e o rock “estra-
gadão”, também inseridos na 
personalidade da banda. 

Atualmente eles produ-
zem um som diferente do tra-
dicional, mas sem perder suas 
raízes. O resultado se tornou 
algo focado no clima das gran-
des cidades brasileiras, nos 
botecos e na boemia. Degner 
Queiroz confirma a produção 
de um trabalho autoral com 
mais maturidade. “Nós fomos 
contemplados pelo Fundo 
Municipal de Cultura (FMC), e 
estamos em processo de gra-
vação de um disco, no Estúdio 
Peixe Boi, que se chamará ‘Eu 
Só Preciso de Blues’, também 
nome de uma das nossas pri-
meiras músicas, composta em 

2004”. Ele completa, dizendo 
que “se nada der errado, o 
disco deve ser lançado no se-
gundo semestre de 2013”.  

Além da já citada ‘Eu só 
preciso de blues’, o repertó-
rio autoral da banda inclui 
músicas como ‘Ainda te amo’, 
‘Rua da Areia’, ‘Fim da ilusão 
da liberdade’, ‘Abra a cabeça’, 
‘Bluesman’, e a versão da eter-
nizada ‘The devil blues’, sem 
contar com covers de clás-
sicos como ‘Dazed and con-
fused’ (Led Zeppelin), ‘Foxy 
Lady’ (Jimi Hendrix) e ‘Born 
to be wild’ (Steppenwolf ), en-
tre muitos outros. 

Em cartaz

As Palavras

Cena do longa-metragem de Brian Klugman e Lee Sternthal

Rory Jasen trabalha em uma 
editora e sonha em ter o seu pró-
prio livro publicado, mas acha que 
isso nunca vai acontecer. Um dia 
ele encontra uma pasta com maço 
de folhas amareladas e sente-se 
rapidamente ligado à história. To-
mado por um impulso, ele começa 
a transcrever todo o conteúdo para 
o computador e termina publicando 
seu primeiro livro, que lhe dá prê-
mios e o tona famoso. Até que um 
senhor o encontra e conta como as 
palavras de seu best-seller foram 
escritas.

Foto: Divulgação

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

AS PALAVRAS (The Words, EUA, 2012). Gênero: 
Drama. Duração: 96 min. Classificação: 12 anos. 
Legendado. Direção: Brian Klugman, Lee Sternthal, 
com Bradley Cooper, Olivia Wilde, Dennis Quaid e 
Jeremy Irons. Rory Jasen trabalha em uma editora e 
sonha em ter o seu próprio livro publicado. Um dia ele 
encontra uma pasta com maço de folhas amareladas 
e sente-se rapidamente ligado à história. Tomado 
por um impulso, ele começa a transcrever todo o 
conteúdo para o computador e termina publicando 
seu primeiro livro, que lhe dá prêmios e fama. Até 
que um senhor o encontra e conta como as palavras 
de seu best-seller foram escritas. Manaíra 2: 14h45, 
17h, 19h15 e 21h30.

A ORIGEM DOS GUARDIÕES (Rise of the Guardians, 
EUA, 2012). Gênero: Animação. Duração: 97 min. 
Classificação: Livre. Dublado. Direção: Peter Ramsey. 
Papai Noel e o Coelho da Páscoa reúnem um grupo de 
seres folclóricos, como Jack Frost e a Fada do Dente, 
para combater o Bicho-Papão, que tenta fazer com 
que o mundo viva em sombras eternas. CinEspaço 3: 
16h40 (apenas sábado e domingo). Manaíra 7: 14h15 
e 16h30 (apenas sábado e domingo).

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: 16h50.

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 assas-
sinato 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. Tambiá 
1: 18h e 20h.

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 
16h30 (exceto sábado e domingo).

O MAR NÃO ESTÁ PARA PEIXE 2 (The Reef 2: High Tide, 
EUA, 2012). Gênero: Animação. Duração: Classificação: 
Censura: Livre. Dublado. Direção: Mark A. Z. Dippé. 
Treinado nas artes dos ancestrais poderes aquáticos, 
o peixinho Pê agora pode facilmente derrotar um tuba-
rão com as próprias nadadeiras, mantendo afastados 
quaisquer predadores que ameacem seus amigos e 
vizinhos do recife. Infelizmente, ser o único herói da 
cidade também tem seu preço, especialmente quando 
um grupo de maléficos tubarões famintos decreta o 
fim daquela região. Tambiá 1: 14h e 16h.

GONZAGA, DE PAI PRA FILHO (BRA, 2012).Gênero: 
Drama. Duração: 130 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Breno Silveira, com Adelio Lima, Chambinho do 
Acordeon, Land Vieira.  A história do relacionamento 
conflituoso entre Luiz Gonzaga, cantor de enorme 
apelo popular conhecido como o rei do baião, e seu filho 
Gonzaguinha, que também seguiu a carreira musical, 
mas que nunca foi valorizado como artista pelo pai. 
Baseado em gravações reais feitas entre os dois mú-
sicos, o filme pretende representar uma homenagem 
a Luiz Gonzaga no centenário de seu nascimento, em 
2012. CinEspaço 1: 14h20, 18h50 e 21h20. Manaíra 

1: 13h15, 16h, 18h50 e 21h50. Manaíra 8: 15h25 e 
20h50. 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 7: 18h40 e 22h. Tambiá 2: 14h30, 
17h30 e 20h30.

ATÉ QUE A SORTE NOS SEPARE (BRA, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração: 104 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Roberto Santucci, com Leandro Hassum, 
Danielle Winitz, Ailton Graça. Tino é um pai de fa-
mília 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: 13h05 e 18h20. Tambiá 3: 
14h45, 16h45, 18h45 e 20h45.

Cairé Andrade
Especial para A União

A banda In The Mood Hard Blues vai interpretar músicas autorais e de grupos como Rolling Stones e The Doors

FOTO: Divulgação
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Eventos

A família Los Iranzi e o grupo NamaKaca são as atrações 
de hoje à noite do Projeto Balaio Circense, em João Pessoa

Duas atrações farão 
a alegria do públi-
co na noite de hoje, 
dentro da progra-
mação do II Balaio 
Circense - Festival 
Internacional de 
Circo, que a Arle-

quin Produções e a Trupe Arlequin 
realizam em João Pessoa. A primeira é 
o espetáculo De Volta ao Picadeiro, que 
a família Los Iranzi apresenta a partir 
das 19h, na Praça da Paz, localizada no 
bairro dos Bancários. Na sequência, às 
20h30, o grupo paulista NamaKaca ence-
na É Nóis na Xita. O evento - patrocinado 
pelo Fundo Municipal de Cultura (FMC) 
e tem parceria de várias instituições, 
a exemplo da Secretaria de Estado da 
Cultura do Governo da Paraíba - tem 
acesso gratuito e se prolongará até este 
domingo, em diversos pontos da cidade.

“O Balaio Circense é muito impor-
tante, porque dá oportunidade para que 
o público assista espetáculos de bom 
nível e direciona as pessoas a conhece-
rem mais do circo”, disse - para o Jornal A 
União - o patriarca da família Los Iranzi, 
Júnior Iranzi, que personifica o palhaço 
Chumbinho. “Hoje em dia, os pais pre-
ferem levar os filhos para brincar em 
jogos eletrônicos nos shoppings”, admi-
tiu ele, que, apesar de reconhecer que 
“o circo ficou meio esquecido por causa 
do avanço da tecnologia”, não acredita 
que a atividade circense vá se extinguir. 
“O circo é milenar e a atividade é feita 
com amor e passa de pai para filho, de 
geração a geração. Compensa ver o sor-
riso de uma criança e do pai, que volta 
a pensar do tempo em que também era 
uma criança quando assiste ao espetá-
culo”, comentou ele.   

De Volta ao Picadeiro
Cuja direção, texto, figurino e cená-

rio são assinados pelo clã Iranzi - conta 
a história de uma família de brincantes. 
São seis palhaços em cena - Chumbinho, 
Mamadera, Jujuba, Espoleta, Cochinha e 
Perna Bamba - que, juntos, brincam com 
a magia do picadeiro, transformando 
números tradicionais em um fantástico 
enredo. Por meio da montagem, o es-
pectador tem a oportunidade para um 
contato direto com o mundo de magia 

FOTO: Divulgação

A magia do picadeiro

e do imaginário do circo, resgatando 
as tradições mambembes. Nesse balaio 
cabem música e teatro, que convida o 
público a sonhar. No elenco estão Junior 
Iranzi, Viky Iranzi, Luana Iranzi, Pedro 
Iranzi, Manuela Iranzi e Dal Zapata. 

A família circense Los Iranzi - que 
é de João Pessoa - começou a surgir em 
1997, com a união dos palhaços Chumbi-
nho (Tarcísio Junior) e Mamadera (Viky 
Iranzi). O grupo foi se formando a partir 
da chegada de Jujuba (Luana Iranzi), 
Espoleta (Pedro Iranzi) e Cochinha (Ma-
nuela Iranzi). O trabalho desses artistas 
se caracteriza pela manutenção das suas 
raízes, sempre com a preocupação de 
levar a arte aos lugares mais insólitos e 
carentes de cultura, no intuito de resga-
tar os valores humanos e o respeito pelo 
próximo usando como ferramenta o que 
têm de melhor: o dom de fazer rir. 

A outra atração desta noite, É Nóis 
na Xita, do Grupo NamaKaca, é um espe-
táculo infanto-juvenil, dirigido por Ale-
xandre Roit, que recorre intensivamente 
ao humor. Apresentado em um clima 
descontraído, dinâmico e cheio de varie-
dades, mostra, ao longo de 45 minutos, 
o convívio entre três personagens: os 
palhaços Du Circo, Montanha e Cafi, que 

disputam os aplausos do público, acei-
tando os próprios equívocos como fonte 
de inspiração e improvisação. Além dos 
truques de malabarismo, monociclos, 
acrobacias, equilibrismo e palhaçadas, 
o espetáculo é - também - musical, brin-
cando com ritmos tipicamente brasilei-
ros e instrumentos da cultura popular, 
a exemplo do cavaquinho, pandeiro e a 
percussão, que permitem envolvimento 
e interação com o público. No picadei-
ro estão os palhaços André Carvalho 
(Montanha), Cafi Otta (Cafi), Eduardo 
Pinheiro (Du Circo). 

A trupe paulista Namakaca está 
sempre a serviço do riso. Para arrancar 
risadas do público, seus integrantes pro-
vocam, azucrinam, buzinam, brincam e 
seduzem. O grupo está unido desde 2002, 
depois de participar de várias compa-
nhias de circo e teatro contemporâneo. 
Montanha, Cafi, e Cara de Pau aliam, nos 
espetáculos, a juventude, a fantasia e a 
imaginação. Eles expressam a picardia 
do palhaço brasileiro por meio de mala-
barismos, ritmos, improvisos, músicas e 
tiradas de humor, se dedicando à arte mas 
sempre mantendo a preocupação de re-
nová-la por meio de pesquisas contínuas, 
a cada espetáculo produzido.

Vinte e quatro horas de diversas 
atrações, a exemplo de shows musicais 
e exposições. É o que oferece a I Virada 
Cultural - DCExagerado, evento cuja ini-
ciativa é da gestão O Tempo Não Para! 
do Diretório Central dos Estudantes e 
que começa hoje, a partir das 8h, e se 
prolongará até as 8h de amanhã, na 
Central de Aulas no Campus I da UEPB 
(Universidade Estadual da Paraíba), em 
Campina Grande.

O objetivo da Virada Cultural 
é promover o resgate da ideia de 
calourada - uma iniciativa já tradi-
cional, ao longo dos anos, nos meios 
acadêmicos das instituições de en-
sino superior - como  evento for-
mador. Mas a proposta do DCExa-
gerado também é se transformar 
em uma vitrine para o que os es-
tudantes produzam, no âmbito das 
artes, para a população, trazendo, 
assim, a cultura de volta aos muros 
da Universidade Estadual da Paraíba.

A programação da Virada Cultural 
consta de cerca de uma dezena de ex-
posições, além de nove atrações mu-
sicais, workshops e mesas de debate. 
Contando com a participação de arti-
stas paraibanos e da própria Universi-
dade Estadual da Paraíba, as mostras 
acontecerão durante todo o dia e in-
cluem manifestações variadas, a ex-
emplo da fotografia, xilogravura, es-
culturas em papel machê e vitrais. No 
período da tarde, serão ministrados 
workshops abordando os temas “Te-
atro do Oprimido”, “Teoria da Criação”, 
“Le Parkour” e “Arte com recicláveis”. 
Ainda haverá apresentações de músi-
ca contemporânea, dança do ventre 
e Hip Hop em alguns dos centros da 
Universidade. 

Já a programação noturna - que 
começa às 20h - do evento inclui toda 
uma mescla de ritmos, num passeio 
pelo genuíno forró pé de serra até 
ao mais puro rock’nroll. A animação 
estará garantida com os shows de 
nove bandas: Silêncio por favor, Ma-
racagrande, Silêncio, Tirinete, Varal de 
cabaré, Meia de US, Madalena Moog, 
Stereo Apes e Mr. Bone. 

Virada Cultural 
da UEPB começa 
hoje em Campina 
Grande

A banda paulista Mantiqueira realiza 
show hoje, a partir das 20 horas, no audi-
tório da Estação Cabo Branco, localizada 
no bairro Altiplano, em João Pessoa, den-
tro da programação da Semana do Músico 
2012, evento aberto na última terça-feira 
e que prosseguirá até o próximo domingo. 
Com 14 integrantes, a atração desta noite 
é uma big band que toca jazz e música bra-
sileira, formada por alguns dos melhores 
instrumentistas do país. E é justamente a 
competência e o talento dos músicos que o 
público terá a oportunidade para conferir. 

A apresentação - cuja entrada é gratui-
ta - se insere na programação da Semana 
do Músico, mas a Banda Mantiqueira tam-
bém está na Paraíba dentro das ativida-
des do projeto Circuito de Mostra de Jazz. 
“Quando o Rivaldo Dias (chefe do Setor de 
Programas e Atividades da Estação Ciên-
cia, promotora do evento) soube da pre-

sença da banda aqui ficou feliz. Daí surgiu 
o convite para a parceria para a apresen-
tação e foi um casamento feliz”, disse para 
o Jornal A União a produtora executiva do 
projeto, Andrea Lucatto, que trouxe a big 
band a João Pessoa. 

“Soube da existência da Semana do 
Músico neste ano. Acho que é uma inicia-
tiva maravilhosa, pois, durante o evento, 
o público terá a oportunidade de ouvir a 
Banda Mantiqueira, que tem músicos de 
primeira qualidade e é referência de big 
band de música brasileira”, comentou An-
drea Lucatto, acrescentando que sua ex-
pectativa é de que o evento continue sendo 
realizado em João Pessoa por muitos anos. 
Ela, inclusive, se colocou à disposição 
para, se for solicitada, continuar, a partir 
de agora, contribuindo com a iniciativa. 

Depois do show em João Pessoa, a 
Banda Mantiqueira viajará para Buenos 

Aires. A big band tem se apresentado nor-
malmente nos estados de São Paulo, Mato 
Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, 
onde também realizam workshops (ofi-
cinas musicais), dentro das atividades do 
projeto. A iniciativa tem o patrocínio da 
Petrobras e começou no dia 15 de setem-
bro passado pela cidade de Jaboticabal 
(SP). Depois, passou por Maringá (PR), 
Tatuí (SP), Varginha (SP) e Campo Grande 
(MS). 

Influenciado pelas grandes orques-
tras de Severino Araújo, Thad Jones, Cou-
nt Basie e Duke Ellington, Nailor Azevedo 
- o Proveta, que toca sax alto e clarinete 
- criou a Banda Mantiqueira em 1991. Mas 
não tardou a trabalhar com a obra de gran-
des compositores brasileiros, a exemplo 
de Pixinguinha, Cartola, Nelson Cavaqui-
nho e Tom Jobim. 

Durante os 20 anos de estrada, o traba-

lho dos 14 integrantes da Banda Mantiquei-
ra tem se caracterizado pela intensa ativi-
dade nos estúdios de gravação. O resultado 
dessa dedicação é o fato de figurarem nas 
fichas técnicas dos mais importantes dis-
cos gravados por diversos artistas. Mas eles 
também participam de bandas que acom-
panham artistas reconhecidos nacional e 
internacionalmente como Caetano Veloso, 
Gilberto Gil, João Gilberto, Gal Costa, Edu 
Lobo, Shirley Bassey, Joe Williams, Natalie 
Cole e Júlio Iglésias.

No entanto, hoje à tarde haverá ativi-
dades da programação da Semana do Mú-
sico. A partir das 14h, no miniauditório 2 
da Estação das Artes, acontece workshop 
sobre o livro Ritmos de Vera Cruz, com o 
baterista paraibano Beto Preah (PB). E, às 
16h, o músico paulista Walmir Gil minis-
trará oficina sobre trompete no miniaudi-
tório 1, instalado no mesmo local. (GC)

Big band paulista é a atração da Semana do Músico

O grupo Los Iranzi apresenta o espetáculo De Volta ao Picadeiro na Praça da Paz, nos Bancários

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com
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Convívio com a seca
Nordeste tem água, mas falta distribuição

Brasília – A fome, sede e as 
perdas agrícolas enfrentadas, 
anualmente, por quase 20 mi-
lhões de brasileiros que vivem 
no Semiárido nordestino, pode-
riam ser evitadas se existisse um 
programa de abastecimento de 
água para a região nos mesmos 
moldes do Programa Luz para 
Todos.

O defensor da proposta, João 
Abner Guimarães Júnior, espe-
cialista em recursos hídricos 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), garan-
te que o novo sistema soluciona-
ria, inclusive, os impactos agra-
vados em anos com estiagem 
mais prolongada como o atual.

As cidades nordestinas estão 
enfrentando desde o último mês 
de janeiro uma das maiores secas 
dos últimos 30 anos. As previsões 
meteorológicas indicam que as 
chuvas só devem cair no Semiári-
do a partir do ano que vem.

“Tem água para consumo 
humano e animal, tem água so-
brando. Tem estoques de água 
suficiente para atender plena-
mente, mesmo nesta época como 
agora. São 10 bilhões de metros 
cúbicos armazenados na região 
acima do Rio São Francisco, em 
grandes reservatórios”, detalhou 
Abner. Segundo ele, um sistema 
adutor com capilaridade seria 
suficiente para atender a toda a 
demanda local, comprometendo 
menos de 20% da disponibilida-
de hídrica dos reservatórios.

Mais chuvosos
Ao apresentar dados de ar-

mazenagem de água no Nordes-
te, durante audiência pública da 
Comissão de Meio Ambiente da 
Câmara dos Deputados sobre o 
problema da seca na região, o 
pesquisador destacou que o Se-
miárido brasileiro é um dos sis-
temas ambientais mais chuvosos 
do mundo, mas o acesso à água 
não está democratizado.

“Os cerca de 60 mil açudes 
que têm hoje no Nordeste ficam 
lá, sendo reservados para consu-
mo humano. Enquanto isso, 95% 
da água se perde em evaporação. 
Na hora que tiver um sistema 
integrado que traga água [das 
grandes barragens] para o abas-
tecimento humano, você libera 
os pequenos açudes para a pro-
dução de feno”, disse, ao criticar 
a falência do sistema de abaste-
cimento da região.

“A solução para o período 
de vacas magras tem que passar 
pelo aproveitamento do período 
de vacas gordas. Seria o [progra-
ma] água para todos, que repre-
sentaria uma revolução também 
para a agricultura. Isso custaria 
cerca de R$ 20 por ano, por habi-
tante. É um custo menor do que 
o custo do carro-pipa. É um terço 
do valor da transposição do Rio 
São Francisco”, afirmou.

A situação do Semiárido 
nordestino, segundo os especia-
listas, reflete falhas do cenário 
nacional. O Brasil concentra a 
maior parte da água escoada no 
mundo, mas enfrenta problemas 
de má distribuição: 72% estão 
na Região Amazônica; 19% no 
Centro-Oeste; 6% no Sul e Su-
deste; e apenas 3% no Nordeste.

Má distribuição
João Suassuna, pesquisador 

da Fundação Joaquim Nabuco, 
lembrou que em períodos de es-
tiagem mais intensas, metade da 
população local sofre com a seca 
e fome. “Oitenta por cento das se-

cas do Nordeste ocorrem no mio-
lão da região. E a seca não é por 
falta de água, mas pela má distri-
buição dessa água”, criticou.

Segundo ele, a solução para 
o problema da seca deve ser ba-
seada em medidas de convívio 
com as condições climáticas ca-
racterísticas da região. Para Su-
assuna não serão grandes obras 
que apontarão o fim do sofri-
mento da população afetada. As 
barragens instaladas na região 
Nordeste têm potencial de arma-
zenagem de 37 bilhões de me-
tros cúbicos.

“Mas não tem uma políti-
ca para captar essa água e levar 
para quem precisa”, criticou. “Há 
18 anos sou contra a transposi-
ção da Bacia do Rio São Francis-
co porque vai chegar onde já é 
abundante. Vai abastecer repre-
sas nas quais as populações no 
entorno estão passando sede. 
Esta população vai continuar so-
frendo com a seca e sendo abas-
tecida por caminhões-pipa, mes-
mo depois da transposição”.

No Ceará, por exemplo, as 
8 mil represas poderiam arma-
zenar 18 bilhões de metros cú-
bicos, segundo Suassuna. Pelas 
contas do pesquisador, apenas 
o Açude Castanhão, a maior bar-
ragem do Nordeste, seria capaz 
de atender a todas as cidades 
cearenses. A capacidade de apro-
veitamento do recurso também 
está acima das expectativas nos 
estados do Rio Grande do Norte, 
Paraíba e Pernambuco.

Investimentos
Os investimentos feitos no 

Semiárido nordestino minimi-
zaram fortemente os efeitos da 
seca, proporcionando melhores 
condições aos moradores, que 
enfrentam uma das mais graves 
estiagens dos últimos 30 anos, 
diz Antônio Gomes Barbosa, co-
ordenador do Programa Uma 
Terra e Duas Águas, da rede de 
organizações Articulação no Se-
miárido Brasileiro (ASA).

“Nos últimos dez anos pas-
samos por um processo de cons-
trução de cisternas. Hoje há qua-
se 700 mil no Semiárido, onde 
as famílias podem guardar água 
de qualidade. Por isso, a pressão 
dos efeitos da seca é menor”, ex-
plicou.

Apesar da avaliação positiva, 
Barbosa reconhece que, a par-
tir deste mês, a situação tende 
a ficar mais grave. As chuvas tí-
picas dos meses de abril e maio 
ficaram abaixo dos níveis espera-
dos. Pelas previsões do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), a chuva pode ficar aquém 
do previsto na última semana de 
novembro. A previsão é que cho-
va em janeiro, em algumas cida-
des e abaixo do volume necessá-
rio para reverter o cenário.

“A seca deve castigar a região 
em 2013”, avaliou Barbosa, aler-
tando que as águas estocadas em 
2011 acabaram em alguns muni-
cípios. O problema, segundo ele, 
não está limitado às zonas rurais. 

“Várias famílias abandona-
ram casas e roças e foram para as 
cidades. Parte dos animais, base 
econômica de muitas famílias, foi 
perdida. Cidades relativamente 
grandes são abastecidas exclusi-
vamente por carros-pipas”, con-
tou.

Mais de 39 mil moradores 
de São José do Egito, no Sertão 
pernambucano, não tem qual-
quer fonte de água há um mês. A 
população depende da água tra-
zida de outras regiões para so-
breviver e alimentar os animais, 
até o momento.

Nasa mantém mistério 
sobre uma nova 
descoberta em Marte

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

Segundo Barbosa, o governo não se prepa-
rou para a estiagem, apesar de as organizações 
alertarem sobre a possibilidade de agravamen-
to. “Agora temos que ter medidas emergenciais 
para garantir comida e água de qualidade para 
as pessoas e para os animais. Não tem outra fór-
mula, mas isto não tem sido feito. Muita água 
que seria distribuída não chega às famílias por 
falta de estrutura e porque alguns governos 
demoram até três meses para pagar os cami-
nhões”, disse.

Para o coordenador da ASA, o problema 
da seca no Semiárido “não é um problema da 
natureza, mas um problema político”. Barbosa 
defende a ampliação de investimentos em in-
fraestrutura hídrica que possibilitariam o conví-
vio das populações com a seca característica do 
Semiárido.

“É preciso construir cisternas, barragens sub-
terrâneas, armazéns para alimentos e casas de se-
mente. Se tivesse estrutura, a seca teria passado 
despercebida. Construir a infraestrutura hídrica 
necessária é barato. Construir 1 milhão de cister-
nas é garantir água para todos ao custo de um 
quarto do que está sendo investido na transposi-
ção do Rio São Francisco”, defendeu.

Pelas contas da rede de organizações so-
ciais, a construção de cisternas representaria 
investimento de R$ 2 bilhões. Somando todas 

as estruturas necessárias para a região, o valor 
chegaria a R$ 11 bilhões, que iriam assegurar, 
segundo Barbosa, melhores condições para a 
população enfrentar a próxima estiagem.

“É valor baixo se considerar o Pronaf (Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultu-
ra Familiar) que é de R$ 19 bilhões. Metade dos 
agricultores familiares está no Nordeste. Não se 
pode pensar em agricultura familiar no Semiári-
do apenas com custeio, precisa ter investimento”.

Mais de 10 milhões de pessoas foram afeta-
das pela seca deste ano, segundo levantamento 
do Ministério da Integração Nacional. A estia-
gem, apontada como a mais grave das últimas 
três décadas, atingiu pelo menos dez estados 
brasileiros. No Semiárido nordestino, 1,3 mil 
municípios estão em situação de emergência.

O governo anunciou investimentos de R$ 
1,8 bilhão para a construção e ampliação de 
barragens, adutoras, sistemas de abastecimento 
e em outras obras para aumentar a oferta de 
água no Nordeste e no norte de Minas Gerais.

Os recursos serão usados para financiar 77 
projetos em municípios do Semiárido que tive-
ram decretada situação de emergência reconhe-
cida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. As 
obras serão indicadas pelos governos estaduais 
e terão prazo de um ano e meio para conclusão 
da primeira etapa.

Governo não se preparou para estiagem

Brasília - A seca histórica que afeta o Se-
miárido nordestino provocou impactos diretos 
na produção agrícola da região. De acordo com 
dados da Companhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab), a quebra na produção de grãos no 
Semiárido foi superior a 80%. Considerando 
toda a região Nordeste, os prejuízos ficaram em 
torno de 22%, mas que foram amenizados pelos 
bons resultados das culturas de soja.

Com os impactos climáticos, a participação 
do Nordeste na produção nacional de grãos caiu, 
registrando 7,5%. “Seria bom que não tivesse 
perda no Nordeste. Em safras normais, como a 
do ano passado, a participação da região foi em 
torno de 10%”, disse Eledon Oliveira, técnico 
de avaliação de safra da Conab. Segundo ele, 
a produção nacional só alcançou os patamares 
recentemente divulgados pelo governo com o 

recorde do milho safrinha – plantado entre ja-
neiro e março. Apenas no Rio Grande do Nor-
te, apesar da produção de feijão ser pequena, 
a quebra foi 89,6%, passando dos 33,7 mil to-
neladas para 3,5 mil toneladas nesta safra. Os 
produtores da Paraíba também perderam 89% 
do feijão e sentiram a diminuição da produção 
que, na última safra, chegou a 44,7 mil tonela-
das, e, nesta foi 4,9 mil toneladas. No Ceará, a 
queda do feijão chegou a 87,3% - de 259,6 mil 
toneladas para 32,9 mil toneladas

A quebra da produção de milho no Nordes-
te foi 30%. Enquanto no ano passado, os produ-
tores nordestinos contabilizaram uma produção 
de 6,1 milhões de toneladas, nesta safra, o vo-
lume atingiu 4,3 milhões de toneladas. No Rio 
Grande do Norte, Ceará e na Paraíba a queda na 
produção foi superior a 91%.

Queda na produção foi superior a 80%

“Falta política para captar e levar água para quem precisa”, diz o especialista em recursos hídricos da UFRN
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Curso abre 10 mil vagas no país
ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE DROGAS

Capacitação é para profis-
sionais e voluntários que 
atuam em comunidades

Profissionais e volun-
tários que atuam em comu-
nidades terapêuticas para o 
atendimento de usuários de 
crack e outras drogas podem 
se inscrever desde ontem em 
curso de capacitação. São 10 
mil vagas para curso a dis-
tância oferecido pela Secre-
taria Nacional de Políticas 
sobre Drogas do Ministério 
da Justiça (Senad) em parce-
ria com a Universidade Esta-
dual Paulista (Unesp).

A capacitação tem du-
ração de quatro meses, com 
a carga horária de 120 ho-
ras e certificado de extensão 
universitária emitido pela 
Unesp. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 20 de ja-
neiro de 2013 pelo site.

Serão abordados os 
principais aspectos ligados 
ao acolhimento e reinserção 
social de dependentes de 
crack, álcool e outras drogas, 
assim como a legislação e po-
líticas públicas relacionadas 
à área.

A iniciativa é parte do 
eixo de prevenção do Pro-
grama Crack, é possível ven-
cer, que prevê, entre outras 
ações, a ampla capacitação 
de profissionais das áreas de 
educação, saúde, assistência 
social, justiça, segurança pú-
blica, além de lideranças co-
munitárias e religiosas.

 
Acolhimento
Edital da Senad lançado 

este mês vai selecionar co-
munidades terapêuticas para 
abertura de mais de 10 mil 
vagas de acolhimento a usu-
ários de drogas. Os recursos 
para criação de vagas será do 
Fundo Nacional Antidrogas 

(Funad), com o pagamento 
mensal de R$ 1 mil para as 
casas especializadas em aco-
lhimento de adultos e R$ 1,5 
mil para crianças, adolescen-
tes e mães em fase de ama-
mentação.

As entidades seleciona-
das neste edital terão vaga 
garantida no curso de capa-
citação de profissionais e vo-
luntários.

As comunidades tera-
pêuticas interessadas em 
participar do chamamento 
público têm até o dia 7 de 
janeiro de 2013 para enca-
minhar os documentos para 
habilitação. A seleção terá 
três fases: habilitação, que 
corresponde à verificação da 
regularidade jurídica, fiscal e 
trabalhista, situação econô-
mico-financeira e condição 
técnica da entidade; pré-
-qualificação, que se refere à 
verificação da condição téc-
nica da entidade; e celebra-
ção de contrato.

As entidades seleciona-
das deverão cumprir algu-
mas obrigações. Entre elas, 
respeitar a internação volun-
tária (ressalvados os casos 
previstos em lei). 

Outro dever é o respeito 
à Resolução de Diretoria Co-
legiada (RDC) nº 29 da Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), que diz 
sobre os requisitos de segu-
rança sanitária.

As comunidades tera-
pêuticas também devem 
comunicar formalmente o 
acolhimento voluntário da 
pessoa em tratamento às 
redes do Sistema Único de 
Sáude (SUS), do Ministério 
da Saúde, e do Sistema Único 
de Assistência Social (Suas), 
do Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à 
Fome (MDS).

Bahia reage contra
 envio de tóxico

Brasília – Parlamentares e ci-
dadãos baianos prometem agir para 
impedir que toneladas de resíduos in-
dustriais tóxicos – há décadas arma-
zenados pela empresa multinacional 
Rhodia em um terreno de Cubatão (SP), 
sejam transportados e queimados em 
Camaçari, na região metropolitana de 
Salvador (BA).

Após a Agência Brasil divulgar, 
na terça-feira passada, com exclusivi-
dade, que o Instituto de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (Inema) da Bahia e 
a Companhia de Tecnologia de Sanea-
mento Ambiental (Cetesb) de São Paulo 
autorizaram o envio de toneladas de 
material contaminado por substâncias 
organocloradas como o pó da china 
(pentaclorofenato de sódio) e o hexa-
clorobenzeno para serem incineradas 
pela empresa de soluções ambientais 
Cetrel Lumina, as manifestações de 
repúdio à decisão vêm ganhando corpo.

Em Camaçari, além dos alertas 
e campanhas compartilhados entre 
usuários de redes sociais, os verea-
dores do Democratas, Antonio Elinaldo 
e Manoel Jorge Curvelo, prometeram 
entrar, ainda ontem, com uma repre-
sentação junto ao Ministério Público 
estadual para impedir o envio do ma-
terial à Bahia.

“É uma falta de responsa-
bilidade com a população permitir 
que este produto venha para Cama-
çari, que já tem tantos problemas de 
saúde”, disse Elinaldo, indiferente às 
manifestações dos órgãos ambientais 
baiano e paulista, que garantem que a 
operação só foi aprovada após a Cetrel 
Lumina ter realizado testes de queima 
de provas do material, comprovando a 
eficácia do incinerador para eliminar 
integralmente qualquer resíduo que 
ofereça risco à população. “A popu-
lação não vai ter ganho nenhum com 
isso e nem é obrigada a correr riscos, 
que existem”, disse Elinaldo.

Inclusão do vinho na 
agricultura familiar

Produtores rurais familiares 
vão poder comercializar “Vinhos Co-
loniais” caso a Instrução Normativa 
seja aceita pelo governo. Em processo 
de regulamentação, a proposta prevê 
que os rótulos dos vinhos fabricados 
tenham a denominação citada além 
de eliminar a informalidade entre 
os agricultores familiares para a 
fabricação de vinhos e uniformizar 
os procedimentos para garantir a 
comercialização do produto. A ideia 
é enquadrar os pequenos produtores 
de vinhos na agricultura familiar.

Com a ação, o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) agiliza o processo de regula-
mentação, uma vez que a produção e 
a venda desses produtos já ocorrem. 
“O que faremos é dar reconhecimento 
ao produtor, ou seja, traremos a le-
galidade para os estabelecimentos 
que hoje estão informais. O resultado 
é um produto mais competitivo para 
a comercialização, observando as 
condições de higiene e sanitárias e, 
com isso, a segurança alimentar no 
processamento de alimentos e be-
bidas”, destacou o ministro Mendes 
Ribeiro Filho.

A Portaria publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) submete à con-
sulta pública o projeto de Instrução 
Normativa que estabelecerá os novos 
requisitos para o registro de estabel-
ecimentos familiares rurais para a 
produção de vinho.

O prazo da consulta é de 60 
dias, a contar de 20 de novembro de 
2012, data da publicação, a 19 de ja-
neiro de 2013. 

No dia 4 de dezembro, na Em-
brapa de Bento Gonçalves/RS, téc-
nicos do Mapa vão participar de uma 
audiência pública com os pequenos 
vitivinicultores o restante da cadeia 
para detalhar o projeto proposto e 
apresentar uma série de exigências 
contidas na legislação atual.  

FOTO: Ilustração

Lançado em dezembro 
de 2011, o plano prevê um 
total de R$ 4 bilhões em re-
cursos federais até 2014 
para prevenir o uso, oferecer 
tratamento e reinserção so-
cial de usuários e enfrentar o 
tráfico de crack e outras dro-
gas ilícitas.

As ações são executadas 
por meio de parcerias entre 
a União, os estados, o Distri-
to Federal e os municípios, e 
com a participação da socie-
dade civil e do controle so-
cial. O plano une as políticas 
e ações de saúde, assistência 
social, segurança pública, 
educação, desporto, cultura, 
direitos humanos, juventu-
de, entre outras, em conso-
nância com os pressupostos, 
diretrizes e objetivos da Po-
lítica Nacional sobre Drogas. 
As ações se dividem em três 
eixos: cuidado, autoridade e 

prevenção. O primeiro inclui 
ampliação e qualificação da 
rede de atenção à saúde vol-
tada aos usuários. A previsão 
para criação de espaços de 
acolhimento é de 408 estabe-
lecimentos para adultos, com 
investimentos de R$ 265,7 
milhões até 2014. Já para o 
acolhimento infanto-juvenil, 
serão 166 pontos exclusivos 
para o público de 10 a 18 
anos de idade, com investi-
mento de R$ 128,8 milhões.

Enfermarias
Outra novidade é a 

criação de enfermarias es-
pecializadas nos hospitais 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Até 2014, o Ministério 
da Saúde repassará recur-
sos para que estados e mu-
nicípios criem 2.462 leitos, 
que serão usados para aten-
dimentos e internações de 

curta duração durante crises 
de abstinência e em casos 
de intoxicações graves. Para 
estimular a criação destes 
espaços, o valor da diária de 
internação crescerá 250% 
- de R$ 57 para até R$ 200. 
Ao todo, serão investidos R$ 
670,6 milhões.

Nos locais em que há 
maior incidência de consu-
mo de crack, serão criados 
308 consultórios de rua, que 
farão atendimento volante. 
As equipes são compostas 
por médicos, enfermeiros e 
técnicos de enfermagem. A 
ação, que terá recursos de R$ 
152,4 milhões, atenderá mu-
nicípios com mais de 100 mil 
habitantes. O Ministério do 
Desenvolvimento Social tam-
bém entra nessa estratégia 
ao investir R$ 45 milhões, na 
assistência social às pessoas 
atendidas pela ação. 

Programa foi lançado em 2011

O usuário de crack apresenta 
mudanças evidentes de hábitos, 
comportamentos e aparência físi-
ca. Um dos sintomas físicos mais 
comuns que ajudam a identificar 
o uso da droga é a redução drás-
tica do apetite, que leva à perda 
de peso rápida e acentuada – em 
um mês de uso contínuo, o usuá-
rio pode emagrecer até 10 quilos. 
Fraqueza, desnutrição e aparên-
cia de cansaço físico também são 
sintomas relacionados à perda de 
apetite.

É comum ainda que o usuá-
rio tenha insônia enquanto está 
sob o efeito do crack, assim como 
sonolência nos períodos sem a 
droga. “Os períodos utilizando a 
droga prolongam-se e os usuários 
começam a ficar períodos maiores 
fora de casa, gastando, em média, 
três dias e noites inteiros destina-
dos ao consumo do crack. Neste 
contexto, atividades como ali-
mentação, higiene pessoal e sono 
são completamente abandonadas, 
comprometendo gravemente o 
estado físico do usuário”, afirma o 
psiquiatra Felix Kessler.

Sinais físicos como queimadu-
ras e bolhas no rosto, lábios, dedos 
e mãos podem ser sinais do uso da 
droga, em função da alta tem-
peratura que a queima da pedra 
requer. “Também se notam em 
alguns casos sintomas como flatu-
lência, diarréia, vômitos, olhos ver-
melhos, pupilas dilatadas, além de 
contrações musculares involuntá-
rias e problemas na gengiva e nos 

dentes”, aponta Fátima Sudbrack, 
coordenadora do Programa de Es-
tudos e Atenção às Dependências 
Químicas (Prodequi) da Universi-
dade de Brasília (UnB).

Comportamento
Falta de atenção e concen-

tração são sintomas comuns, que 
levam o usuário de crack a deixar 
de cumprir atividades rotineiras, 
como frequentar trabalho e esco-
la ou conviver com a família e ami-
gos. “O dependente apresenta 
algumas atitudes características, 
como mentir e ter dificuldades 
de estabelecer e manter relações 
afetivas. Muitas vezes apresenta 
comportamentos atípicos e repe-
titivos, como abrir e fechar portas 
e janelas ou apagar e acender lu-
zes”, afirma Laura Fracasso, psicó-
loga da Instituição Padre Haroldo.

O usuário de crack também 
pode experimentar alucinações, 
sensações de perseguição (para-
nóia) e episódios de ansiedade 
que podem culminar em ataques 
de pânico, por exemplo. Isolamen-
to e conflitos familiares são co-
muns. O dependente pode, ainda, 
passar a furtar objetos de valor de 
sua própria casa ou trabalho para 
comprar e consumir a droga. “O 
humor pode ficar desequilibra-
do em função do uso ou falta da 
droga. O usuário alterna entre 
estados de apatia e agitação”, diz 
Fátima Sudbrack.

A presença da família é impor-
tante durante todo o processo de 

tratamento da pessoa que apre-
senta dependência e fundamen-
tal também na etapa da reinser-
ção social do ex-usuário de crack. 
Após o término da fase intensiva 
de tratamento e com o retorno ao 
meio familiar, o restabelecimento 
das relações sociais positivas está 
diretamente relacionado à manu-
tenção das transformações.

Segundo Fátima Sudbrack, 
psicóloga e professora da Univer-
sidade de Brasília (UnB), um dos 
primeiros passos para o processo 
de reinserção social é evitar o iso-
lamento do usuário. “É uma ilusão 
achar que só a internação vai re-
solver o problema. Na verdade, a 
desintoxicação é só uma parte do 
tratamento, pois o mais impor-
tante é a reinserção social. É im-
portante que o dependente saiba 
com quem pode contar”, explica.

Oferta de apoio
É fundamental que a famí-

lia reconheça que ele está em um 
processo de recuperação de de-
pendência, compreenda suas difi-
culdades e ofereça apoio para que 
ele possa reconstruir sua vida so-
cial. “Durante o tratamento os fa-
miliares e amigos podem e devem 
apoiar o dependente, se possível 
com ajuda profissional. O principal 
risco para um ex-usuário é se sen-
tir sozinho, desvalorizado e sem a 
confiança das pessoas próximas”, 
diz Fátima. A capacidade de aco-
lher e compreender, estabelecer 
regras claras de convivência fami-

liar, a demonstração de um inte-
resse real em ajudar e de compro-
misso com a recuperação, além do 
respeito às diferenças e da manu-
tenção de um ambiente de apoio, 
carinho e atenção, são atitudes 
que contribuem para melhorar a 
qualidade de vida do ex-usuário e 
ajudam na prevenção de recaídas.

“De forma geral, no início é 
preciso exercer um controle maior 
sobre as atividades do indivíduo, 
manter uma rotina mais rigorosa, 
com acompanhamento. É preciso 
oferecer toda a ajuda possível, 
manter uma proximidade maior. 
O que faltou antes vai ter que ser 
fortalecido neste momento”, afir-
ma o médico Mauro Soibelman, 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). É o cha-
mado manejo firme e amigável, 
expressão usada por psiquiatras 
especializados no tratamento de 
dependentes químicos. “Não sig-
nifica ser autoritário e bruto, ape-
nas firme no propósito de manter 
o usuário longe do crack”, com-
pleta o especialista.

De acordo com Raquel Bar-
ros, psicóloga da ONG Lua Nova, 
é preciso dar espaço para a pessoa 
recomeçar. “Não se trata de fazer 
de conta que nada está aconte-
cendo, mas de não focar a pessoa 
só nisso”, ressalta. A procura por 
um trabalho e a volta aos estudos 
deve ser incentivada. “É funda-
mental ocupar o tempo em que 
o dependente fumava crack com 
atividades saudáveis.

Como saber se a pessoa está usando crack
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Planeta Vermelho
Mistério sobre nova descoberta em Marte

Brasília – Pesquisadores da 
Nasa, a agência espacial dos Esta-
dos Unidos, que investigam Marte, 
conhecido como Planeta Verme-
lho, indicam que há informações 
capazes de mudar a análise feita 
até agora sobre o tema. O chefe da 
missão, John Grotzinger, disse que o 
robô explorador Curiosity que está 
em Marte fez uma descoberta reve-
ladora.

“É uma descoberta que vai mu-
dar os livros de história. Os dados 
coletados indicam muitas promes-
sas”, disse Grotzinger. No entanto, 
ele manteve em segredo os deta-
lhes sobre a descoberta.

 A expectativa, segundo espe-
cialistas, é que a descoberta leve à 
comprovação de existência de vida 
em Marte. Os detalhes das pesqui-
sas feitas no planeta devem ser re-
velados durante a  reunião da União 
Geofísica Norte-Americana, em San 
Francisco (Califórnia), entre os dias 
3 e 7 de dezembro.

Em setembro, foi retirada uma 
amostra do solo de Marte e o mate-
rial foi analisado. Nele, os pesqui-
sadores identificaram a existência 
de terra e rochas, nas quais havia 
abundância de elementos como 
carbono, oxigênio e nitrogênio.

Nova missão
Um novo robô é preparado 

pela agência espacial dos Estados 
Unidos, Nasa, para ser lançado a 
Marte em 2016. O objetivo é verifi-
car se o planeta teve evolução dife-
rente da registrada na Terra. A nova 
missão se chamará Insight. Será a 
12ª do Programa Discovery de ex-
ploração do sistema solar. 

O robô levará instrumentos 
destinados a averiguar se o núcleo 
de Marte é sólido ou líquido e por 
que não é dividido em placas tectô-
nicas. Essas placas formam a parte 
sólida mais externa de um planeta. 
Constituídas por rochas e solo estão 
em constante movimento e podem 
provocar terremotos e vulcões. Es-
sas informações, segundo os cien-
tistas, ajudarão a entender melhor 
como os planetas se formaram.

Em agosto passado, o robô 
Curiosity foi enviado a Marte para 
verificar se há vida no planeta. O 
diretor da Nasa, Charles Bolden, 
disse que a exploração de Marte 
se tornou uma das prioridades da 
agência.

Índia prepara lançamento
Brasília - A Índia quer lançar 

ainda este ano uma sonda orbital 
a Marte para estudar o clima e a 
geologia do planeta, segundo a Or-
ganização de Pesquisa Espacial In-
diana (cuja sigla em inglês é Isro). A 
estimativa é que o valor do projeto 
varie de US$ 70 milhões a US$ 90 
milhões. Em 1963, a Índia decidiu 
avançar as pesquisas especiais para 
reduzir a dependência em relação a 
outros países.

Além disso, um voo tripulado 
é planejado para 2016. O diretor 
da organização, Deviprasad Karnik, 
disse que uma série de estudos está 
em curso sobre essas missões. Há 
ainda um outro projeto de foguete 
que será lançado pela organização 
na região de Sriharikota, em An-
dhra Pradesh, no sul da Índia.

Em 2007, a Índia ingressou no 
mercado internacional e conseguiu 
pôr um satélite em órbita. Em 2010, 
o programa espacial indiano sofreu, 
pois um lançador de foguetes ex-
plodiu depois de ter sido desviado 
do seu plano de voo inicial e caiu no 
Golfo de Bengala.

 

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

Expectativa é que 
a novidade leve à 
comprovação da
existência de vida 
no planeta. Em 
análise da mostra 
do solo foi identi-
ficado a existência 
de carbono, 
oxigênio e nitrogênio

Marte é o quarto planeta em distância em relação ao Sol e pode ser vi-
sualizado sem ajuda de  telescópio do planeta Terra. Tem uma atmosfe-
ra rarefeita e assemelha-se à Terra em vários aspectos. Sua atmosfera 
é formada de elementos tais como:  gás carbônico, nitrogênio, argônio 
e oxigênio. A temperatura média de Marte é de aproximadamente 59 
graus celsius negativos. Nos últimos anos tem sido o planeta mais es-
tudado por agências espaciais do mundo todo, pois existem planos 
de buscar algum tipo de vida em marte e também projetos futuros e 
estudos para colonizar Marte. Grande parte destes projetos espaciais 
pertence a NASA. 
No ano de 2000, surgiu a primeira evidência de que havia água em Mar-
te. Foram encontrados sinais de erosão no território marciano, indican-
do a existência de canais de água no subsolo marciano. Também foram 
encontradas amostras de gelo em Marte. Estes indícios aumentaram a 
esperança de que, futuramente, a NASA poderia enviar naves espaciais 
tripuladas para Marte, com o objetivo de colonizar o planeta vermelho. A 

água seria essencial para este propósito. 
As sondas enviadas pela NASA já fotografaram e examinaram milhares 
de substâncias em solo marciano. Após análises de diversos cientistas 
do mundo todo, ainda não podemos afirmar com segurança sobre a exis-
tência de vida em Marte. A existência de água em território marciano 
abre uma grande possibilidade dessa teoria ser comprovada, já que a 
água é a principal fonte para a existência de vida. Novos estudos e pro-
jetos poderão futuramente esclarecer mais sobre este polêmico tema.

CARACTERÍSTICAS DE MARTE:
Distância do Sol: 228.000.000 km
Duração do ano: 687 dias terrenos
Duração do dia: 24h36min
Diâmetro: 6.794 km
Massa: 0,107 vezes a massa da Terra
Satélites conhecidos: 2.

SAIBA MAIS 

A mais recente descoberta no Planeta Vermelho “vai mudar os livros de história”, diz o chefe da missão da Nasa 
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O chip ou Circuito Integrado (CI) é um 
dos semicondutores mais importantes em 
um produto eletrônico moderno, como 
notebooks ou smartphones. Para atender 
a crescente demanda, o país conta com o 
CI-Brasil, programa ligado ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia responsável por 
desenvolver a indústria nacional de mi-
croeletrônica.

Um dos objetivos do CI-Brasil é for-
mar especialistas por meio do Programa 
Nacional de Formação de Projetistas de 
Circuitos Integrados.

Diversas empresas, centros de pesqui-
sa e startups integram o setor de Circuito 
Integrado no País. Algo bem diferente do 
Brasil dos anos 50. As primeiras institui-
ções a desenvolverem pesquisas de semi-
condutores foram o Instituto Tecnológico 
da Aeronáutica (ITA), a partir de 1953, e 
o Instituto de Física da Universidade de 
São Paulo (USP), nos anos 60, quando a 
indústria eletrônica brasileira começou a 
ser implementada.

Em 1968, a Escola Politécnica da USP 
inaugurou o primeiro laboratório de mi-
croeletrônica do país, o LME, pioneiro no 
desenvolvimento de várias tecnologias, 

entre elas, a criação do primeiro chip 
100% nacional em 1971.

Em 1974, é a vez de a Faculdade de 
Engenharia da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) fundar o LED (La-
boratório de Eletrônica e Dispositivos), 
que desenvolveu equipamentos de mi-
croeletrônica, como fornos térmicos. O 
LED é o atual Centro de Componentes 
Semicondutores (CSS), responsável por 
pesquisa de ponta em técnicas de micro 
e nano tecnologias, além de cursos de 
graduação, de pós-graduação e de ex-
tensão na área.

O mercado de microeletrônica expan-
diu-se nos anos 70, puxado pelo aumento 
do consumo de bens de consumo durá-
veis – geladeiras, fogões, máquinas de la-
var roupa etc. Nos anos 80, pouco mais de 
20 empresas fabricantes de componentes 
eletrônicos já operavam no Brasil.

O setor sofreu uma retração com a 
Lei de Informática, de 1991. O objetivo 
era fomentar um mercado nacional, mas 
o efeito foi contrário. Pela legislação, ga-
nhariam isenção as empresas que cum-
prissem o chamado Processo Produtivo 
Básico (PPB), que fixava um percentual 

mínimo de nacionalização. Mas essa na-
cionalização era para os produtos finais, 
e não para a produção dos chips.

Sem incentivos, várias empresas fe-
charam ou saíram do país, que passou a 
importar chips. Entre 1989 e 1998, a pro-
dução nacional de semicondutores caiu 
de US$ 200 milhões para US$ 54 milhões, 
de acordo com a Associação Brasileira da 
Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).

Só em 2001, com a nova Lei de Infor-
mática, a produção de chip voltou a ter 
força. A partir de então, os fabricantes te-
riam até 97% de desconto do IPI (Imposto 
de Produtos Industrializados), desde que 
investissem 5% do faturamento em pes-
quisa de novas tecnologias. Depois desta, 
outras leis ampliaram a possibilidade de 
isenções fiscais que aceleraram o desen-
volvimento de inovações tecnológicas 
dentro do Brasil.

O grande marco veio em 2008, com 
a fundação do Centro de Excelência em 
Tecnologia Eletrônica (Ceitec), empresa 
pública federal responsável por desen-
volver chips com tecnologia nacional. O 
Ceitec é  a primeira fábrica de chips da 
América Latina.

Chip orgânico
Outra iniciativa que também ganha 

destaque na corrida tecnológica brasileira 
é a pesquisa em eletrônica orgânica, ou 
seja, com produtos baseados em carbono 
em vez dos tradicionais silício ou cobre.

O Instituto Nacional de Eletrônica Or-
gânica (Ineo), integrado ao Instituto de Fí-
sica da USP em São Carlos (interior de São 
Paulo), desenvolve dispositivos eletrônicos 
a partir de moléculas orgânicas.

Esses componentes são utilizados, 
por exemplo, em telas luminosas e “dis-
plays” de computadores e televisão com 
a tecnologia OLEDs (em português, Diodo 
Orgânico Emissor de Luz). Uma tela com 
essa tecnologia é composta de moléculas 
que emitem luz ao serem atravessadas por 
uma corrente elétrica. Além de consumir 
menos energia, a tela exibe imagens com 
mais nitidez. “Os trabalhos do Ineo estão 
focados, além de outras tecnologias liga-
das à eletrônica orgânica, no desenvolvi-
mento de dispositivos conservadores de 
energia, que podem simular, por exemplo, 
uma espécie de fotossíntese para gerar 
energia”, afirma Roberto Mendonça Faria, 
coordenador das atividades do instituto.

CI-Brasil desenvolve a indústria nacional 
MICROELETRÔNICA
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A arte na argila
O HALL DO HOTEL Caiçara, em Tambaú, recebeu na 

noite da última terça-feira a exposição coletiva do Atelier 
Selma Sanches denominada “O gesto da Arte na Argila”.

O evento reuniu artistas e convidados especiais e foi 
oferecido coquetel pela equipe do hotel. A mostra fica 
aberta ao público até o próximo dia 30.

Marchand Roseli Garcia com os artistas plásticos Rose Catão e José 
Altino no Hotel Caiçara 

Festival de Gramado

Empresário Rafael Branco, 
executiva Eriene Suassuna, 
Sras. Maria da Penha Neves 
de Ataíde, engenheiro Ama-
rílio Sales de Melo, executi-
vo Arlindo Pereira de Almei-
da, cirurgião plástico Saulo 
Montenegro, fonaudióloga 
Tânia Regina Castelliano.
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Parabéns

Dois Pontos

   Os fãs dos grupos musicais 
ABBA, Duran Duran, Bee Gees, 
Village People e Chicago serão 
presenças certas no último As-
sustado que a jornalista Ruth 
Avelino vai promover hoje, com 
seleção do repertório feita pelo 
DJ Zé Marco.

   O evento acontece a partir 
das 21h no restaurante Panorâmi-
co do Esporte Clube Cabo Branco, 
com ingresso a R$15,00.

Zum Zum Zum
   Vale a pena assistir o filme “Gonzaga de Pai para Filho”, dirigido por Breno 
Silveira com Adelio Lima, Chambinho do Acordeon e Land Vieira no elenco. Na sala 1 do 
Cinespaço MAG Shopping.

   A executiva e presidente interina da Cinep Eriene Suassuna deverá ser 
festejada hoje pelos funcionários do órgão por conta do seu aniversário.
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Artistas plásticas Ana Lúcia Pinto, Mariluse Lima, Afra Dantas, Selma Sanches, Ana Garcia, Fernanda Rolim e Edlene Lins

Teatro
 A PEDIDA DE 

HOJE é assistir 
a peça “Simples-
mente eu, Clarice 
Lispector”, ence-
nada pela atriz 
Beth Goulart, que é 
também autora do 
texto e direção.

O monólo-
go estará sendo 
apresentado às 21h 
no Teatro Paulo 
Pontes, do Espaço 
Cultural José Lins 
do Rêgo, onde os 
ingressos podem 
ser adquiridos e 
também no Zarinha 
Centro de Cultura, 
em Tambaú.

A PARAÍBA está acontecendo no Festival de Turismo 
de Gramado que está sendo realizado até este sábado, no 
Centro de Feiras e Eventos Serra Park, na Serra Gaúcha. 

Ali, a PBTur e parceiros estão divulgando o “Destino 
Paraíba” para um público aproximado de 13 mil profissionais 
que passarão pelo evento, onde estão 300 expositores 
brasileiros, do MercoSul, que abrange a Argentina, Chile, 
Uruguai e Paraguai, além de países europeus.

Brinquedoteca
O HOSPITAL DE 

TRAUMA  Senador Hum-
berto Lucena dispõe de 
uma brinquedoteca para 
alegrar a vida das crian-
ças que ali chegam e 
enfrentam dores físicas 
e superações diárias. 

O local é dirigido 
pelo setor de psicologia 
do hospital, que ofe-
rece atividades lúdicas, 
conversas educacionais 
e brincadeiras infantis.

Marcha nupcial
CASAM-SE HOJE às 20h na Nave Central da Igreja 

de São Francisco, sob as bênçãos do monsenhor Ivônio 
Cassiano e cerimonial de Mariana Tenório, a arquiteta 
Danielle Diniz da Rosa e o juiz Fabiano Costa.

Os noivos e seus pais, Marise Raquel Diniz da 
Rosa e Geraldo Tadeu Indrusiak da Rosa, Maria Abadia 
das Graças Costa e Geziel Rodrigues Costa receberão 
os convidados, após a cerimônia religiosa, nos salões 
do Sonho Doce que receberá decoração assinada por 
Marta Coutinho.

“Passei a vida tentando 
corrigir os erros que 
cometi na minha ânsia 
de acertar”

CLARICE LISPECTOR

“A vida é para quem 
topa qualquer parada. 
Não para quem para em 
qualquer topada”

BOB MARLEY

   Atenção jornalistas! Terminam hoje as inscrições para o Prêmio AETC de 
Jornalismo “Martinho Moreira Franco”. 

O DESAFIO DA BELEZA, uma versão brasileira do rea-
lity Beauty Academy, comandado pela top model Fernanda 
Tavares e pelo make up artist de O Boticário, Fernando 
Torquato, chegou ao final com o primeiro lugar para a 
paranaense Suelen Johann. 

A maquiadora ganhou um contrato de R$ 100 mil com 
O Boticário e assinará uma de suas coleções da linha Make 
B., além de uma viagem para Paris e Milão.

Colônia de férias
A CASA DAS ARTES 

Visuais vai promover co-
lônia de férias no mês de 
agosto, coordenada pelas 
irmãs e educadoras Cris e 
Dani Calaço. 

As atividades vão ser 
divididas por faixas etá-
rias, primeiramente para 
crianças de 5 a 8 anos e 
depois para 9 e 11 anos. 
Inscrições no site http://
www.casadasartesvisuais.
com.br ou tel. 3031-0885.

Natal solidário
O UNIPÊ está rea-

lizando a “Gincana Natal 
Pela Vida” para arrecadar 
alimentos e água para a 
campanha e para as víti-
mas da seca, que atinge 
195 dos 223 municípios 
paraibanos. As doações 
estão sendo recebidas em 
vários pontos do campus 
e o curso com a maior 
arrecadação receberá o 
certificado “Educação e 
Solidariedade”.

Prêmio de Economia
EM SOLENIDADE realizada hoje às 19h, no auditório 

do Sinduscon João Pessoa, acontece a entrega do VIII 
Prêmio Paraíba de Economia “Celso Furtado”, promovido 
pelo Conselho Regional de Economia da Paraíba.

Os premiados deste anos serão os empresários 
Irenaldo Quintans, Mauro Nunes Pereira e Guilherme de 
Albuquerque Cavalcante.

Sandra e Irenaldo Quintans, ele recebe hoje o Prêmio de Economia 
Celso Furtado
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Reality show da beleza

   Acontece hoje o “Almoço Vip Solidário” na Elegance Recepções em prol da 
Rede Feminina de Combate ao Câncer. A iniciativa é de Ricardo Castro.
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Seminário discute impacto 
do assédio moral à saúde 
do trabalhador
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O Diário Oficial de on-
tem trouxe retificações no 
edital do primeiro concur-
so público da história do 
Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran). Em 
virtude das retificações no 
edital, também foi preci-
so alterar o cronograma 
do concurso. As inscrições 
começaram no dia 19 de 
novembro e, pelo edital 
anterior, terminariam no 
dia 9 de dezembro deste 
ano, mas agora poderão ser 
feitas até 6 de janeiro de 
2013. Já as provas objetivas 
e discursivas, anteriormen-
te marcadas para o dia 13 
de janeiro de 2013, foram 
remarcadas para 3 de feve-
reiro.

Os candidatos que 
consultaram o edital ante-
rior também devem estar 
atentos às retificações no 
conteúdo programático do 
concurso. O primeiro edi-
tal, publicado no Diário 
Oficial do dia 14 de novem-
bro, continha equívocos no 
número de vagas e no con-
teúdo programático para o 
cargo de advogado. 

Nas disposições pre-
liminares, o edital infor-
mou que seriam 110 vagas, 
quando o número correto é 
o publicado no quadro do 
anexo I, com a distribuição 
das 108 vagas, sendo 18 
para Nível Superior e 90 
para Nível Médio.

O concurso será re-
alizado pela Fundação 
Professor Carlos Augusto 
Bittencourt (Funcab) e as 
inscrições estão sendo fei-
tas pela internet, no endere-
ço eletrônico www.funcab.
org. O valor das inscrições 
será de R$70,00 para Nível 
Superior e R$60,00 para Ní-
vel Médio.

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

O maior número de va-
gas é para o cargo de agente 
de trânsito, em João Pessoa, 
para o qual foram reserva-
das 60 vagas, sendo três para 
pessoas com deficiência.

Os requisitos para o 
cargo de agente de trânsito 
são Ensino Médio completo 
e Carteira Nacional de Ha-
bilitação, no mínimo, na ca-
tegoria “B”. Os mesmos re-
quisitos são exigidos para o 
cargo de agente de vistoria, 
para o qual são oferecidas 
30 vagas, sendo duas para 
pessoas com deficiência.

As vagas de agente de 
vistoria serão distribuídas 
entre os municípios de João 
Pessoa (15 vagas, sendo 1 
para pessoa com deficiên-
cia), Campina Grande (6 
vagas, sendo 1 para pessoa 
com deficiência), Patos (3 
vagas), Cajazeiras (2 va-
gas), Sousa (2 vagas) e Gua-
rabira ( 2 vagas).

As vagas para Nível Su-
perior são para os cargos 
de advogado e analista de 
sistemas, em João Pessoa. 
Para advogado, são ofe-
recidas oito vagas, sendo 
uma para pessoa com de-
ficiência. Os requisitos são 
Ensino Superior completo 
em Direito e registro na 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). Para analista 
de sistemas é exigido nível 
superior completo em In-
formática. São oferecidas 
dez vagas para João Pes-
soa, sendo uma para pessoa 
com deficiência.

O superintendente do 
Detran, Rodrigo Carvalho, 
lembrou que este é o pri-
meiro concurso público 
da  história do Detran da 
Paraíba e que representa 
a preocupação do Gover-
no do Estado em garantir 
a quem busca uma vaga 
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Inscrições vão até 6 de janeiro
Alterações no edital 
foram publicadas ontem 
no Diário Oficial do Estado

no mercado de trabalho a 
forma mais justa e legal de 
ingresso no serviço públi-
co. Ele pede aos candidatos 
que tenham consultado o 
primeiro edital ou feito as 
inscrições antes das retifi-
cações que fiquem atentos 
às mudanças.

Técnico Administrativo 
De acordo com o edital 

publicado ontem, o con-
curso para Técnico Admi-
nistrativo terá validade de 
dois anos e não de apenas 
seis meses como havia 
sido divulgado no edital nº 
01/2012/Sead, publicado 
no Diário Oficial do Estado 
do último dia 9.  A validade 

de dois anos passa a con-
tar da data de publicação 
da homologação de seu re-
sultado, podendo ser pror-
rogado, uma vez, por igual 
período. No edital publi-
cado ontem, o Governo do 
Estado também justifica a 
urgência do concurso. 

A taxa de inscrição é 
no valor de R$ 60,00 e o 
salário é de R$ 720,00 para 
carga horária de 40 horas 
semanais. De acordo com 
a presidente da Comissão 
do Concurso, Marlene Ro-
drigues Alves, a data da 
realização das provas ob-
jetivas (16 de dezembro) 
e o prazo de inscrição (12 
a 26/11) não sofreram al-

terações, bem como todo o 
conteúdo programático. 

“O edital nº 1 continua 
em vigor, alterando ape-
nas a validade do concur-
so que passa de seis meses 
para dois anos e justifican-
do a urgência conforme 
o que diz a Lei Estadual 
de Concursos em realizar 
esse certame em 30 dias 
e não em 90 dias como 
determina a lei”, explicou 
Marlene. 

A justificativa da ex-
cepcionalidade na ur-
gência de realização do 
concurso público para o 
preenchimento de vagas 
no cargo de Técnico Admi-
nistrativo, no prazo míni-

mo de 30 dias após a pu-
blicação do edital, ocorre 
porque o cargo foi criado 
recentemente por meio da 
Medida Provisória nº 200, 
de 2 de outubro, publicada 
no Diário Oficial de 3 de 
outubro e, sobretudo, por 
causa do déficit de pessoal 
de apoio na Secretaria de 
Estado da Educação, que 
necessita renovar seus 
quadros já no início do ano 
letivo de 2013. A maioria 
das vagas ofertadas no 
concurso é destinada às 
escolas estaduais. O déficit 
de pessoal de Nível Médio 
na Educação acontece em 
virtude da aposentadoria 
de muitos servidores. 

O número de cheques devolvidos 
na Paraíba pela segunda vez no mês de 
outubro registrou uma alta de 28,42% 
em relação ao mês anterior. Enquan-
to em setembro foram devolvidos 18,3 
mil cheques, em outubro foram devol-
vidos 23,5 mil cheques, o que equivale 
a 7,27% dos cheques compensados – 
323,1 mil. No mês anterior, esse percen-
tual foi de 6,96%.

Os dados são do Indicador Sera-
sa Experian de Cheques Sem Fundos, 
divulgados ontem, os quais apontam 
também um crescimento de 6,33% na 
comparação com o número de cheques 
devolvidos em outubro de 2011. No pe-
ríodo, foram devolvidos 22,1 mil che-
ques dos 353 mil cheques compensados, 
o que representa uma taxa de devolu-
ção de 6,26%.

Segundo os economistas da Serasa 
Experian, os cheques devolvidos por fal-
ta de fundos aumentaram em outubro 
em relação ao mês de setembro por cau-
sa das vendas do Dia das Crianças.

Pelo Indicador Serasa Experian, a 
Paraíba continua entre os dez Estados 

brasileiros com maior percentual de 
cheques devolvidos, ocupando a 7ª po-
sição no ranking, com um acumulado 
de 6,64% de janeiro até outubro deste 
ano. Nesse índice, a taxa também é su-
perior a do Brasil, que foi de 2,02%, e 
do Nordeste, cujo índice de devolução 
de cheques atingiu 3,72%.

No Brasil
No país, foram devolvidos pela se-

gunda vez 1,94% dos cheques compen-
sados em outubro de 2012, de acordo 
com o Indicador Serasa Experian de 
Cheques Sem Fundos. Este resultado 
supera o 1,87% de devolução registra-
do no mês imediatamente anterior, se-
tembro/12, mas fica muito próximo do 
registrado em outubro de 2011, quando 
1,92% dos cheques compensados foram 
devolvidos pela segunda vez por insufi-
ciência de fundos.

No acumulado de janeiro a outubro 
deste ano, por sua vez, foram devolvi-
dos 2,02% de cheques, contra 1,92% no 
mesmo período de 2011. Apesar deste 
aumento, a devolução de cheques por 
falta de fundos em outubro (1,94%) foi 
a terceira mais baixa do ano até agora, 
perdendo apenas para as devoluções de 

Sobe na PB número de cheques devolvidos
ALTA DE 28,42%

1,87% e de 1,93%, registradas em setem-
bro e janeiro, respectivamente.

No acumulado de 2012, Roraima 
continua na liderança dos Estados com o 
maior percentual de cheques devolvidos 
(11,80%). No outro extremo, o Estado com 

o menor percentual de devolução de che-
ques no acumulado de janeiro a outubro 
é São Paulo, com 1,47%. Observando-se 
por região, a Norte, com 4,42% segue com 
maior percentual de devolução de cheques 
no período; a Sudeste com o menor, 1,59%.

Em outubro, segundo dados da Serasa Experian, foram devolvidos 23,5 mil cheques no Estado

Rodrigo Carvalho, superintendente do Detran, alerta aos candidatos que já fizeram a inscrição que fiquem atentos às mudanças

Foto: Evandro Pereira

Cleane Costa
cleanec@gmail.com
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Seminário debate impacto do 
assédio moral no trabalhador

Uma ameaça invisível, ca-
paz de levar trabalhadores a 
desenvolverem problemas de 
saúde como depressão, síndro-
me do pânico e, em casos ex-
tremos, de levar uma pessoa a 
cometer um suicídio. Foi esse o 
tema do seminário “Impacto do 
Assédio Moral à Saúde do Tra-
balhador”, promovido ontem 
pela Central Única dos Traba-
lhadores na Paraíba (CUT-PB) e 
que contou com a presença do 
advogado, psicólogo e profes-
sor universitário Roberto Helo-
ani, especialista no assunto.

Sendo caracterizado 
como um conjunto de condu-
tas abusivas que geralmente 
se dão com frequência, existin-
do a intencionalidade de ferir, 
o assédio moral é considera-
do um fenômeno gravíssimo, 
pois, além do mal-estar causa-
do no próprio ambiente de tra-
balho, atinge também a saúde 
daquele que foi agredido e, até 
mesmo, suas relações pesso-
ais. “Alguém que tem sua ima-
gem deteriorada no trabalho 
de forma alguma permanece 
incólume. Isso acaba repercu-
tindo, também, na sua vivência 
familiar”, afirma o especialista 
Roberto Heloani.   

A ideia do seminário sur-
giu a partir da percepção da 
necessidade dos trabalhado-
res de combater esse tipo de 
prática. “O trabalhador mui-
tas vezes está sendo assedia-
do mas não sabe com quais 
ferramentas pode combater. 
Quando ele toma posse dessas 
informações, isso faz com que 

os casos comecem a aparecer 
e serem coibidos”, explica o co-
ordenador do evento, o secre-
tário de administração da CUT 
Marcos Henriques Silva.

Embora o número de ca-
sos não possa ser quantificado 
devido ao receio que os traba-
lhadores ainda têm em relação 
ao que pode ser feito, o certo 
é que o número de denúncias 
nos sindicatos tem crescido 
substancialmente. Isso não 
quer dizer, porém, que tenha 
havido um crescimento no nú-
mero de casos, mas sim que 
houve uma tomada de consci-
ência por parte da população. 

Embora seja de extrema 
importância que a vítima não 
permaneça calada, é importan-
te, também, não confundir um 
simples desentendimento com 
um caso de assédio moral. É 
possível – e até comum – que 
haja algumas discórdias no 
ambiente de trabalho. Uma das 
principais diferenças é a fre-
quência com que ela acontece. 

O que fazer
O primeiro cuidado que 

deve ser tomado é evitar o iso-
lamento, procurando o apoio 
de amigos próximos e, princi-
palmente, da própria família, 
notificando-a sobre o que, de 
fato, está ocorrendo. Depois 
disso, a pessoa deve procurar 
o sindicato responsável, e o ór-
gão dará as instruções das me-
didas que devem ser tomadas. 

No caso dos bancários, 
um acordo foi firmado em ja-
neiro do ano passado entre 
a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro (Contraf) e a Federa-
ção Nacional de Bancos (Fena-
ban) através do qual os bancos 
se comprometem a analisar 
se a demanda é verificada e, 
no caso de haver consistência, 

responsabilizar-se por corrigir 
o mal. 

Se o processo não for le-
vado a sério, porém, resta a 
ação jurídica, que irá acionar 
o Ministério Público do Tra-
balho. O psicólogo, no entanto, 
alerta: “Não dá para entrar em 
um jogo desses sem a ajuda 
institucional. É entrar na briga 
já sabendo que irá perder”. 

Perfil dos assediados
Embora a distância entre 

o número de homens e mu-
lheres tenha ficado cada vez 
menor, mulheres ainda são as 
principais vítimas do assédio 

moral. O mesmo acontece em 
relação aos profissionais que 
mais sofrem com o problema: 
mesmo tendo diminuído o nú-
mero de bancários que sofrem 
assédio, eles continuam lide-
rando o ranking. 

O problema, porém, atin-
ge todos os setores do siste-
ma produtivo, principalmente 
aqueles que têm metas a serem 
cumpridas, como atendentes 
de call centers e vendedores. 
“Na verdade, existe em todos os 
setores. Não existe um só setor 
do sistema  produtivo que não 
tenha casos de assédio moral”, 
afirma Roberto Heloani.

- Ameaça, insulto, isolamento; 
- Restrição ao uso sanitário;
- Restrições com grávidas, mulheres 
com filhos e casadas;
- Os cursos de aperfeiçoamento serem 
preferenciais para determinado sexo;
- Revista vexatória, e outras atitudes 
que caracterizam assédio moral.

Instituições e órgãos que 
podem ser procurados:

- Sindicatos;
- Ministério do Trabalho e Emprego; 

- Superintendências Regionais do 
   Trabalho e Emprego;
- Conselhos Municipais dos Direitos 
   da Mulher;
- Conselhos Estaduais dos Direitos 
  da Mulher;
- Comissão de Direitos Humanos;
- Conselho Regional de Medicina;
- Ministério Público;
- Justiça do Trabalho;
- Central Alô Trabalho (158 - 
atende em âmbito nacional);
- www.mte.gov.br/ouvidoria

O que pode ser considerado assédio moral: 

O evento foi promovido ontem pela CUT-PB e teve como palestrante o psicólogo e professor universitário Roberto Heloani

Fotos: Ortilo Antônio

Considerado um fenômeno 
gravíssimo, ele afeta a 
saúde da pessoa atingida

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

Um efetivo de 800 policiais militares, 
além de equipes do Corpo de Bombeiros, 
Polícia Civil, BPTran, Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana (Semob) e 
Guarda Municipal participarão do esque-
ma de segurança da Romaria da Penha, 
o maior evento religioso de concentração 
popular do Estado da Paraíba, com um pú-
blico estimado em 300 mil pessoas. Segun-
do o tenente-coronel Jeferson Pereira, em 
todo o percurso também serão utilizadas 
câmeras de monitoramento e o trabalho 
da polícia na romaria terá início às 18h do 
sábado e se estenderá até as 18h do do-
mingo (25). A PM utilizará na segurança 
70 viaturas, entre carros e motos, além de 
cães e cavalos.

O esquema de segurança para a edi-
ção de número 294 da Romaria da Penha 
que tem um percurso de aproximadamen-
te 14 quilômetros foi apresentado ontem 
pela manhã, pelo comandante-geral da 
PM, coronel Euler Chaves, no auditório do 
Quartel do Comando-Geral, no centro da 
capital. A operação foi planejada através 
de parcerias com cerca de 14 órgãos envol-
vidos diretamente com o evento religioso, 
inclusive a Arquidiocese e o Ministério Pú-
blico do Estado.

O esquema de policiamento foi di-
vidido em oito setores, com uma atenção 
maior para a chegada dos fiéis no Santuá-
rio da Penha e o trecho que compreende 

a Mata do Buraquinho e a Universidade 
Federal da Paraíba. Neste trecho, algumas 
medidas de segurança foram tomadas, com 
a interdição da passarela da Pedro II, que 
será bloqueada por policiais do canil para 
evitar peso na estrutura da construção.

Serão colocados 22 pontos de obser-
vação policial e 35 viaturas vão estar po-
sicionadas em locais estratégicos ao longo 
do percurso, auxiliadas por outras 35 que 
farão o policiamento no entorno do even-
to. Todo o efetivo militar foi dividido em 
16 turnos e o maior número de policiais 
será empregado no local da chegada da 
romaria, no Santuário da Penha, onde se-
rão concentrados 216 homens. 

“A segurança da Romaria da Penha 
envolverá unidades policiais da Região 
Metropolitana de João Pessoa e a meta é a 
paz em todo o evento. Nossa orientação é 
para que as pessoas evitem exageros, bebi-
das e não levem objetos de valores porque 
os marginais procuram observar as pesso-
as mais fragilizadas, como os idosos. Todos 
devem evitar andar sozinhos, o melhor é 
sempre caminhar em grupos de amigos 
para que ações violentas sejam evitadas”, 
orienta o coronel Euler.

Caminhada
O evento terá início amanhã às 16h, 

com um momento de oração na capela 
da Praia da Penha. Logo em seguida, às 
17h, terá início a carreata com a imagem 
de Nossa Senhora da Penha até a Igreja 
de Nossa Senhora de Lourdes, no centro 

Esquema de segurança terá mais de 800 policiais
ROMARIA DA PENHA

de João Pessoa, onde acontece a concen-
tração dos fiéis.

À noite, exatamente às 22h, Dom 
Aldo dá a bênção de envio desejan-
do uma boa caminhada aos romeiros, 
dando início a romaria. Na chegada ao 
Santuário da Penha, (no bairro do mes-
mo nome) por volta das 5h, uma missa 
Campal é celebrada pelo arcebispo da 
Paraíba Dom Aldo Pagotto, marcando 
o encerramento da Romaria da Penha, 
cujo tema deste ano “Maria, saúde dos 
enfermos, ajuda-nos a perseverar na fé 

e a construir a unidade”, faz menção à 
Campanha da Fraternidade que é Fra-
ternidade e Saúde Pública.  

A tradicional Romaria da Penha 
acontece anualmente no último final de 
semana do mês de novembro e segundo 
informações da assessoria da Prefeitura 
de João Pessoa, o Santuário da Penha 
faz parte do roteiro histórico e turísti-
co do litoral paraibano e foi tombado 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep), 
em 26 de agosto de 1980.

O plano de segurança foi apresentado ontem pelo comandante-geral da PM, coronel Euler Chaves

José Alves 
Zavieira2@gmail.com



Governo entrega pavimentação
da rodovia Cajá/Caldas Brandão
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O Governo do Estado 
inaugura hoje, às 11h, a pa-
vimentação de mais uma 
rodovia dentro do Programa 
Caminhos da Paraíba. Trata-
-se da PB-051, trecho Cajá/
Caldas Brandão. A região be-
neficiada pela rodovia con-
templa as  populações da ci-
dade de Caldas Brandão e do 
distrito de Cajá, no Agreste 
paraibano.

Na obra, o Governo do 
Estado investiu R$ 3,8 mi-
lhões, com recursos do Te-
souro do Estado e da Cor-
poração Andina de Fomento 
(CAF). Iniciada em setembro 
do ano passado, a pavimen-
tação foi concluída recente-
mente, beneficiando dire-
tamente 26,8 mil pessoas. 
A extensão total do trecho, 
incluindo o que está sen-
do pavimentado de Caldas 
Brandão a Mari, é de 14 qui-
lômetros e o investimento 
chega a R$ 6,2 milhões.

A pavimentação da ro-

dovia é um importante apoio 
ao desenvolvimento sócio-
econômico do Estado, inte-
grando a cidade de Caldas 
Brandão à malha rodoviária 
estadual pavimentada, facili-
tando o escoamento da pro-
dução econômica regional.

O asfaltamento também  
ajuda a baixar os custos dos 
fretes de cargas e de trans-
porte de passageiros; melho-
ra a qualidade de vida das 
pessoas e oferece conforto e 
segurança aos usuários. Pela 
rodovia, trafegam, diariamen-
te, cerca de 386 veículos en-
tre automóveis, camionetas, 
ônibus, caminhões e motos.

A pista de rolamento 
recebeu tratamento superfi-
cial duplo (TSD). A platafor-
ma da rodovia tem largura 
de oito metros. Os principais 
serviços realizados foram 
terraplanagem em cortes e 
aterros, sistema de drena-
gem para águas pluviais e 
subterrâneas, pavimentação 
asfáltica, cercas delimita-
doras da faixa de domínio, 
gramagem e paisagismo em 
taludes e sinalização hori-
zontal e vertical.

Na obra da PB-051, foram 
investidos R$ 3,8 milhões 
do Tesouro do Estado

Dois alunos da Escola Esta-
dual de Ensino Médio e Profis-
sionalizante Monsenhor Vicente 
Freitas, integrante do Programa 
Ensino Médio Inovador (Proemi), 
no município de Pombal, se des-
tacaram em premiações. Diego 
de Sousa Silva, de 17 anos, con-
quistou o 1o lugar na Paraíba na 
5a edição do Concurso de Reda-
ção promovido pelo Senado Fe-
deral, que este ano teve o tema 
“Meu município, meu Brasil”. 
Com o resultado, Diego e outros 
26 alunos – um de cada Estado 
do Brasil – foram selecionados 
para participar do Projeto Jovem 
Senador, realizado entre os dias 
19 e 22 de novembro, em Brasí-
lia, na sede do Senado Federal.

Os selecionados serão pre-
miados com notebook, medalha, 
certificado e publicação da sua 
redação no livreto produzido 
pelo Senado Federal. As escolas 
dos alunos classificados nos três 
primeiros lugares na etapa na-
cional receberão computadores 
(desktops), publicações técnicas 
e multimídia produzidas pelo 
Senado Federal e certificado de 
participação.

O Projeto Jovem Senador  foi 
criado por meio da Resolução nº 
42, de 2010, com o objetivo de 
proporcionar aos estudantes co-
nhecimento acerca da estrutura 
e do funcionamento do Poder 
Legislativo brasileiro, bem como 
estimular um relacionamento 
permanente dos jovens cidadãos 
com o Senado Federal. O Concur-
so de Redação é promovido pelo 
Senado Federal desde 2008 e 

conta com o apoio das Secreta-
rias de Educação dos Estados e 
do Distrito Federal.

Olimpíada
A aluna Patrícia Vieira de 

Queiroga, também da Escola Es-
tadual Monsenhor Vicente Frei-
tas, da 13a Gerência Regional de 
Educação, teve seu texto selecio-
nado para participar da etapa 
regional da 3a edição da Olimpí-
ada de Língua Portuguesa – Es-
crevendo o Futuro. O texto pro-
duzido pela aluna foi analisado 
pelas Comissões Julgadoras Esco-
lar, Municipal e Estadual. Depois 
de passar por todas essas etapas, 
foi selecionado como um dos 500 
semifinalistas da Olimpíada em 
todo o Brasil.

O tema da Olimpíada foi “O 

lugar onde eu vivo”. A estudan-
te escreveu um texto com base 
em oficinas realizadas pela pro-
fessora Sandra Regina sobre o 
gênero Artigo de Opinião. Com 
o título “A favor da memória”, 
o texto de Patrícia defende a 
preservação da chaminé da Bra-
sil Oiticica, tema polêmico que 
provocou opiniões divergentes 
na comunidade da cidade de 
Pombal. Ainda este mês, a aluna 
Patrícia Queiroga e a professora 
Sandra Regina participarão de 
oficinas de escrita em Belo Ho-
rizonte.

A Olimpíada de Língua Por-
tuguesa Escrevendo o Futuro de-
senvolve ações de formação de 
professores com o objetivo de 
contribuir para a melhoria do 
ensino da leitura e escrita nas 
escolas públicas brasileiras. A 
Olimpíada tem caráter bienal e, 
em anos pares, realiza um con-
curso de produção de textos que 
premia as melhores produções 
de alunos de escolas públicas de 
todo o país.

Na 3a edição participam pro-
fessores e alunos do 5o ano do 
Ensino Fundamental (EF) ao 3o 

ano do Ensino Médio (EM), nas 
categorias: Poema nos 5o e 6o 

anos EF; Memórias nos 7o e 8o 
anos EF; Crônica no 9º ano EF e 
1º ano EM; e Artigo de opinião 
nos 2o e 3o anos EM. Nos anos 
ímpares, desenvolve ações de 
formação presencial e à distân-
cia, além da realização de estu-
dos e pesquisas, elaboração e 
produção de recursos e mate-
riais educativos.

Alunos de escola estadual de Pombal 
se destacam em concursos nacionais

EDUCAÇÃOO estudante de Medicina, 
Francisco Diniz Borborema, 
de 22 anos, costuma fazer o 
trajeto de casa para a faculda-
de pelo menos duas vezes por 
dia. No percurso, realizado de 
automóvel, chega a ficar para-
do em até sete semáforos, na 
ida ou na volta.

Além do estresse do 
trânsito, nos horários de pico, 
Francisco relata o constran-
gimento de encarar “jovens 
malabaristas” ou “pequenos 
lavadores de para-brisas” nos 
sinais. “A gente se sente inse-
guro, pois não sabe se vai aju-
dar uma pessoa carente ou al-
guém que quer dinheiro para 
outras coisas. ”, comentou o 
estudante.

A Promotoria da Educação 
de Campina Grande está apu-
rando a infrequência escolar 
das crianças que se encontram 
nas ruas no município. Segundo 
o promotor de Justiça Guilher-
me Costa Câmara, estão sendo 

feitas diligências, para mapear 
quem são essas crianças e ado-
lescentes que estão nas ruas e 
por que não estão frequentan-
do a escola. O intuito é tomar 
providências junto aos pais.

Guilherme explicou que 
após a identificação das crian-
ças e adolescentes, os pais 
serão chamados e alertados 
sobre suas responsabilidades. 
Caso haja constatação de par-
ticipação direta deles no pro-
blema, poderão ser acionados 
judicialmente. 

Além disso, a Promotoria 
vai cobrar uma maior atuação 
de instituições e órgãos pú-
blicos. Uma das ações será o 
reforço no Programa Ruanda. 
Guilherme Câmara informou 
que vai recomendar à Secre-
taria de Assistência Social do 
município os pagamentos do 
programa que é desenvolvi-
do com o objetivo de retirar 
as crianças e das ruas de CG. 
Grande.

MPE apura se crianças 
frequentam as escolas

EM CAMPINA GRANDE

Diego de Sousa ganhou o 1o lugar em Concurso de Redação, enquanto Patrícia Vieira se classificou em Olimpíada de Português

Fotos: Divulgação

Os selecionados 
no Concurso de 
Redação serão 
premiados com 
notebook, medalha, 
certificado e 
publicação da sua 
redação no livreto 
produzido pelo 
Senado Federal

Duas adolescentes foram 
encontradas no “Bar do Tuta”, 
localizado no Sítio Antas, no 
município de Puxinanã, du-
rante ação de busca e apreen-
são realizada pela delegacia 
local e Conselho Tutelar, na 
última segunda-feira. A ope-
ração foi realizada após ação 
com pedido de liminar ajuiza-
da pela Promotoria da Criança 
e do Adolescente de Pocinhos 
e deferida pela Justiça.

De acordo com a promo-
tora de Justiça, Jovana Maria 
Tabosa, o bar é um ponto de 
prostituição e drogas, como 
também servia bebidas alcoóli-
cas às adolescentes. Elas foram 

encaminhadas juntamente 
com as mães para a delega-
cia onde prestaram declara-
ções. O delegado instaurou 
inquérito policial contra os 
donos do estabelecimento. 
A promotora informou que 
as adolescentes serão incluí-
das em um programa social. 

Jovana Tabosa destacou 
que a prostituição infantil em 
Puxinanã é tema recorren-
te. Ela informou que a polícia 
também realizou uma fiscali-
zação na residência de Ednilda 
Cândido dos Santos, conhecida 
como “Nil de Bato”, na mesma 
cidade, mas não foram encon-
tradas adolescentes no local. 

Jovens são encontradas 
em ponto de prostituição

PUXINANÃ
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MP instaura 12 inquéritos em 9 meses
PROMOTORIA DA MULHER

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

O vereador reeleito Olímpio Oliveira (PMDB) 
mostrou-se frustrado com as atribuições da função 
que exerce, porque, segundo ele, os vereadores podem 
fazer muito pouco. “Quando me elegi, pensava que o 
vereador podia fazer o bem. Mas, não pode”, declarou 
Olímpio.

l O QUE PODE

Conforme Olímpio Oliveira, os vereadores pouco podem 
realizar de mais efetivo. Ele lamentou que os parlamentares 
sequer possam mandar calçar uma rua. “Vereador não pode 
fazer o bem. O que o vereador pode fazer é tentar evitar o mal”, 
filosofou o peemedebista.

l QUEIXA

Durante a sessão de ontem, o vereador João Dantas 
(PSD), que não foi reeleito, reclamou da falta de atenção da 
imprensa às suas declarações na tribuna. João afirmou que 
tem feito denúncias e ponderações graves e, mesmo assim, a 
imprensa não repercute sua fala.

Nenhuma linha 
Um dos temas que João Dantas volta e meia pontua na 

tribuna da Casa de Félix Araújo é o risco de um racionamento 
de água em Campina Grande, que, de acordo com ele, mostra-
se cada vez mais iminente. Mas, segundo o parlamentar, 
“nenhuma linha sai nos jornais”. 

Ambiente pesado

Durante audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
2013, o clima esquentou entre alguns membros do Orçamento 
Participativo e os vereadores Antônio Pereira, que preside os 
trabalhos, e Cassiano Pascoal, que secretaria. 

Constrangimento
Cassiano Pascoal pediu a Pereira que não permitisse que 

as discussões descambassem para “o debate do sexo dos anjos” 
e, irritado, o presidente da SAB da Conceição, Jobson Alves, 
rebateu: “O vereador, quando não é faltoso, chega atrasado. Ele 
deveria ter mais modos”.

SPC  Avisa

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande 
(CDL-CG) anunciou que está trabalhando com uma nova 
ferramenta de proteção de nome e de marca para os 
empresários do município. O serviço, chamado de SPC Avisa, 
foi criado para impedir que o Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 
sejam utilizados por fraudadores. 

Protegido
Segundo a CDL-CG, quem contratar o serviço terá o 

CPF ou CNPJ monitorado 24 horas por dia, sendo notificado 
de qualquer inclusão, alteração ou exclusão nos dados, com 
prevenção imediata e alerta sobre indícios de fraudes.

Reincidente

Mais uma vez os servidores da Prefeitura Municipal de 
Campina Grande reclamam do descaso do órgão em relação aos 
vales-transportes. Segundo os funcionários públicos, faltando 
menos de dez dias para acabar o mês, os cartões Vale-Mais 
ainda não foram recarregados com os vales correspondentes à 
novembro. 

Lamento

É o segundo mês seguido que a PMCG atrasa a recarga dos 
cartões, fazendo com que os servidores tenham que pagar as 
passagens para poderem trabalhar. “Só nos resta apelar para o 
bom senso e chamar a responsabilidade os atuais gestores da 
Prefeitura de Campina Grande”, Maria do Socorro, funcionária 
da PMCG.

Pouco pode

No mesmo período, chegaram 
ao Núcleo de Apoio cerca de 
200 inquéritos policiais, 

De novembro do ano pas-
sado até o mês de agosto deste 
ano, a Promotoria de Justiça 
Especializada de Defesa da 
Mulher em Situação de Vio-
lência Doméstica e Familiar 
de Campina Grande (Promo-
toria da Mulher-CG) instaurou 
12 Inquéritos Civis Públicos 
(ICPs) um Procedimento Pre-
paratório (PA) e realizou três 
inspeções em estabelecimen-
tos  públicos de atendimento à 
mulher.

No mesmo período, che-
garam ao Núcleo de Apoio Ad-
ministrativo às Promotorias 
Criminais de Campina Grande, 
cerca de 200 inquéritos po-
liciais, tendo ameaça e lesão 
corporal como tipificação dos 
crimes mais recorrentes. Des-
de a instalação da Promotoria 
de Justiça Especializada da 
Mulher, em novembro de 2011, 
foram atendidas no Núcleo 10 
mulheres vítimas de violência 
doméstica na região polariza-
da por Campina Grande.

“Todas receberam o de-
vido encaminhamento aos 
órgãos de atendimento às 
mulheres, bem como a devida 
orientação dos seus direitos 
preconizados pela Lei Maria 
da Penha”, garante a assessora 
jurídica Gregória Benário Lins 
e Silva, que atuava em Campina 
Grande e agora está na Promo-
toria de Justiça Especializada 
da Mulher em João Pessoa.

Esses números relativos 
ao balanço de nove meses de 
atividades da Promotoria da 
Mulher de Campina Grande 
foram apresentados pela as-
sessora jurídica, que também 
integra a União Brasileira de 
Mulheres na Paraíba (UBM-
-PB), no ‘17º Encontro Nacio-
nal da Rede Feminista Norte e 
Nordeste de Estudos e Pesqui-
sa Sobre a Mulher e Relações 
de Gênero’, realizado na Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), em João Pessoa, no 
período de 14 a 17 deste mês 
de novembro.

“A Promotoria da Mulher 
de Campina Grande procurou 
cumprir uma das principais 
metas traçadas: o resguardo da 
efetiva aplicabilidade da políti-
ca pública que visa coibir a vio-
lência contra a mulher”, com-
pleta Gregória Benário. “É o 
cumprimento das políticas pú-
blicas estabelecidas na Lei Ma-
ria da Penha (11.340/2006)”, 
diz, ressaltando que os núme-
ros apresentados no evento da 
UFPB estão no relatório ‘Pro-
motoria da Mulher: uma expe-
riência no Planalto da Borbo-
rema’. As inspeções citadas no 
relatório, realizadas nos nove 
primeiros meses de instalação 
da Promotoria, foram na Casa-
-Abrigo de Campina Grande, no 
Núcleo de Medicina Odonto Le-
gal (Numol-CG) e na Delegacia 
especializada de Atendimento  
à Mulher (DEAM-CG).

A assessora jurídica lem-
bra que, a partir de setembro 
deste ano, com as mudanças 
provocadas por uma resolu-
ção aprovada pelo Colégio de 
Procuradores do Ministério 
Público do Estado da Paraíba 
(MPPB),  as Promotorias de 
Justiça Especializada de Defe-
sa da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Fami-
liar, tanto de Campina Grande 
quanto de João Pessoa, passa-
ram também a acompanhar os 
inquéritos policiais e processos 
que tramitam no Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher.

O índice da criminalidade em Cam-
pina Grande tem gerado fortes angús-
tias e preocupações na população. Um 
homem foi vítima de sequestro relâm-
pago. A vítima também foi espanca-
da pelos crimonosos e está em estado 
regular e em fase de recuperação no 
Hospital de Emergência e Trauma da 
cidade.

A fatalidade ocorreu por volta das 
22:30, quando a vítima, Wladimir Si-
queira Bezerra, 34 anos de idade, esta-
va retornando para sua residência. O 
rapaz foi abordado dentro de seu veí-
culo, um gol de cor prata, por quatro 
indivíduos não identificados. 

Os criminosos teriam cercado o 
automóvel, deixando-o sem saída. Se-
gundo Wladimir, dois estariam arma-
dos com um revólver calibre 32 e uma 
espingarda calibre 12. Enquanto dois 
o abordavam dentro do veículo, os ou-
tros dois estariam aguardando do lado 
de fora em duas motocicletas. 

Sentindo-se ameaçado, a vítima 
relatou a equipe de reportagem de 
que o objetivo dos bandidos seria a de 
ir para um caixa eletrônico e ter acesso 
a sua conta bancária. Insatisfeitos, le-
varam a carteira, relógio de pulso, um 
notebook, um data-show, deixando 
apenas os seus documentos pessoais. 

“Quando eles perguntaram o meu 
nome, pegaram a minha carteira de ha-
bilitação para verificar se eu estaria di-
zendo a verdade. Caso eu estivesse men-
tindo, sofreria mais torturas ou poderia 
até ser morto”, disse o trabalhador.

Eles ainda teriam dito que, não 
iriam cometer o homicídio, mas que a 
vítima seria amarrada por cordas. Em 
seguida, o homem sofreu inúmeras 

agressões físicas na cabeça como tam-
bém uma ‘coronhada’ de revólver até 
desmaiar. Wladimir disse que preferiu 
não olhar para os rostos, optando em 
preservar sua vida. Porém, quando ou-
viu um dos criminosos falar, percebeu 
que o sotaque seria da região Sudeste 
não descartando uma possível relação 
com a gangue ‘parceira’ de facção do 
Rio de Janeiro, atuantes na morte do 
sargento Jefferson Lucena, no último 
domingo (18).

Horas depois, o agredido foi en-
contrado em um matagal e socorrido 
por um homem não informado pela 
vítima. Conforme ele, o rapaz que o 
ajudou teria informado que nas proxi-
midades outra pessoa estaria o obser-
vando cautelosamente. 

“Campina Grande está tendencio-
sa a crimes que antes eram inéditos. 
Infelizmente está ocorrendo como 
atividades rotineiras, espancar as pes-
soas, matar policiais no município”, 
lamentou.

O cirurgião buço maxilo facial, Tony 
Peixoto, informou o quadro de saúde 
do paciente, o procedimento feito e 
quais os posteriores atendimentos. “A 
vítima de imediato foi detectada com 
fortes espancamentos na face, com 
sonolência, porém consciente. Foram 
solicitados os serviços da neurocirurgia 
e da oftalmologia. Hoje, o seu estado 
é estável. No entanto, não consegue 
abrir os olhos devido os hematomas 
nas pálpebras. Novos exames já foram 
solicitados”, explicou o médico.

Por opção dos familiares, o pacien-
te será encaminhado para um hospital 
privado na cidade. O processo investi-
gativo do crime, realizado por inter-
venção da Polícia, está em andamento 
e até o momento, sem a identificação 
e localização dos delituosos. 

Homem sofre um sequestro    
relâmpago e ainda é agredido 
Kalyenne Antero
Especial para A União

FOTO: Ilustração

Começa hoje em Cam-
pina Grande o VI Encontro 
da Música Regional de Raiz. 
O evento, promovido pelo 
Serviço Social do Comércio 
(Sesc) da Paraíba em parceria 
com o Departamento Nacio-
nal do Sesc, reúne diversas 
atrações do Nordeste, com 
apresentações que resga-
tam a identidade cultural da 
região, através de shows de 
coco, samba, chorinho, forró, 
maracatu, e outros estilos tra-

dicionais. O evento acontece 
até a próxima quinta-feira.

De acordo com a organi-
zação do evento, o objetivo do 
encontro é difundir as mani-
festações culturais que se en-
contram ofuscadas pela mo-
dernidade. Além dos shows, 
que acontecerão na Praça da 
Bandeira, no centro da cida-
de, acontecerá também, de 25 
à 29 de Novembro, oficinas 
de Rabeca e Percussão, que 
capacitará artistas que traba-
lham com a música de raiz. As 
oficinas serão realizadas no 
Sesc Centro, das 14 às 17h.

A abertura do encontro 
será às 18h de hoje, com o 
show da artista campinense 
Eloisa Olinto. A cantora irá 
fazer um repertório tradicio-
nal, com samba e chorinho. 
Em seguida, haverá a apre-
sentação do músico Gabriel 
Caminha, que trabalhará as 
músicas do seu projeto solo 
Loopiando. Encerrando a 
programação do primeiro dia, 
o grupo pernambucano de 
maracatu Toque Leoa apre-
sentará ao público campinen-
se um show com baque solto, 
coco e ciranda. 

Começa hoje no Sesc Centro o VI 
Encontro da Música Regional de Raiz

PRATA DA CASA

Diogo Almeida
Especial para A União



Prorrogado estado de emergência
25 MUNICÍPIOS

Governo estadual mantém 
ações para minimizar os 
efeitos da seca na PB

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 23 de novembro de 2012

Pequenos empresários 
vão vender produtos a 
prefeituras paraibanas
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O governador da Paraí-
ba Ricardo Coutinho decre-
tou a prorrogação da situa-
ção de emergência em 25 
municípios atingidos pelos 
efeitos da seca no Estado. O 
ato foi publicado ontem no 
Diário Oficial do Estado e 
tem vigência por mais 180 
dias.

Atualmente, 196 cida-
des se encontram em estado 
de emergência. No início de 
novembro, foi prorrogada a 
situação de emergência em 
170 municípios. O objetivo 
da prorrogação do decreto 
da situação de emergência 
é agilizar a liberação de re-
cursos federais nas áreas de 
abastecimento, apoio aos 
agricultores que perderam 
suas plantações e ainda a re-
cuperação de locais atingi-
dos pela estiagem, na maio-
ria localizado no semiárido 
paraibano.

Para combater os efei-
tos da estiagem prolongada, 
o Governo do Estado  vem 
desenvolvendo diversos 
programas, a exemplo da 
Operação Carro-Pipa, Bolsa  
Estiagem, Seguro Safra, dis-
tribuição gratuita de ração 
animal e a comercialização 
a preços subsidiados de ra-
ção animal com desconto de 
50% do preço de mercado.

Recentemente, Ricardo 
Coutinho reuniu prefeitos 
para tratar da situação dos 
municípios, quando mani-
festou sua preocupação com 
os efeitos da seca no Estado. 
Para amenizar o sofrimento, 
o Governo do Estado, em par-
ceria com o Governo Federal, 
está construindo cisternas, 
barreiros e sistemas sim-
plificados de água, além da 

distribuição de ração animal 
para tentar salvar o rebanho.

Atualmente, o Governo 
do Estado está com a distri-
buição de ração animal be-
neficiando 120 municípios. 
No total, são 19 mil tonela-
das do produto. Por meio 
da Defesa Civil Estadual, 
estão sendo solicitados ao 
Ministério da Integração 
Nacional mais recursos para 
aquisição de ração animal 
e contratação de mais car-
ros-pipas. Cerca de 500 car-
ros-pipas, contratados pelos 
governos estadual e federal, 
estão distribuindo água nos 
municípios atingidos pela 
estiagem.

Os oito principais açu-
des do Estado, de acordo 
com boletim diário emitido 

pela Aesa (Agência Executi-
va de Gestão das Águas da 
Paraíba), está com níveis 
bem abaixo de sua capaci-
dade, sendo o caso mais gra-
ve o do açude Engenheiro 
Ávidos, que tem capacidade 
para 255 milhões de metros 
cúbicos, mas está apenas 
com 48 milhões de m3.

Pelas estatísticas do Go-
verno do Estado, a seca está 
atingindo mais de 2,6 mi-
lhões de paraibanos. Quan-
do decretou a prorrogação 
da situação de emergência 
dos 170 municípios, o gover-
nador Ricardo Coutinho dis-
se que essa situação requer 
o máximo de esforço das au-
toridades e na oportunidade 
alertou os prefeitos para a 
necessidade de decretarem 

situação de emergência para 
que, como isso, a população 
tenha acesso mais facilmen-
te aos programas sociais do 
Governo Federal, como Bol-
sa Estiagem, crédito agrícola 
e alimentação animal.

Previsão do tempo
Para hoje, na região do 

Litoral do Estado, está pre-
vista temperatura máxima 
de 29 graus e mínima de 23 
graus, com céu parcialmente 
nublado. Para o Brejo, a tem-
peratura terá mínima de 19 
e máxima de 28 graus e tam-
bém com céu parcialmente 
nublado. 

A temperatura prevista 
para o Agreste será mínima 
de 20 graus e máxima de 29 
graus, com possibilidade de 

chuvas rápidas e isoladas. 
Cariri e Curimataú terão 
temperatura entre 20 graus 
e 33 graus. A região sertane-
ja do Estado terá hoje tem-
peratura bastante alta, che-
gando a 35 graus. 

As 25 cidades que tive-
ram a situação de emergên-
cia prorrogada por mais seis 
meses são Alagoa Grande, 
Araçagi,  Areia, Belém, Cal-
das Brandão, Capim, Cui-
té de Mamanguape, Duas 
Estradas, Guarabira, Guri-
nhém, Mamanguape, Mati-
nhas, Mulungu, Pilar, Pilões, 
Pirpirituba, Pedro Régis, Rio 
Tinto, São José dos Ramos, 
São Miguel de Taipu, Serra 
da Raiz, Serra Redonda, Ser-
tãozinho, Sobrado e Lagoa 
de Dentro.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O relatório elabora-
do pela Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB), 
resultado da inspeção 
realizada nas obras de 
transposição das águas 
do Rio São Francisco, foi 
entregue à ministra-chefe 
da Casa Civil, Gleisi Hof-
fmann, e ao ministro das 
Cidades, Aguinaldo Ribei-
ro. O deputado estadual 
Assis Quintans (Democra-
tas) manteve audiência 
com os dois ministros e fez 
a entrega do material, em 
Brasília.

A ministra Gleisi Hof-
fmann elogiou a iniciativa 
da Casa de Epitácio Pessoa 
em formar uma comitiva 
para fazer a inspeção das 
obras de transposição. Ela 
destacou ainda a impor-
tância do trabalho técni-
co e informou que enca-
minhará o documento à 
presidente Dilma Rousseff 

(PT). O encontro teve a 
presença ainda do depu-
tado federal Romero Ro-
drigues (PSDB).

O material elabora-
do pela comitiva também 
foi entregue ao senador 
Humberto Costa (PT-PE), 
relator da Comissão Espe-
cial Externa no Senado, 
criada para acompanhar 
as obras de transposição 
do Rio São Francisco, e 
aos parlamentares fede-
rais paraibanos. De acordo 
com Quintans, o material 
servirá como base para o 
trabalho que será realiza-
do pela comissão.

Durante as reuniões, 
o parlamentar paraibano 
fez um apelo para que o 
problema da seca seja so-
lucionado no Nordeste. 
“Estamos lidando com um 
processo de desertifica-
ção. O planeta está dizen-
do que não suporta mais 

os danos provocados pelo 
homem. A discussão tem 
que ser mais profunda, 
tem que envolver o Minis-
tério da Ciência e Tecnolo-
gia, o Instituto de Pesqui-
sa Espacial, a Embrapa, as 
universidades”, defendeu.

 Relatório 
O relatório é compos-

to pelas informações e fo-
tografias coletadas duran-
te inspeção realizada pelos 
integrantes de uma comis-
são formada recentemen-
te na Paraíba por políticos, 
técnicos e representantes 
do Executivo para fiscalizar 
o andamento das obras de 
transposição.

O presidente da ALPB, 
deputado Ricardo Mar-
celo (PEN), pediu aos par-
lamentares uma atenção 
especial para a questão 
da seca e delegou a Assis 
Quintans a missão de le-

Relatório sobre transposição chega a Brasília
SITUAÇÃO DAS OBRAS

var ao conhecimento das 
autoridades o andamento 
das obras de transposição 
e a importância desta ini-
ciativa para matar a sede 
dos nordestinos.

“A transposição das 
águas do Rio São Francisco 
é uma bandeira de luta da 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba. A seca vem mal-
tratando muito os nordes-

tinos e essa obra vai matar 
a sede de muita gente e 
trazer desenvolvimento 
para a nossa região que é 
tão sofrida”, disse o presi-
dente Ricardo Marcelo.

Quintans, Aguinaldo Ribeiro e Romero Rodrigues entregam documento à ministra Gleisi Hoffmann
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O município de Guarabira está na lista dos 25 que tiveram prorrogado, por decreto, o estado de emergência por causa da estiagem

FOTO: Arquivo

Projeto cria 
políticas para 
dependentes 
químicos

O vereador Benilton 
Lucena (PT) apresentou na 
Câmara Municipal de João 
Pessoa projeto de lei que es-
tabelece políticas para o trata-
mento de dependentes quími-
cos. Ele explica que o projeto 
prevê a criação de uma rede 
municipal de atendimento 
ao dependente químico, para 
tratar as pessoas usuárias de 
cigarros e bebidas alcoólicas, 
entre outras drogas. 

Segundo Benilton, essa 
rede será formada por uni-
dades básicas de saúde; 
serviços hospitalares espe-
cializados; comunidades te-
rapêuticas; e pelos Centros 
de Atenção Psicossocial Ál-
cool e Drogas (Caps).

O petista informa que os 
profissionais que trabalham no 
Programa de Saúde da Família, 
que deverá apoiar a rede, terão 
que ser capacitados para, em 
casos de menor complexidade, 
diagnosticar precocemente a 
dependência química; acolher 
o dependente químico; inter-
vir em tratamentos breves de 
dependência química; e manu-
sear medicamentos relativos 
a tratamento de dependência 
química. A rede será mantida 
com recursos do orçamento 
em vigor. 

Um outro projeto apre-
sentado pelo vereador prevê 
que, antes de qualquer ins-
talação de aterro sanitário 
ou indústria que produzam, 
manipulem ou armazenem 
produtos nocivos à saúde e 
ao meio ambiente em uma 
comunidade, os moradores 
opinem se querem ou não a 
instalação desse empreen-
dimento na sua localidade, 
através de uma pesquisa de 
opinião pública.



Incentivo ao pequeno empresário
PROJETO DO SEBRAE
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GERAL

Micro e pequenas 
empresas vão vender seus 
produtos às prefeituras

Por que brigam palestinos 
e judeus há séculos? 

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Quase que diariamente, os jornais do mundo inteiro 
noticiam os infindáveis ataques mútuos entre israelenses e 
palestinos e as diversas iniciativas internacionais de tentar 
promover, sem sucesso, a paz entre os dois povos. 

O conflito entre árabes e judeus, apesar de atuais, 
têm origem milenar e carregam uma longa história de 
desavenças religiosas e de disputa de terras. Desde os 
tempos bíblicos, judeus e árabes, que são dois entre 
vários povos semitas, ocuparam partes do território do 
Oriente Médio. 

Como adotavam sistemas religiosos diversos, eram 
comuns as divergências, que se agravaram ainda mais 
com a criação do islamismo no século VII. O conflito mais 
recente entre os dois povos se intensificou a partir da 
Primeira Guerra Mundial, quando se deu o fim do Império 
Otomano, e a Palestina, que fazia parte dele, passou a ser 
administrada pela Inglaterra. 

A região possuía 27 mil quilômetros quadrados 
e abrigava uma população árabe de um milhão 
de pessoas, enquanto os habitantes judeus não 
ultrapassavam 100 mil. A Inglaterra apoiava o 
movimento sionista, criado no final do século 19, com 
o objetivo de fundar um Estado judaico na região da 
Palestina, considerada o berço do povo judeu. 

O papel dos ingleses naquele momento era o de 
criar esse “lar nacional” para os judeus, que vinham 
sofrendo perseguições e violências em todo o mundo, 
mas sem violar os direitos dos palestinos árabes que já 
viviam ali. Assim, na década de 20, ocorreu uma grande 
migração de judeus para a Palestina.

Depois de 1933, com a ascensão do nazismo na 
Alemanha e o aumento das perseguições contra os judeus 
na Europa, a migração judaica para a região cresceu 
vertiginosamente. Os palestinos, por sua vez, resistiram a 
essa ocupação e os conflitos se agravaram. 

Após a Segunda Guerra Mundial e o fim do 
Holocausto, que levou ao extermínio de 6 milhões de 
judeus, a crescente demanda internacional pela criação 
de um estado israelense fez com que a Organização das 
Nações Unidas (ONU) aprovasse, em 1947, um plano de 
partilha da Palestina em dois Estados: um judeu, ocupando 
57% da área, e outro palestino (árabe), com o restante 
das terras. Essa partilha, desigual em relação à ocupação 
histórica, desagradou os países árabes em geral. 

Em 1948, os ingleses finalmente desocuparam a 
região e os judeus fundaram, em 14 de maio, o Estado 
de Israel. Um dia depois, os árabes, insatisfeitos com a 
partilha, declaram guerra à nova nação, mas acabaram 
derrotados. 

O conflito permitiu a Israel aumentar seu 
território para 75% das antigas terras palestinas. 
O restante foi anexado pela Transjordânia (a parte 
chamada Cisjordânia) e pelo Egito (a Faixa de Gaza). 
Em consequência disso, muitos palestinos refugiaram-
se em estados árabes vizinhos, enquanto boa parte 
permaneceu sob a autoridade israelense. 

Outras guerras se sucederam por causa de fronteiras, 
com vantagens para Israel e sempre sem uma solução 
para o problema dos refugiados. Apesar de algumas 
tentativas de acordos e planos de paz, a situação atual 
ainda é de muito impasse, principalmente pelo fato de os 
palestinos, liderados pelo movimento islâmico Hamas, não 
reconhecerem o direito de existência de Israel. 

A guerra entre palestinos e judeus só terá um fim 
quando for criado um Estado Palestino que ocupe, de forma 
equitativa com Israel, a totalidade do território tal qual ele 
se apresentava em 1917.

Rômulo preocupado

O vice-governador Rômulo Gouveia mostrou-se preocupado 
com a estiagem na Paraíba e levou o problema para a presidente 
Dilma Rousseff, em Brasília. Rômulo encontrou-se com a presidente 
e narrou para ela o drama que vivem hoje os paraibanos sem água 
para beber e sem alimento para os animais. 

A presidente ficou abismada com o relato. 

Prefeitos preocupados

Os novos prefeitos paraibanos, que participaram de um seminário da 
CNM, ficaram preocupados com o que ouviram da direção do órgão sobre 
repasses de recursos por parte do Governo Federal. 

O negócio não está para brincadeira. 

Projeto piloto do Sebrae 
vai permitir que micro e pe-
quenas empresas vendam 
seus produtos às administra-
ções públicas municipais. As 
prefeituras de João Pessoa, 
Sousa, Guarabira, Bayeux e 
Alagoinha darão início ao 
projeto. Elas deverão prio-
rizar as MPEs em suas com-
pras governamentais a partir 
de 2013.  As administrações 
municipais farão o levan-
tamento de quais são suas 
principais demandas e o Se-
brae irá capacitar os micro 
empresários para planeja-
rem sua produção e partici-
parem das licitações.

De acordo com a analis-
ta técnica do Sebrae, Germa-
na Espínola, o projeto será 
iniciado com as cinco prefei-
turas que participaram esta 
semana do 5° Encontro de 
Oportunidades para Micro 
e Pequenas Empresas – Fo-
menta Nacional, realizado 
em Belo Horizonte. O evento, 
que teve como objetivo am-
pliar o acesso do segmento 
às compras governamentais, 
contou com a participação de 
prefeitos eleitos de três cida-
des paraibanas (Guarabira, 
Alagoinha e Bayeux), além de 
assessores das prefeituras de 
João Pessoa e Sousa.

“A partir da próxima 
semana, marcaremos reuni-
ões com os prefeitos eleitos 
destas cidades para come-
çarmos a planejar o acesso 
das MPEs às compras gover-
namentais. Por outro lado, 
vamos orientar os empresá-
rios como procederem nas 
licitações e capacitá-los para 
planejarem e organizarem 
sua capacidade produtiva”, 
explicou Germana.

De acordo com a Lei Ge-
ral da Micro e Pequena Em-
presa (123/2006), o poder 
público deve promover lici-
tações exclusivas para MPEs 
nas contratações de até R$ 80 
mil. De acordo com a Central 
de Compras do Governo do 
Estado, entre abril de 2011 e 
outubro de 2012, o Governo 
da Paraíba comprou, através 
de licitações, mais de R$ 6 
milhões das micro e peque-
nas empresas.

Compra Legal
No dia 30 de outubro, 

durante a abertura do Fo-
menta Paraíba, o governador 
Ricardo Coutinho lançou o 
programa Compra Legal, que 
irá beneficiar as MPEs nas 
licitações realizadas pelo Go-
verno do Estado. Um projeto 
piloto será iniciado no Sertão 
do Estado, com pregões ex-
clusivos para MPE, na aquisi-
ção de pão para escolas e pre-
sídios das cidades de Sousa, 
Cajazeiras, Pombal e Patos.

Com o programa, as 
MPEs também poderão ser 
subcontratadas nas licita-
ções de grande porte. Nesses 
casos, as empresas vencedo-
ras terão que subcontratar as 
micros para o fornecimento 
do produto em até 30% do 
valor da licitação. Na ocasião, 
o superintendente do Sebrae 
Paraíba, Júlio Rafael, ressal-
tou que a Lei Geral da MPE 
criou um ambiente favorável 
para o crescimento das mi-
cro e pequenas empresas.

A Coordenadoria da In-
fância e Juventude do TJ-PB 
realiza durante os meses de 
novembro e dezembro o 2º 
Seminário Estadual Integrado 
de Medidas Socioeducativas, 
evento que tem por finalidade 
discutir o Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo 
– Sinase, Lei nº 12.594. Den-
tro da programação estão pre-
vistos encontros em Campina 
Grande e Monteiro. No dia 4 de 
dezembro, o seminário prosse-
gue em Patos e encerra no mu-
nicípio de Picuí, no dia 6.

A Lei 12.594 atribui ao 
Estado e aos Municípios a res-
ponsabilidade pela execução 
de medidas socioeducativas 
em meio aberto. Durante o 
evento será apresentado o Sis-
tema Nacional de Informação 
para a Infância e a Adolescên-
cia – SIPA, uma ferramenta de 
avaliação e monitoramento da 
gestão, bem como em relação 
ao atendimento aos menores.

A partir de hoje, a Jus-
tiça do Trabalho da Paraíba 
(Tribunal do Trabalho da 13ª 
Região) passa a adotar o Pro-
cesso Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho (PJe-JT). 
Às 10h, no auditório do Pleno 
do TRT, será realizada cerimô-
nia de lançamento do siste-
ma nacional no Estado, a ser 
conduzida pelo presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) e do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho (CSJT), 
ministro João Oreste Dalazen, 
e pelo presidente do Regional, 
desembargador Paulo Améri-
co Maia Filho.

A Paraíba, que já conta 
com um sistema informati-
zado local, utilizará o PJe-JT, 
inicialmente, para novas ações 
protocolizadas nas Varas do 
Trabalho de Santa Rita e, em 
2º grau, para recebimento de 
mandados de segurança. Gra-
dualmente, a ferramenta será 
expandida para as demais uni-
dades judiciárias de primeira 
instância e outras classes ori-
ginárias de segunda instância 

(ações rescisórias, habeas cor-
pus, dissídios coletivos, etc.).

O PJe-JT foi concebido 
para unificar todas as instân-
cias da Justiça do Trabalho e, 
futuramente, estará conectado 
a outros segmentos do Poder 
Judiciário, conforme padrão 
adotado pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ). Trata-se de 
um sistema único para todo o 
Brasil, que funciona pela inter-
net. “A construção desse siste-
ma nacional e unificado possi-
bilitará unidade, economia e 
efetividade”, afirma o ministro 
João Oreste Dalazen.

Certificação digital
Desenvolvido em lin-

guagem moderna, conforme 
p0adrões internacionais de 
segurança, o PJe-JT exige a cer-
tificação digital para a prática 
de atos processuais. “O advo-
gado, magistrado ou servidor 
que não tiver o certificado di-
gital não poderá atuar no PJe-
-JT”, alerta o desembargador 
Ubiratan Delgado, que preside 
o Comitê de Implantação do 

PJe-JT na Paraíba.
Para que a utilização do 

novo sistema se dê de forma 
tranquila e segura, foram re-
alizados treinamentos para 
magistrados, servidores, advo-
gados, peritos e procuradores. 
Um curso autoinstrucional 
com detalhes de todas as fun-
cionalidades disponíveis tam-
bém é oferecido pelo CSJT para 
capacitação a distância. Em ca-
sos de dúvidas, os usuários po-
dem recorrer ainda à Central 
Nacional de Atendimento do 
PJe-JT (0800-606-44-34) ou à 
página oficial do PJe-JT (www.
csjt.jus.br/pje-jt).

O PJe-JT já está em fun-
cionamento em 120 Varas do 
Trabalho e em 21 Tribunais 
Regionais do Trabalho. A ex-
pectativa é de que, até 20 de 
dezembro, o sistema esteja em 
pleno funcionamento em 230 
Varas do Trabalho de todo o 
país e nos 24 TRTs (módulo 
de 2º grau). Em 2013, a meta 
é instalar o PJe-JT em, no mí-
nimo, 40% das cerca de 1.500 
Varas do Trabalho existentes.

Prefeitos, vice-prefeitos 
e vereadores eleitos pelo 
PSB, na Paraíba, participam 
amanhã do seminário reali-
zado pelo partido, no audi-
tório master do Sebrae, no 
Bairro dos Estados, em João 
Pessoa.

De acordo com o presi-
dente estadual da legenda 
socialista na Paraíba, Ed-
valdo Rosas, estão sendo 
convidados todos os que 
foram eleitos pelo PSB no 
último pleito no Estado da 
Paraíba. “Será um encon-
tro para a preparação e o 
planejamento das ações 
que se iniciam no dia 1º 
de janeiro, quando nossa 
responsabilidade será am-
pliada, com a posse dos 35 
prefeitos, 23 vice-prefeitos 
e 215 vereadores eleitos 
pelo nosso partido”.

Rosas informou que o 
Seminário Seminário de Pla-

nejamento Estratégico para 
os Eleitos pelo PSB Paraíba 
começará com uma exposi-
ção do secretário nacional 
do PSB, Carlos Siqueira, na 
mesa intitulada “Planejar 
para Transformar:  Perspec-
tivas dos Gestores do PSB 
para o quadriênio 2013/16”, 
seguida da exposição “O Pa-
pel do Governo do Estado na 
construção do Desenvolvi-
mento Municipal”, proferi-
da pelo governador Ricardo 
Coutinho.

Após o almoço, mais 
três mesas temáticas ocor-
rerão:

- Planejamento  Urbano 
e Infraestrutura para o De-
senvolvimento Municipal;

 - Poder Legislativo Mu-
nicipal, o Papel do Vereador 
Socialista; e

- Experiências Socialis-
tas: Empreender, OD e Ouvi-
doria.

Ministro João Oreste Dalazen, presidente do TST, participa da solenidade de lançamento do sistema

TRT-PB passa hoje a usar o 
processo judicial eletrônico

RECÉM-ELEITOS

PSB reúne prefeitos, 
vices e vereadores

TJ-PB discute 
atendimento 
socioeducativo
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Ministro é o primeiro 
negro a comandar a 
Suprema Corte do país

Brasília - Insatisfeito com 
o relatório final da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito 
(CPMI) do Cachoeira, um grupo 
de parlamentares ditos inde-
pendentes entregou ontem ao 
procurador-geral da República, 
Roberto Gurgel, representação 
para que o Ministério Público 
Federal aprofunde as investi-
gações de dados que não fo-
ram analisados pela CPMI. 

No documento, com 88 
páginas, o grupo ainda reite-
ra o apoio a Gurgel e pede o 
indiciamento de pessoas que, 
segundo eles, receberam re-
cursos públicos pagos de forma 
fraudulenta à empreiteira Del-
ta Construção.

“Em razão de questões po-
líticas partidárias, a CPMI não 
avançou. Isso significa que per-
demos tempo, e o lixo não foi 
mostrado à sociedade brasilei-
ra. O ideal é a representação e 
fizemos isso ao entregar o do-
cumento ao procurador-geral 
da República”, disse o senador 
Pedro Taques (PDT-MT).

“A CPMI poderia ter inves-
tigado mais, sobretudo, aque-
las pessoas fantasmas que re-
ceberam milhões de reais da 
Delta, que recebeu dinheiro 
do Tesouro Nacional via Dnit 
(Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes)”, 
acrescentou Taques.

O então diretor-geral do 
Dnit Luiz Antonio Pagot foi 
exonerado do cargo em meio 
a denúncias de corrupção. Em 

depoimento à CPMI, ele disse 
não renegar sua gestão e que 
poderia prestar esclarecimen-
tos, inclusive, em uma eventual 
CPI do Dnit. 

“Deixei a autarquia sem 
ter medo do passado”, disse ao 
depor no colegiado em agos-
to. Na mesma ocasião, sobre a 
Delta, Pagot disse que esteve 
em algumas ocasiões com o ex-
dono da construtora Fernando 
Cavendish e o representante 
da empreiteira no Centro-Oes-
te, Cláudio Abreu, apontado 
pela Polícia Federal como um 
dos integrantes da quadrilha 
de Cachoeira.

De acordo com o deputa-
do Onyx Lorenzoni (DEM-RS), 
os governistas na CPMI impe-
diram o aprofundamento das 
investigações de uma organi-

zação criminosa muito maior 
do que a chefiada pelo bichei-
ro Carlos Augusto Ramos, o 
Carlinhos Cachoeira. Por esta 
razão, enfatizou, o grupo de 
parlamentares elaborou a re-
presentação.

“Começamos em torno da 
organização do Carlinhos Ca-
choeira e descobrimos que há 
uma organização muito maior, 
que movimenta volume de re-
cursos extraordinários. Essa or-
ganização se espalhou por vá-
rios estados e se apropriou de 
recursos públicos, dentro do Go-
verno Federal, particularmente 
no Dnit”, ressaltou Lorenzoni. 
Segundo ele, o esquema chefia-
do pela Delta movimentou cer-
ca de R$ 540 milhões.

Anteontem, Odair Cunha 
disse que aceita fazer mudan-

ças no relatório. “O relatório é 
da comissão. Não queremos fa-
zer nenhum cavalo de batalha. 
O que fiz foi apresentar minhas 
convicções sobre as pessoas que 
se envolveram com a organiza-
ção criminosa e dela participa-
ram”, explicou Odair Cunha. 
Ao sugerir o indiciamento de 
46 pessoas que se envolveram 
com o esquema montado por 
Cachoeira, o relator destacou 
que individualizou a  conduta 
de todas as pessoas envolvidas 
com o grupo.

O procurador-geral da Re-
pública, Roberto Gurgel, disse 
que a representação vai ajudar 
o Ministério Público a conti-
nuar as investigações. “Certa-
mente, há informações para 
que o Ministério Público dê 
continuidade aos trabalhos.”

Parlamentares entregam relatório paralelo

FOTO: Divulgação

Joaquim Barbosa tomou posse ontem na presidência do STF em solenidade que contou com a presença da presidente Dilma Rousseff

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Brasília - A Secretaria 
de Aviação Civil publicou no 
Diário Oficial da União de 
ontem portaria que institui 
o Plano de Investimentos do 
Programa Federal de Auxí-

lio a Aeroportos (Profaa) de 
2012 e prevê convênios com 
os governos estaduais para 
a melhoria na infraestrutura 
de 20 aeroportos localizados 
fora das capitais. 

A União investirá R$ 308 
milhões nos projetos, que vão 
desde obras e serviços de 

engenharia até a compra de 
equipamentos e veículos.

O teto das contraparti-
das exigidas dos Estados será 
variável. O valor mínimo, de 
5% a 10%, será exigido dos 
Estados do Nordeste, Norte e 
Centro-Oeste e o valor máxi-
mo, de até 40%, de São Paulo 

e do Espírito Santo. Caberá 
às unidades da Federação ca-
dastrarem suas propostas no 
Sistema de Gestão de Convê-
nios e Contratos de Repasse, 
respeitando o que foi definido 
pelo Profaa.

Entre as ações previstas 
estão a construção e ampliação 

de pistas de pouso, a constru-
ção e reforma de terminais de 
passageiros e a compra de veí-
culos contra incêndio. 

As obras serão feitas nos 
aeroportos das cidades de 
Linhares (ES), Maringá (PR), 
Resende (RJ), Angra dos Reis 
(RJ), Vitória da Conquista (BA), 

Barreiras (BA), Iguatu (CE), Rio 
Verde (GO), Itumbiara (GO), 
Caxambu (MG), Ponte Nova 
(MG), Cajazeiras (PB), Fernan-
do de Noronha (PE), Chapecó 
(SC), Ji-Paraná (RO), São José 
do Rio Preto (SP), Araçatuba 
(SP), Marília (SP), Presidente 
Prudente (SP) e Mateiros (TO).

Governo vai investir R$ 308 mi em aeroportos
NO INTERIOR DO BRASIL

Vinícius Soares
Da Agência Brasil

CPMI DO CACHOEIRA

Brasília – O ministro Jo-
aquim Barbosa tomou pos-
se ontem na presidência do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). A cerimônia, às 15h30, 
contou com a presença da 
presidente Dilma Rousseff, 
dos presidentes do Senado, 
José Sarney, e da Câmara dos 
Deputados, Marco Maia. As-
sumiu a vice-presidência do 
Tribunal o ministro Ricardo 
Lewandowski.

Barbosa é o primeiro ne-
gro a comandar a Suprema 
Corte, sendo bastante ligado 
a questões raciais e faz refe-
rências ao assunto em discur-
sos, votos e conversas. Veio 
de uma família simples de 
Paracatu, em Minas Gerais, e 
ocupou vários postos até ser 
convidado pelo então pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva para integrar o STF em 
2003, época em que atuava 
como procurador no Rio de 
Janeiro.

Segundo Barbosa, que 
presidirá também o Conselho 
Nacional de Justiça, sua pas-
sagem pelo comando do STF 
deve ser sem surpresas, pois 
gosta de agir by the books – 
em tradução livre, segundo 
as regras. A mescla de pala-
vras estrangeiras com discur-
sos em português é uma das 
marcas do ministro, que fala 
francês, inglês, alemão e es-
panhol.

O novo presidente é co-
nhecido pela rigidez no jul-
gamento de processos envol-
vendo corrupção e desvios 
éticos. Nos casos de grande 
repercussão social, Barbo-

NOVO PRESIDENTE

sa associa a argumentação 
técnica à defesa de valores 
que vêm ganhando força na 
sociedade democrática pós-
-Constituição de 1988, como 
o conceito de transparência 
na administração pública, o 
direito de minorias e as liber-
dades do cidadão.

Nos últimos anos, Bar-
bosa vem enfrentando um 
problema de saúde, na base 
da coluna, que o impede de 
ficar em uma só posição por 
muito tempo – no julgamento 
do Mensalão, três tipos dife-
rentes de cadeiras foram usa-
das pelo ministro. A doença 
resultou em várias licenças 
nos últimos anos e na decisão 
de abdicar da presidência do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) em 2010. Avesso a falar 
sobre sua saúde, limita-se a 
dizer que vem melhorando.

Joaquim Barbosa já sina-
lizou que, como presidente, 
deve priorizar a harmonia na 
Corte em detrimento da defe-
sa de suas opiniões. 

Papel dos juízes
Ao tomar posse como 

presidente do STF ontem, o 
ministro Joaquim Barbosa 
elogiou a evolução do Brasil e 
fez uma reflexão sobre o papel 
dos juízes na sociedade bra-
sileira. Seu discurso de posse 
durou cerca de 16 minutos.

“O bom magistrado é 
aquele que tem consciência de 
seus limites. Não basta ter boa 
formação técnica, humanística 
e forte apego a valores éticos. 
O juiz deve zelar para que suas 
convicções íntimas não con-
taminem sua atividade”, afir-
mou.

“O juiz deve, sim, sopesar 
e ter em devida conta os valo-

res caros à sociedade em que 
ele opera. O juiz é produto do 
seu meio e do seu tempo”, de-
clarou.

“Nada mais ultrapassado 
e indesejado do que aquele 
modelo de juiz fechado, como 
se estivesse encerrado em 
uma torre de marfim”, disse. 
“Pertence ao passado a figura 
do juiz que se mantém distan-
te e, por que não dizer, inteira-
mente alheio aos anseios da 
sociedade.” 

Ao iniciar sua fala, ele 
elogiou o Brasil, que, sob seu 
ponto de vista, está em “franca 
evolução”. “O Brasil é um país 
em franca e constante evolu-
ção. Um olhar generoso sobre 
a nossa história nas últimas 
cinco ou seis décadas revela-
rá a trajetória vitoriosa de um 
povo que soube desvencilhar-
-se da posição de pária das na-

ções livres”, avaliou Barbosa.
Segundo o novo presi-

dente do Supremo, o país al-
cançou instituições sólidas. 
“Embora todos nós estejamos 
prontos a exercer nosso sa-
grado direito de crítica quan-
to ao funcionamento desta ou 
daquela engrenagem estatal, 
que às vezes teima em expor 
suas mazelas e debilidades in-
trínsecas, hoje podemos dizer 
que temos instituições sóli-
das. Mas não se pode falar em 
instituições sólidas sem o ele-
mento humano que as impul-
siona. Tomemos como objeto 
de reflexão o magistrado”.

Barbosa também de-
fendeu a independência do 
Poder Judiciário no país. “É 
preciso reforçar a indepen-
dência do juiz. Afastá-lo das 
múltiplas e nocivas influên-
cias que podem minar-lhe a 

independência”, declarou. 

Autoridades e artistas
A posse do ministro Joa-

quim Barbosa na presidência 
do Supremo Tribunal Fede-
ral reuniu na tarde de ontem 
autoridades e artistas que 
lotaram o plenário da Corte e 
outras áreas do Tribunal, es-
pecialmente preparadas para 
o evento. A chegada de Barbo-
sa à presidência também reu-
niu governadores como Agne-
lo Queiroz (Distrito Federal), 
Jaques Wagner (Bahia), Ge-
raldo Alckmin (São Paulo), 
Antonio Anastasia (Minas Ge-
rais) e Ricardo Coutinho (Pa-
raíba); ministros de Estado, 
entre eles José Eduardo Car-
dozo (Justiça) e Luís Inácio 
Adams (Advocacia-Geral da 
União); e ex-ministros do STF, 
como Ellen Gracie, Cezar Pe-

luso e Carlos Ayres Britto, an-
tecessor de Barbosa na pre-
sidência. Britto se aposentou 
compulsoriamente no último 
domingo depois de completar 
70 anos de idade.

Parentes de Barbosa e 
do vice-presidente Ricardo 
Lewandowski, ministros de 
tribunais superiores, repre-
sentantes classistas da ma-
gistratura e lideranças do 
movimento negro também 
estavam no plenário. A classe 
artística e esportiva foi repre-
sentada por Milton Gonçal-
ves, Lázaro Ramos, Lucélia 
Santos, Martinho da Vila, Re-
gina Casé, Nelson Piquet e o 
ex-jogador de futebol e atual 
deputado federal Romário 
(PSB-RJ). O Hino Nacional foi 
executado pelo bandolinis-
ta brasiliense Hamilton de 
Hollanda.
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Israel e Hamas respeitam trégua

MUNDO

Israelenses e palestinos 
suspenderam os ataques 
após cessar-fogo ontem

Gaza - Com cautela, o 
cessar-fogo entre Israel e o 
Hamas está sendo respeita-
do pelos dois lados do confli-
to desde a manhã de ontem. 
Após oito dias de ataques e 
mais de 160 mortes, Israel 
e militantes palestinos acor-
daram uma trégua mediada 
pelos EUA e pelo Egito. Fo-
guetes chegaram a ser dis-
parados logo após o anúncio 
da suspensão das agressões, 
mas nenhum dano foi regis-
trado e não houve resposta 
de Israel. 

Fontes no Exército is-
raelense disseram nesta 
quinta-feira acreditar que 
o Hamas e a Jihad Islâmica, 
dois dos principais grupos 
palestinos na Faixa de Gaza, 
pretendam cumprir o cessar-
fogo e evitar que outras fac-
ções disparem contra Israel, 
mas o ministro da Defesa, 
Ehud Barak, adverte que a 
trégua é um entendimento e 
não um acordo já fechado.

Ontem à tarde, morreu o 
segundo soldado israelense 
na ofensiva contra o Hamas. 
Boris Yamolnik, 28 anos, fi-
cou gravemente ferido após 
um ataque palestino em 
Be’er Sheva, no sul de Israel, 

Antônio de Paiva Barreto (esposo), Mª do Carmo, Mª Betânia e 
Tereza Cristina (filhas), genros, netos, netas e bisneta, convidam 
parentes e amigos a assistirem à missa que mandam celebrar na Igre-
ja de Nossa Senhora do Carmo às 16 horas de hoje, 23 de novembro 
de 2012, em sufrágio da alma de Maria Bernadete de Araújo Barreto 
(Betinha).

Antecipadamente agradecemos a todos que comparecerem a este 
ato de fé e piedade cristã.

MISSA DE 7º DIA
Maria Bernadete de Araújo Barreto

(Betinha)

* 28.01.1925   = 17.11.2012

“Ó Senhor por fim che-
gou a hora de ver-nos, 
face a face”

Santa Terezinha

BUSCA PELA PAZ

na quarta-feira. No mesmo 
ataque que matou Yamolnik 
outros cinco militares fica-
ram feridos. Eles ainda estão 
no hospital, mas não correm 
risco de vida, afirma a im-
prensa isralense.

Na última terça-feira, 
Yosef Nachman Partok, de 
18 anos, foi morto por um 
foguete palestino enquanto 
ajudava a patrulhar uma co-
munidade perto da cidade de 
Eshkol, também no sul.

 Em Gaza, os alto-falan-
tes das mesquitas, em silên-
cio durante a última semana, 
voltaram a chamar os fiéis 
para a oração do amanhecer. 
O notório engarrafamento 
da cidade de Gaza também 
reapareceu ontem, quando 
palestinos retomaram o tra-
balho. Pela manhã, era pos-
sível ver muitos comercian-
tes limpando suas lojas, e os 
cafés abriram pela primeira 
vez em uma semana.

Sob o cessar-fogo, que 
será garantido pelo Egito do 
lado palestino, Israel con-
cordou em suspender a vio-
lência contra Gaza por terra, 
mar e ar, incluindo incursões 
e os chamados assassinatos 
seletivos. Em troca, todas 
as facções palestinas devem 
acabar com as agressões 
contra o território israelen-
se, incluindo o lançamento 
de foguetes e os ataques ao 

longo da fronteira.
O barulho constante 

dos aviões não tripulados 
israelenses em Gaza é, no 
entanto, um aviso de que o 
conflito ainda não chegou 
ao fim. Nesta quinta-feira, 
forças de Israel prenderam 
55 palestinos suspeitos na 
Cisjordânia. Segundo auto-
ridades, os detidos eram de 

várias facções armadas. A 
operação seria uma forma 
de conter o território após a 
trégua com o Hamas.

Do lado de Israel, o cli-
ma entre a população no sul 
é de decepção e ceticismo. 
Em Sderot, alvo recorren-
te de foguetes do Hamas, o 
prefeito David Buskila dis-
se rejeitar a maneira como 

as hostilidades foram sus-
pensas. Na noite de quarta-
feira, dezenas de morado-
res foram às ruas protestar 
contra a trégua e pedir a 
renúncia do premier Benja-
min Netanyahu. Apesar do 
cessar-fogo, as escolas vão 
continuar fechadas nesta 
quinta-feira, no sul do país.

Nós esperávamos mais 

- disse Shlomit, morador de 
Sderot. - Os foguetes vão 
voltar dentro de uma sema-
na ou duas e de novo nin-
guém vai se importar com 
os projéteis disparados con-
tra Sderot. Talvez eles não 
atirem contra Tel Aviv mais, 
mas alguns foguetes serão 
lançados contra Sderot.

Em Gaza, palestinos comemoram nas ruas, com buzinaço, o cessar-fogo acordado entre Israel e Hamas, pondo fim aos confrontos

Cairo - O presidente do 
Egito, Mohamed Morsi, emitiu 
ontem uma série de emendas 
constitucionais que aumentam 
seu poder, concede imunidade 
à maioria parlamentar islâmi-
ca do país e reabrem investiga-
ções sobre abusos cometidos 
pelo regime de Hosni Mubarak. 
Além disso, Morsi promoveu 
também uma reforma em seu 
gabinete. 

Morsi amplia próprios po-
deres com decretoAs emendas 
preveem que todas as decisões 
tomadas por ele desde a posse, 
em julho, não podem ser con-
testadas judicialmente até que 
uma nova Constituição seja re-
ferendada. 

A Assembleia Constituin-
te do país e a Câmara Alta do 
Parlamento, controlada por 
partidos islâmicos leais ao 

presidente, foram declaradas 
imunes a possíveis dissoluções 
decretadas pela Justiça, contro-
lada em parte por aliados do 
ex-ditador Hosni Mubarak.

O presidente ainda orde-
nou um novo julgamento para 
membros do antigo regime 
acusados de matar manifes-
tantes que protestaram contra 
o ex-ditador, em 2011. A famí-
lia dos mortos receberá uma 
pensão.

Morsi também reivindi-
cou para si o poder de nomear 
o procurador-geral do Egito 
por um período de quatro anos. 
O escolhido foi o juiz Talaat 
Ibrahim Mohamed Abdullah. A 
decisão ocorre em meio a pro-
testos populares no Cairo. Há 
quatro dias, manifestantes e a 
polícia tem se enfrentado nas 
ruas da capital egípcia.

Emendas ampliam os
poderes do presidente

EGITO

 Os trabalhadores do petróleo 
em três províncias argentinas, que 
representam um terço da produ-
ção nacional, iniciaram ontem uma 
greve de 24 horas para exigir me-
lhores salários em um momento 
no qual o país enfrenta uma alta 
inflação.

 Os trabalhadores paralisarão 
a produção de Neuquén, La Pampa 
e Río Negro, mas não afetarão o 
fornecimento de gás.

 “Uma assembleia de 15 mil 
trabalhadores acaba de determi-
nar por unanimidade uma paralisa-
ção de 24 horas a partir deste pre-
ciso momento, afetando produção 

de petróleo”, disse a agência de 
notícias Reuters Eduardo Tavella, 
porta-voz do Sindicato Privado de 
Petróleo e Gás de Río Negro, Neu-
quén e La Pampa.

Os trabalhadores pedem há 
cinco anos um aumento de adi-
cional por trabalho em região re-
mota de 85% sobre o salário bási-
co  - como já ocorre na província 
de Chubut - ante o atual adicio-
nal de 42%.

 O secretário-geral do sindi-
cato, Guillermo Pereyra, disse à 
Reuters que caso não haja uma 
resposta, na próxima quarta-feira, 
lançarão uma greve por 48 horas.

  “Sempre apostamos que tudo 
se resolverá. Não estamos realizan-
do uma greve só por fazer greve. 
Há cinco anos temos discutido. 
Chubut tem os 85% e a nós não 
deram nada. Qual é a diferença?”, 
disse o sindicalista.

 As três províncias represen-
tam cerca de 35% dos 33 milhões 
de metros cúbicos de petróleo pro-
duzidos anualmente pelo país sul
-americano.

 As greves por reclamações sa-
lariais são frequentes nos últimos 
anos na Argentina, onde a inflação 
anual é de entre 20% e 25%, se-
gundo estimativas privadas.

Petroleiros argentinos começam 
uma greve de 24 horas por salários

Roma (AFP) - O diretor-
geral da FAO, brasileiro José 
Graziano, se reuniu ontem  
em Roma com o presidente 
do Haiti, Michel Martelly, a 
quem ofereceu “ajuda sus-
tentável” para o desenvolvi-
mento do país, um dos mais 
pobres e devastados das 
Américas.

O diretor da Organiza-
ção das Nações Unidas para 
a Agricultura e a Alimenta-
ção (FAO) assegurou que a 
entidade, presente há anos 
no país do Caribe, entende 
“mudar a ação de emergên-
cia pelo desenvolvimento”, 
afirmou.

“O Haiti vive uma situa-
ção de emergência contínua, 

assim que o que se deve dar 
é ajuda sustentável. Redese-
nhar os programas para que 
sejam mais sustentáveis a 
médio e longo prazos”, afir-
mou Graziano à margem do 
encontro.

Martelly, que concluiu 
na Itália um giro europeu ini-
ciado há oito dias na cúpula 
Ibero-americana de Cádiz 
(Espanha), acertou com Gra-
ziano fazer um apelo à comu-
nidade internacional para 
que aporte 74 muilhões de 
dólares nos próximos doze 
meses para reativar o setor 
agrícola devastado em outu-
bro pelo furacão Sandy.

O presidente haitiano, 
que foi recebido pela manhã 

em audiência privada pelo 
papa Bento XVI, afirmou ter 
aproveitado sua visita à Eu-
ropa para apresentar a “nova 
cara” do Haiti, “desconheci-
da, menos triste, meta para 
investimentos e turística”, 
afirmou.

“Venham ver, venham 
nos visitar, venham investir. 
Há muito por fazer”, disse.

Martelly afirmou, ainda, 
que seu país está assumindo 
“suas responsabilidades” e 
que quer, sobretudo, “rece-
ber investimentos”.

O presidente caribenho, 
de 51 anos, que assumiu 
a Presidência em maio de 
2011, ilustrou brevemente 
os feitos em educação, com-

bate à fome, corrupção, mi-
gração e desemprego e insis-
tiu na necessidade de atrair 
os investidores estrangeiros 
como a melhor forma de ti-
rar seu país da pobreza.

Depois do terremoto 
que deixou, em janeiro de 
2010, mais de 300 mil mor-
tos e um milhão e meio de 
pessoas sem casa e de vários 
desastres naturais ocorridos 
no período de pouco meses 
este ano, o chefe de Estado 
haitiano se diz otimista.

“Minha mensagem foi 
bem recebida por todos os 
lados, têm me escutado, in-
clusive no Parlamento Eu-
ropeu fui recebido com ova-
ções”, comentou.

FAO oferece uma ajuda sustentável 
para o desenvolvimento do Haiti

FOTO: Divulgação
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Nélson Lira aposta no
novo elenco do Bota e 
na conquista estadual

TROFÉU JÚLIO DELAMARE

Quatro atletas estão 
competindo na piscina 
do Botafogo carioca

Natação paraibana no Rio
Quatro nadadores re-

presentam a Paraíba no 32º 
Troféu Júlio de Lamare, váli-
do como o Campeonato Bra-
sileiro Júnior, que ocorre na 
piscina do Botafogo Futebol 
e Regatas, no Rio de Janeiro, 
desde a última quarta-feira. O 
evento se encerra no próximo 
domingo e se trata do último 
campeonato nacional de na-
tação de 2012. José Lúcio, Ru-
bens Coutinho, Joselito Vieira 
e Leandro França foram ins-
critos pelo Grêmio Cief da Vila 
Olímpica Ronaldo Marinho, 
antigo Dede, do Bairro dos Es-
tados, de João Pessoa.

No primeiro dia de com-
petição, os paraibanos fica-
ram na oitava colocação na 
prova 4x50m livre masculi-
no. Eles vão competir ainda 
em outras categorias indi-
viduais. A programação da 
Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos prevê, 
para hoje, às 9h30, a 3ª etapa 
(finais): 50m livre feminino e 
masculino; 100m borboleta 
feminino e masculino; 200m 
peito feminino e masculi-
no; 4x100m livre feminino e 

masculino e, às 17h , a 4ª eta-
pa (eliminatórias). Hoje eles 
voltam a nadar em busca de 
melhores colocações.

A competição ajudará a 
definir o ranking nacional de 
clubes de natação neste ano 
e está sendo disputado pelos 
principais atletas do país e os 
clubes mais consagrados do 
desporto aquático brasilei-
ro. O campeonato está sendo 
disputado por 55 clubes e 
cerca de 305 atletas, nasci-
dos em 1993 ou 94 (Júnior 2) 
e 1995 (Júnior 1). 

O atual bicampeão é o 
Pinheiros, também detentor 
do maior número de títulos, 
13. Logo a seguir aparece o 
Minas Tênis, com oito. O Fla-
mengo tem sete títulos, exa-
tamente nos sete primeiros 
anos da competição, iniciada 
em 1971. O clube carioca é o 
único a ter conseguido uma 
sequência tão grande. O Vas-
co, com três conquistas, com-
pleta o quadro de vencedores.

Esta é a 8ª vez que o Tro-
féu Júlio de Lamare acontece 
na cidade do Rio de Janeiro. 
Nas outras sete vezes, Fla-
mengo, Pinheiros e Minas Tê-
nis levantaram o título duas 
vezes cada um, com o Vasco fi-
cando com o outro. A Paraíba 
sempre esteve presente nesta 
competição. 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Divulgação

Paraibanos vão disputar provas individuais e a competição está sendo disputada por 55 clubes e 305 atletas até o domingo 

O curso de Educação Físi-
ca do Centro Universitário de 
João Pessoa (Unipê) e a Fede-
ração Paraibana de Ginástica 
realizarão amanhã a partir das 
15h, o XXV Festival de Ginásti-
ca professor Wilton Duarte. O 
evento acontecerá no Ginásio 
Poliesportivo da instituição e 
está sendo organizado por alu-
nos do 3º período do curso de 
Educação Física do Unipê, sob 
a coordenação da professora 
Kátia Virgínia Jardim Feitosa, 
com o apoio da Federação Pa-
raibana de Ginástica.

Se inscreveram no evento 
crianças e adolescentes de 7 a 
15 anos de escolas públicas e 
particulares, clubes e acade-
mias. O festival vai contar com 
vários tipos de apresentações 
de ginástica rítmica e olímpi-
ca. O intuito é reunir vários 
atletas e treinadores para po-
derem trocar ideias e experi-
ência, além de fazer com que 
os discentes da Unipê do curso 
de Educação Física aprendam 
mais sobre a modalidade, orga-
nizando o envento.

Apesar do festival ser de 
ginástica, a organização vai ino-
var e colocou outros atrativos 
para os participantes. Haverá 
uma apresentação de karatê e 
outra do grupo de balé do colé-
gio Pio XI. Em relação à ginás-
tica, as seleções paraibanas da 
olímpica e da rítmica também 
vão abrilhantar o evento com 
mais apresentações.

Para uma das organizado-
ras, a professora Kátia, essa é 
uma boa oportunidade de jun-
tar a academia com o esporte. 
Os alunos que também estão 
presentes no projeto estão cur-
sando a disciplina de ginástica. 
Esse encontro, segundo ela, é 
fundamental para os que vão 
participar  e para os estudantes 
que vão vivenciar isso.

“Será muito boa essa 
oportunidade para todas. É 
uma chance para a sociedade 
ver de mais perto a ginástica. E 
também vai ser um local de en-
contro, em que os estudantes 
da disciplina vão ter a chance 
de ver os treinadores e os atle-
tas em ação, organizando junto 
com eles esse evento”, frisou a 
professora.

Unipê e Federação vão 
realizar festival amanhã

GINÁSTICA

Atletas da PB
disputam prova 
Norte-Nordeste 
no domingo

Doze paraibanos iniciam 
hoje as disputas por um lu-
gar no pódio na 36ª edição do 
Troféu Norte-Nordeste/Caixa 
de Atletismo, que ocorre até a 
próximo domingo, no Centro 
de Educação Física Alberto 
Santos Dumont, no bairro de 
Boa Viagem, no Recife-PE. A 
delegação do Estado embar-
cou ontem para Pernambuco. 
Os atletas são favoritos a me-
dalhas. “Temos uma seleção de 
campeões, todos com poten-
cial à altura. Acreditamos que 
a Paraíba fará uma competição 
brilhante”, disse Antônio Go-
mes Filho, presidente da Fede-
ração Paraibana de Atletismo.

Entre os destaques da Pa-
raíba estão os atletas Herbet 
Nunes Pereira, que competirá 
nas provas de  100m rasos e 
110 com barreira; Elisio Du-
arte da Silva, nos 100 e 200m 
rasos e João Henrique da Silva 
Rodrigues, também nos 100 
e 200 metros rasos. Ontem 
houve o Congresso Técnico do 
Troféu Norte-Nordeste/Caixa, 
quando foram confirmados os 
participantes.

A 36ª edição do Troféu 
Norte-Nordeste/Caixa de Atle-
tismo tem a promoção da Con-
federação Brasileira de Atletis-
mo. Segundo a Confederação, 
a prova dos 100 metros do 
decatlo e a final do lançamento 
do martelo masculino abrem 
hoje o torneio às 15h (16 ho-
ras em Brasília). A competição 
termina na manhã de domin-
go, com o revezamento 4x400 
metros masculino.

 No ano passado, em Natal 
(RN), a equipe pernambucana 
conquistou o título geral, com 
506 pontos, e o feminino, com 
258. A Paraíba sempre tem se 
saído bem no evento, com seus 
atletas subindo ao pódio. (ML).

Herbert Clemente
Especial para A União

Pedro Alves
Especial para A União

A primeira edição da Meia 
Maratona Jampa Verão teve 
que ser adiada por conta da 
procissão de Nossa Senhora 
da Penha, que ocorre anual-
mente na capital. O evento 
estava marcado inicialmente 
para acontecer neste sábado, 
mas a necessidade dos órgãos 
públicos designarem uma 
grande quantidade de policiais 
e agentes de trânsito para ga-
rantir a ordem e a segurança 
da procissão fez com que os 
organizadores da Meia Mara-
tona tivessem que remarcar o 
dia da competição, que agora 
está marcada para o primeiro  
de dezembro. A largada será 
dada em frente à Estação Ci-
ência Cabo Branco, às 16h30 
para o percurso de 21km e às 
17h para as provas de 10km e 
5km.

“Para garantir total segu-
rança aos atletas e ao público 
presente, ficamos impossibili-

tados de realizar nosso evento 
na mesma data, tendo que al-
terá-la para o próximo sába-
do, dia 1º de dezembro, agora 
com o apoio da Semob e do 
BPTran”, publicou a organiza-
ção da Meia Maratona no site 
oficial do evento.

A organização da compe-
tição solicitou que os atletas 
afetados com a mudança da 
data entrem em contato atra-
vés do email contato@meia-
maratonajampaverao.com.
br para que ela tente resolver 
problemas referentes à hospe-
dagem na rede hoteleira local. 
Os atletas que por acaso quei-
ram desistir de correr a Meia 
Maratona, podem optar pelo 
cancelamento da inscrição 
solicitando a desistência e in-
formando os dados bancários 
no mesmo endereço de email, 
para que assim seja efetuada a 
devolução.

O adiamento da Meia Ma-
ratona também fez com que as 
inscrições fossem prorrogadas. 

Antes elas estavam previstas 
para irem até a última terça-
feira. O valor que estava sendo 
cobrado era de R$ 40.

Segundo a organização do 
evento, a Meia Maratona Jam-
pa Verão vem com o propósito 
de não ser apenas reconhecida 
como uma competição, pois 
além de coroar o trabalho fí-
sico, técnico e tático dos cor-
redores, pretende favorecer o 
intercâmbio social e cultural 
entre os participantes, e ainda 
fomentar o comércio e o turis-
mo local, bem como valorizar 
todos os atletas que farão par-
te do evento.

Haverá premiação em di-
nheiro para os cinco primeiros 
colocados da prova de 21km. 
Quem ficar em primeiro lugar 
vai ganhar R$ 2 mil, o segundo 
R$ 1 mil, o terceiro R$ 500, o 
quarto R$ 300 e o quinto R$ 
200, totalizando R$ 4 mil em 
prêmios. Todos os participan-
tes receberão medalhas de 
participação.

Meia Maratona de Jampa é
adiada para 1o de dezembro

Aamanhã também haverá apresentação de ginástica olímpica

A exemplo da Meia Maratona da capital, a nova corrida distribuirá prêmios em dinheiro aos atletas



Falcão renova contrato e pede
dispensa de jogos pela seleção
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AMADOR

Craque do futsal assinou 
por mais dois anos com 
a equipe do Orlândia

Um café da manhã, nas dependências da Rádio Taba-
jara, em João Pessoa, hoje, vai marcar aos 80 anos de 
vida do radialista e cronista esportivo Ivan Bezerra de 
Albuquerque. Um dos mais conceituados profissionais 
de imprensa da Paraíba e do Brasil, Ivan é uma verda-
deira enciclopédia ambulante do esporte nacional, como 
principal referência para o esporte paraibano, seja no 
âmbito profissional, quanto no amadorismo. Uma gama 
de amigos já marcou presença para o café da manhã, 
tudo sob a coordenação da superintendência da empre-
sa, com Duda Santos no comando. O colunista agradece 
ao convite e ao mesmo tempo parabeniza o oitentão.

Oitentão

E o Nacional? vai 
ou não vai?

Especulações não faltam. Todos os anos é a mes-
ma coisa, e, não está sendo diferente nos últimos dias. 
O Paraibano 2013 (Profissional) começa dia 6 de janeiro. 
Os 10 times aptos para a disputa sequer ainda iniciaram 
a pré-temporada. Há aqueles que ainda nem treinadores 
anunciaram. Como é pobre o nosso futebol!

Do Sertão paraibano temos Paraíba, de Cajazei-
ras, Sousa e Nacional de Patos. Se em João Pessoa, 
Auto Esporte e Botafogo vivem o drama da crise 
anunciada, imaginem no Alto Sertão do Estado. Pa-
raíba e Sousa parecem até que estão se arrumando. 
Parecem..., mas, o que dizer do “canário do Sertão?”, 
ou melhor, do Nacional de Patos?

A equipe ainda não sabe se vai participar do cam-
peonato. O desprezo dos desportistas patoenses com 
o clube é dos mais evidentes. Ninguém quer pegar no 
“pote”. Ninguém ousa assumir compromisso sério com a 
agremiação. João Grilo, o guerrido, está quase jogando a 
toalha. José ivan, ex-presidente, fala pelos “cotovelos”, 
mas não tem posição firmada sobre a equipe.

Enquanto isso, os adversários do Nacional de 
Patos na região riem à toa. O seu arquirival Esporte 
de Patos, que não está na elite do futebol estadual, 
com certeza, abre sorrisos largos na boca. Comemora 
a crise do Nacional de Patos. O que fazer para soer-
guer o “canário do Sertão”...

Futebol é caro. Na Paraíba, os valores ainda co-
brados estão aquém de outras entidades em âmbito 
nacional. Faço das minhas as palavras de João Grilo 
sobre a realidade do Nacional de Patos: é preciso 
fechar as portas por um período de no mínimo dois 
anos, para uma reestruturação e voltar melhor orga-
nizado. Não apenas o Nacional, mas, outros times do 
nosso Estado precisam fazer isto!

Quem está em João Pessoa 
é o nadador Kaio Márcio de 
Almeida, atleta do Fluminense
-RJ. Ele veio visitar parentes 
e amigos depois de quase 
um ano fora do Estado. No 
próximo mês passará mais 
temporada na Paraíba.

Kaio Márcio

Apesar de ter ocorrido apenas no último domingo, mas, 
ainda vale o registro. Quem estava no Estádio da Gra-
ça acompanhando os jogos do futebol feminino sentiu 
a ausência da Torcida Jovem para reforçar a equipe do 
Botafogo. Talvez a ausência tenha desequilibrado as 
jogadoras, que levaram uma “surra” do Cabo Branco ao 
serem goleadas por 5 a 1. Ontem à noite, Botafogo e 
Cabo Branco voltaram a se encontrar na Graça.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Geraldo Lira não é mais 
presidente do Atlético de 
Cajazeiras. Sentindo-se 
sobrecarregado e insatis-
feito com as ausências 
de outros membros da 
diretoria, Geraldo entregou 
o cargo ontem.

Atlético-PB

Torcida Jovem

 O ala Falcão anunciou 
ontem a renovação do seu 
contrato com a equipe do 
Orlândia por mais dois anos. 
Campeão da Liga Futsal em 
2012 pela equipe grená, o 
craque da Seleção Brasileira 
já havia externado o seu de-
sejo de continuar no time do 
interior paulista, antes mes-
mo de viajar para a Tailândia, 
onde o time comandado pelo 
técnico Marcos Sorato con-
quistou o heptacampeonato.

Adaptado à cidade (a 
369 km de São Paulo - de 
aproximadamente 40 mil 
habitantes), morando com a 
esposa e os dois filhos, o ca-
misa 12 tem outro bom moti-
vo para ficar e tentar repetir 
o "ano mágico 12" em 2013 
e em 2014. Todos os compa-
nheiros de Seleção Brasileira, 
Vinícius, Jé, Ciço e Guitta, tam-
bém ficarão no elenco coman-
dado pelo técnico Cidão.

Feliz com a assinatura do 
contrato, Falcão, por ora, es-
queceu o projeto de trabalhar 
no Japão e já faz planos para 
os próximos anos.

“Eu sabia desde o início 
que esse acerto iria acontecer. 
Faltavam algumas coisas nas 
bases contratuais. A forma 
como a cidade me recebeu, 
como a família se adaptou à 
cidade, por tudo isso eu tinha 
essa certa” declarou Falcão.

Nos bastidores, a renova-
ção era dada como certa. Em 
entrevista ao globoesporte.
com, o presidente de honra 
do Orlândia, Vincenzo Spedi-
cato, disse que não mediria 

Nos amistosos contra a Colômbia, o jogador está fora. Ele agora só quer saber do Orlândia-SP

esforços para tê-lo no time 
pelos próximos anos. Ontem, 
Spedicato apenas divulgou o 
acerto com o jogador.

“Na última quarta-feira 
à noite conversamos e, rapi-
damente, acertamos essa re-
novação. Por tudo aquilo que 
ele faz em quadra e pelo ser 
humano que ele é. O Falcão 
trouxe o título nacional para 
nós e foi fundamental no tí-
tulo mundial. Não fosse ele, o 
Brasil não teria sido campeão. 
É um cara que traz notorieda-
de para a cidade, para a nossa 
empresa e o futsal do nosso 
país” comentou o presidente.

Apesar de ser considera-
do o melhor do mundo, cole-
cionar títulos, gols importan-
tes e assistências, tudo seria 
desprezível não fosse pelo seu 
comportamento fora das qua-
dras. Segundo Spedicato, o 
homem Falcão o motiva ainda 

mais a segurá-lo no time.
“A grande virtude des-

se jogador é o lado humano. 
Como caráter, como atitude 
no dia a dia, ele é diferencia-
do. Com toda a fama que ele 
tem, com tudo o que ele traz, 
ele poderia ser mais um cara 
temperado pela fama” comen-
tou o presidente do Orlândia.

Mesmo com um elenco 
cheio de estrelas, Spedicato 
não descarta contratar outros 
atletas de seleção.

“Quando um time alcança 
o auge, ele passa a ser também 
ambição de outros jogadores. 
Jogadores que quase acertaram 
conosco, às vezes preferiram 
outras equipes como o Joinvil-
le, com o Ferreti, ou mesmo o 
Corinthians. Nós perdemos o 
Leandro, que estava nos planos 
e preferiu sair e foi para o Co-
rinthians. Todo ano você tem 
que pensar em renovação, em 

reforços. Os outros times vão 
tentar superar a gente, nin-
guém para de investir. Por que 
nós devemos parar?”disse o 
presidente do Orlândia.

Ainda se recuperando da 
lesão na panturrilha, que qua-
se o tirou da Copa do Mundo, 
Falcão pediu dispensa de to-
das as convocações da Seleção 
Brasileira para este ano. No 
próximo domingo, dia 25, em 
São Bernardo do Campo (SP), 
os comandados de Marcos So-
rato fazem o primeiro da série 
de dois amistosos contra a Co-
lômbia - o segundo será no dia 
27, em Palmas (TO).

Para o desafio, o treina-
dor convocou apenas quatro 
atletas que participaram da 
conquista do heptacampeo-
nato mundial. De resto, o tor-
cedor verá uma equipe bas-
tante renovada, com muitos 
jogadores jovens. 

O alemão Sebastian Vettel 
rechaçou a ideia de evitar correr 
com o ‘regulamento embaixo do 
braço’ no Grande Prêmio do Bra-
sil, em Interlagos. Precisando de 
um quarto lugar para ficar com 
o título do Mundial de pilotos, 
o atual bicampeão afirmou que 
pretende lutar para vencer a pro-
va e coroar o bom desempenho 
nesta temporada.

“Trataremos de conquistar o 
melhor. Isso quer dizer: se pode-
mos ganhar, vamos tentar”, disse 
Vettel, em entrevista ao jornal 
alemão Bild. “Só nos concentra-
mos em nós, todo o restante não 
está em nossas mãos”.

Vettel lidera o Mundial de pi-
lotos com 273 pontos, 13 a mais 
que o segundo colocado Fernando 
Alonso. Se ficar em quarto lugar, 
não dependerá de outros resulta-
dos e conquistará o título mesmo 
que o espanhol vença a prova. 
Para não depender da colocação 
do rival da Ferrari, o piloto da Red 
Bull busca manter o foco apenas 
em seu desempenho no Brasil.

“Não tenho preocupação 
nenhuma (com Alonso). Temos a 
oportunidade de ganhar o cam-
peonato”, minimizou Vettel. 
“Antes de chegar o momento de 
pensar nos pontos, temos muito 
o que fazer. Como em todos os 
fins de semana, devemos fazer 

Vettel descarta correr pelo regulamento e 
vai em busca do título e da vitória no GP

nossos deveres antes de chegar 
este momento”.

Já o brasileiro Bruno Senna 
completa neste final de semana 
a sua primeira temporada intei-
ra em uma equipe competitiva 
de Fórmula 1. O palco é o GP do 
Brasil, em Interlagos. O piloto da 
Williams admite que o campeona-
to não foi como gostaria, mas diz 
saber exatamente qual foi o moti-
vo. Na última corrida, só pensa em 
impressionar a torcida para tentar 
assegurar mais um ano, mas não 

consegue fugir do assunto prin-
cipal: a decisão do campeonato 
entre Sebastian Vettel e Fernando 
Alonso. Ele já tem o seu favorito.

“Acho que como o Alonso tra-
tou o campeonato dele, desde o 
começo vencendo corridas mesmo 
a Ferrari não sendo a mais compe-
titiva, ele tem na minha opinião 
algo a mais no quesito de aprovei-
tar o carro”, disse.

Os treinos livres para o Gran-
de Prêmio Brasil de Fórmula 1 co-
meçam hoje em São Paulo.

Alemão diz não se preocupar com Alonso e sim com o seu trabalho na equipe RBR

FOTOS: Divulgação



Nélson aposta no novo Botafogo
CONFIANÇA NO TÍTULO

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Presidente pretende 
fechar o elenco hoje com 
a apresentação dia 26

O presidente Nélson 
Lira confirmou ontem que 
na próxima segunda-feira 
os torcedores do Botafogo 
vão conhecer o elenco para 
a temporada 2013. A apre-
sentação está programada 
para o período da tarde, na 
Maravilha do Contorno." Es-
peramos fechar com todos os 
atletas até esta sexta-feira", 
disse o presidente, que es-
pera formar o melhor elenco 
dos últimos anos e ser cam-
peão paraibano.

Os primeiros treinos 
com bola já deverão ser em 
um dos campos da Maravi-
lha do Contorno, que está 
passando por uma reforma 
completa do gramado. "Já es-
tamos em fase de conclusão 
do novo gramado. Faremos 
o corte da grama na próxi-
ma semana e já no final da 
primeira semana de dezem-
bro estaremos com o campo 
pronto para os treinos táticos 
e técnicos", afirmou Nélson, 
que admitiu também a possi-
bilidade do time ir treinar na 
nova Vila Olímpica que será 
inaugurada em breve no Va-
lentina de Figueiredo.

Sobre a interdição do 
Almeidão, Nélson lamentou 

bastante, mas considera a 
situação de 2013 melhor do 
que a que ocorreu este ano. 
"Conversei com o governa-
dor Ricardo Coutinho e com 
o superintendente da Suplan, 
Ricardo Barbosa, que estão 
sensíveis a causa e eles me 
garantiram que vão começar 
a reforma do Almeidão pelo 
gramado, o que liberaria o 
estádio para o Botafogo nos 
jogos finais do primeiro tur-
no, ou no máximo no início 
do segundo", informou Nél-
son otimista, dizendo que se-
ria campeão paraibano com 
um grande público no Está-
dio José Américo de Almeida.

Indagado sobre os úl-
timos títulos perdidos pelo 
clube, Nélson disse que está 
no caminho certo e eles vão 
começar a aparecer já a par-
tir de próximo ano. "levamos 
azar na Copa Paraíba Sub-21, 
mas estamos armando uma 
das melhores equipes do Bo-
tafogo nos últimos anos. A 
prova disto é que temos o go-
leiro Genivaldo, o lateral Die-
go Pitbull e o atacante War-
ley, todos considerados por 
unanimidade pela imprensa 
como os melhores em suas 
posições no Paraibano deste 
ano", argumentou.

Até o momento desta re-
portagem, o Botafogo já tinha 
acertado, com o goleiro Ge-
nivaldo, os zagueiros André 
Lima, Everton e Osmar, o la-

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Nélson Lira, Ariano Wanderley e Guilherme Carvalho, os homens fortes do Tricolor da Maravilha do Contorno em busca do título de 2013

teral Diego Pitbull, os volan-
tes Isaías e Marcelo Pinheiro, 
os atacantes Vanderlei, War-
ley e Edgard, além dos pro-
movidos da equipe Sub-21, 
o lateral esquerdo Léo, os 

volantes  Saddan e Jackson 
e o atacante Cláudio. Estes 
últimos foram destaques na 
Copa Paraíba Sub-21, dispu-
tada há poucos dias.

Outra boa notícia para 

a torcida do Botafogo é que, 
segundo Nélson Lira, o clu-
be vai acabar com todas as 
dívidas em 2013. "Vamos 
zerar todo o passivo com dí-
vidas fiscais e trabalhistas. E 

a partir de 2014, teremos su-
perávit nas finanças.", disse o 
presidente, que acredita que 
o clube está crescendo e que 
os títulos serão apenas uma 
questão de tempo.

 O técnico do CSP, Ramiro Sousa, 
disse ontem que o clube deve priorizar 
o Campeonato Paraibano, mas sem es-
quecer a Copa do Brasil, competição em 
que o Tigre se classificou para represen-
tar o Estado, após a conquista da Copa 
Paraíba Sub-21. Segundo ele, o planeja-
mento será feito até o final da semana 
e os treinos para a próxima temporada 
começam no dia 3 de dezembro, quan-
do o elenco será apresentado no Está-
dio Francisco Figueiredo de Lima, em 
Cabedelo.

Com relação ao elenco para as dis-
putas das duas competições, Ramiro 
disse que deverá ter muitos jogadores, 
já que vai disputar duas competições ao 
mesmo tempo. “É preciso ter um elen-
co forte, porque são duas competições 
e o Campeonato Paraibano é muito 
longo, devendo gerar muitas contusões 
e suspensões por causa de cartões. En-
tão temos que ter substitutos a altura 
para fazer uma boa campanha nas duas 
competições”, disse.

Ramiro confirmou que entregou 
uma lista de jogadores ao presidente Jo-
sivaldo Alves e espera uma definição de 
reforços para os próximos dias, mas fez 
questão de ressaltar que a base já está 
formada por jogadores que atuaram na 
Copa Paraíba Sub-21 e também aqueles 
que pertencem ao clube, mas estavam 

emprestados ou em inatividade. Este é 
o caso do meia Tazinho que voltou a 
treinar e do volante Daniel, que foi de-
volvido pelo Sousa, após participar do 
Campeonato Brasileiro da Série D.

A primeira contratação anunciada 
foi a do volante Gegê, que disputou a 
Segunda Divisão pela Desportiva Guara-
bira. Depois foram confirmados Rafael 
Paraíba, ex-Desportiva Guarabira, a vol-
ta dos zagueiros Léo Oliveira e Moisés, 
além do lateral Gustavo, que estava no 
Sousa. Até o início da próxima semana, 
mais cinco ou seis atletas deverão ser 
anunciados. “Só precisamos de alguns 
jogadores em certas posições onde te-
mos carência. Dei alguns nomes ao pre-
sidente que está em negociações. São 
atletas da região, alguns conhecidos do 
torcedor paraibano, não pretendemos 
trazer estrelas, mas bons jogadores”, 
afirmou Ramiro.

Ramiro espera um Campeonato 
Paraibano muito difícil em 2013. “As 
equipes estão investindo muito e é bom 
lembrar que logo na primeira fase duas 
são eliminadas da competição. Temos 
que ter muito cuidado e pés no chão 
para evitar o pior. Vamos adotar a mes-
ma filosofia da Copa Paraíba, com os 
jogadores focados nos jogos e cumprin-
do a risca aquilo que vamos planejar. Só 
assim conseguimos sucesso”, concluiu.

Ramiro diz que a prioridade é
a disputa do Paraibano de 2013

CENTRO SPORTIVO

Uma reunião realizada na 
noite da última quarta-feira, 
em Campina Grande, definiu 
vários nomes para compor a 
chapa encabeçada pelo advo-
gado Eduardo Medeiros nas 
eleições da diretoria Executiva 
do Treze, que acontece no dia 
1º de dezembro.

 Após formalizar o regis-
tro da candidatura, na terça-
feira, junto com o candidato a 
vice-presidente, o empresário 
Henio Azevedo Galdino, Me-
deiros se encontrou com al-
guns ex-diretores e colabora-
dores do Galo para formatar o 
que pode ser a nova gestão do 
clube para o biênio 2013-2014.

O empresário José Wil-
ton, nome que figurou recen-
temente entre os postulantes 
à presidência, é a opção para 
a diretoria de Futebol, ten-
do o conselheiro Raul Felipe 
Montenegro no Departamento 
Financeiro, além do também 
empresário Pedro Correia 
(Percon) e Vladimir Borbore-
ma assumindo a Diretoria de 
Patrimônio.

Pedro da Percon fazia par-
te da atual gestão e renunciou 
ao cargo há algumas semanas, 
enquanto Borborema deve di-
vidir a pasta com a gerência do 
Estádio Amigão. O atual geren-
te de futebol Josimar Barbosa, 
o Joba, permanece no posto, 
tendo agora Gil Baiano como 
diretor administrativo. 

No Departamento Médi-
co, o ortopedista Antônio Nél-
bi Fernandes volta a chefiar a 
pasta após se desligar da atual 
diretoria recentemente. Ao seu 
lado estará José Bismarck Fer-
nandes, seu irmão e também 
especialista em Ortopedia e 
Traumatologia.

Por fim, foram definidos 
os nomes dos componentes da 
Diretoria Jurídica, um dos de-
partamentos mais acionados 
em 2012. A incumbência foi 
delegada aos advogados Felipe 
Torres, Alexandre Soares, Ra-
fael Azevedo e Felipe Carvalho.

O candidato Eduardo Me-
deiros, que seguiu ontem para 
São Paulo, deve definir nos 
próximos dias os nomes para 

as diretorias de Marketing, 
Comunicação e Departamento 
Social.

Nas primeiras horas de 
hoje, o advogado voltou a usar 
as redes sociais para comentar 
sobre o ambiente interno do 
Treze. Sem citar nomes e com 
menos mistério do que posta-
gens anteriores, o presidenciá-
vel declarou que espera sofrer 
ataques de opositores.

“Treze: talvez, eu pague 
um preço muito alto se for elei-
to, com campanhas difamató-
rias e caluniosas em ataques a 
minha honra. Amo esse clube. 
A torcida deve está atenta, em 
alerta, para saber quem são 
os verdadeiros trezeanos. Não 
sou demagogo, e não vou fu-
gir do meu destino” vaticinou 
Eduardo Medeiros.

O estatuto do clube prevê 
que as inscrições de candida-
tura podem ser registradas 
até cinco dias antes da eleição. 
Como o pleito acontece no dia 
1º de dezembro, o prazo para 
inscrição de chapas se encerra 
no próximo domingo (25).

Futuro presidente do Treze
já tem nomes de diretores

Eduardo Medeiros (C) se reuniu com os integrantes da chapa e os futuros diretores do alvinegro

FOTO: Divulgação

Ramiro Souza conversa com os jogadores durante treinamento ainda na Copa Paraíba

FOTO: Carlinhus MarquesDivulgação
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NACIONAL
& Mundo

Nos pênaltis, após perder 
no tempo normal, Brasil 
conquista Superclássico

Título para fechar temporada
FOTOS: Vipcomm/Divulgação

Junto ao sindicato mundial de 
jogadores, a Fifa anunciou ontem a 
lista com os 20 defensores finalistas 
na briga pelas quatro vagas da seleção 
do ano. O Brasil foi bem representado, 
contando com todo o setor defensivo da 
equipe de Mano Menezes: Daniel Alves, 
do Barcelona; David Luiz, do Chelsea; 
Marcelo, do Real Madrid; e Thiago Silva, do 
Paris Saint-Germain. No início da semana, 
a Fifa já havia anunciado a lista dos cinco 
goleiros que disputarão a vaga de titular 
da equipe do ano. Nos próximos dias 
26 e 29 serão divulgados os meias e 
atacantes indicados à seleção de 2012, 
respectivamente. No dia 29, a Fifa ainda 
reduzirá a lista de concorrentes à Bola de 
Ouro para três.

O próximo duelo do Flamengo 
será o clássico contra o Vasco, amanhã. 
Apesar de ser um jogo especial para 
todos os atletas envolvidos na partida, 
o lateral-esquerdo Ramon está levando 
a rivalidade para outro nível. Ontem, o 
atleta confessou que ainda não esqueceu 
os problemas que enfrentou no time 
cruz-maltino e utiliza a experiência que 
teve como motivação.

“Para mim, o Flamengo é muito 
maior, mas independente do clube que 
eu esteja, jogar contra o Vasco será algo 
a mais, sempre vou querer ganhar deles, 
por tudo o que aconteceu, o que fizeram 
comigo, isso me marcou muito”, disse o 
atleta, explicando não ser o tipo de pessoa 
que os dirigentes de São Januário falaram 
que era após sua saída. Ramón confessou 
que se sente incomodado por ser 
chamado de traidor pela torcida. 

“A torcida criou uma raiva de mim, 
a pior coisa é ser julgado por uma coisa que 
você não é. Me chamaram de traidor, mas 
se traí alguém foi o Flamengo, pois como 
flamenguista,  joguei pelo Vasco”.

Brasileiros na 
Seleção de Ouro

Ramon quer se 
vingar do Vasco

Oeste/SP e Chapecoense/SC 
se enfrentam hoje, às 19h (horário 
de Brasília), no Estádio Municipal de 
Amaros/SP, no jogo de volta pelas 
semifinais do Campeonato Brasileiro 
da Série C. No primeiro encontro entre 
as duas equipes, o time paulista levou 
a melhor e venceu (1 a 0), na Arena 
Condá/SC. Para conseguir a vaga na final 
o Oeste jogará pelo empate, enquanto 
o time catarinense terá que vencer por 
uma diferença de dois gols. 

O ganhador fará a decisão contra 
Paissandu/PA ou Icasa/CE, onde realizarão 
duas partidas, nos dias 2 e 9 de dezembro, 
respectivamente. Esses dois times se 
enfrentam ontem à noite.

Icasa, Paissandu, Oeste e 
Chapecoense estão garantidos na Série 
B do Campeonato Brasileiro do próximo 
ano. As semifinais do Brasileirão 
da Série C têm levado milhares de 
torcedores aos estádios. 

As equipes semifinalistas 
garantem manter seus elencos para 
a próxima temporada, principalmente 
para os campeonatos estaduais e 
a Segunda Divisão do Campeonato 
Brasileiro.

Um jogo hoje 
pela Série C

Jogadores brasileiros fizeram a festa com a conquista do título no gramado do estádio do Boca Juniors, La Bobonera

A última rodada do 
Campeonato Brasileiro 
da Série B será aberta 
hoje, com o confronto 
mineiro entre América 
e Ipatinga, programa-
do para as 21h (horário 
de Brasília), no Estádio 
Independência, em Mi-
nas Gerais. 

Na nona posição, 
com 52 pontos ganhos, 
os americanos preten-
dem encerrar a com-
petição com um resul-
tado positivo, já que 
estão confirmados na 
Segundona/2013. 

Já o Ipatinga, que 
ocupa a 19ª colocação, 
com 31 pontos, foi re-
baixado para a Série 
C do próximo ano e 
apenas cumprirá tabe-
la, mesmo assim, a ri-
validade é grande e os 
jogadores não pensam 
em derrotas. Querem 
encerrar a participação 
no Brasileirão de 2012 
com uma vitória, para, 
dar, no mínimo, uma 
alegria à sua torcida. 

Sem mais ambições 
na disputa, o América 
começa a preparar o 
elenco para a próxima 
temporada. Após che-
gar à decisão do Cam-
peonato Mineiro e en-
trar em decadência no 

meio da competição 
nacional, o clube quer, 
pelo menos, manter o 
artilheiro Fábio Júnior 
no elenco para o ano 
que vem. 

Além do status de 
ídolo da torcida, o cen-
troavante anotou 14 
gols no torneio e foi 
um dos poucos desta-
ques da equipe na reta 
final. “O Fábio Júnior 
já está mais próximo 
de um acordo, mas te-
mos 33 jogadores e es-
tamos olhando todos. 
Mas os jogadores que 
estão com seus contra-
tos vencendo, é claro, 
estão sendo procura-
dos”, afirmou o geren-
te de futebol Jair Alba-
no Félix.  

Por outro lado, 
o Ipatinga vai mudar 
de sede em 2013. Sem 
apoio dos empresários 
do Vale do Aço e com 
salários atrasados, o 
clube protocolou na 
Federação Mineira de 
Futebol o pedido para 
mudar para Betim, na 
Região Metropolita-
na de Belo Horizonte. 
A solicitação foi feita 
pelo presidente Itair 
Machado, que vinha 
negando a mudança 
de sede.

Rebaixado, Ipatinga 
enfrenta o América

SÉRIE B

 O meia Oscar, do Chel-
sea, afirmou em entrevista ao 
site da FIFA que o clube inglês 
levará o Mundial de Clubes a 
sério, e que a principal razão 
é o foco do principal adversá-
rio no torneio, o Corinthians. 
“Estará desesperado pelo tí-
tulo”, disse o brasileiro, que 
chegou ao Chelsea nesta tem-
porada e já se mantém como 
titular.

Oscar até poderá servir 
como fonte de informações 
sobre o clube paulistano para 
o novo técnico do clube, Rafa 
Benítez, contratado na última 
quarta-feira, após a demissão 
de Roberto Di Matteo. “Eu 
conheço o Corinthians muito 
bem, são muito fortes e muito 
organizados”, opinou. “Temos 
que estar muito bem prepara-
dos, e vamos nos preparar a 
sério porque nos dá a chance 
de falarmos que somos cam-
peões do mundo. O Barcelona 
fez isso e nós faremos o mes-
mo”, completou. 

Ainda sobre o Mundial, o 
brasileiro afirmou que brinca 
com o companheiro de sele-
ção Paulinho sobre o possível 
confronto na decisão. “Sem-
pre que nos encontramos fa-
zemos piada sobre a chance 
de nos enfrentarmos”, disse. 
“O respeito muito como joga-
dor mas, se a final nos colocar 
um contra o outro, farei de 
tudo para vencê-lo”, falou.

Apesar do Chelsea estar 
praticamente eliminado da 
Liga dos Campeões, após a 

Oscar vê desespero do Timão 
por título contra o Chelsea

MUNDIAL DE CLUBES

derrota por 3 a 0 para a Juven-
tus, Oscar vem sendo bastante 
elogiado pela torcida do clube 
desde que chegou ao time 
de Stamford Bridge no início 
desta temporada. Já com a ti-
tularidade conquistada, Oscar 
afirmou que está adaptado ao 
clube, e que o time também 
foi modificado para que ele se 
sentisse bem em campo.

“O Chelsea se adaptou ao 
meu estilo, e isso me ajuda. 
Na última temporada, eles 
atuavam de maneira diferente 
mas, com a minha chegada e 
a de Hazard (meia belga), jun-
to ao Juan Mata, mudamos o 
estilo do time, ficamos mais 
ofensivos”, opinou o meia.

Por fim, Oscar se dis-
se feliz no Chelsea. “Todos 
aqui gostam de mim, e isso 
é o gratificante”, disse. “Que-
ro ganhar os maiores títulos 
do mundo aqui, e sinto que o 
Chelsea é o melhor lugar para 
isso”, finalizou. 

O meia vive um bom 
momento no Chelsea, assim 
como na Seleção Brasileira 
onde ganhou rapidamente a 
simpatida da CBF, comissão 
técnica e de colegas de equi-
pe. Oscar tem dito que não 
pensa voltar tão cedo a atuar 
por um clube brasileiro. Ele 
quer fazer história no exte-
rior, assim como outros cole-
gas brasileiros.

Meia pretende passar informações do Timão para treinador

No tempo normal, a Ar-
gentina venceu por 2 a 1, com 
dois gols de Scocco contra um 
de Fred, o que levou a decisão 
do Superclássico das Américas 
para a cobrança de pênaltis. Aí 
predominou a maior compe-
tência dos jogadores da Sele-
ção Brasileira, que ficou assim 
com o título de bicampeão 
2011/2012 da competição. 
No ano passado, a conquista 
veio depois de empate em 0 a 
0 e vitória por 2 a 0.  O jogo foi 
disputado no estádio do Boca 
Juniors, La Bobonera.

O Brasil venceu na noi-
te da última quarta-feira, na 
cobrança de pênaltis por 4 a 
3. Thiago Neves, Jean, Fred 
e Neymar marcaram para a 
Seleção Brasileira, enquanto 
Carlinhos perdeu. Diego Ca-
vallieri defendeu a cobrança 
de Martínez e Montillo chu-
tou para fora. Sebá, Scocco e 
o goleiro Orión converteram 
para os argentinos. 

Os 10 primeiros minutos 
foram de jogo truncado, de 
algumas faltas, muito choque 
e tentativa das duas seleções 
de tomar a inciativa das ações. 
Mas o primeiro sinal de peri-
go aconteceu em uma jogada 
individual de Neymar, que 
arrancou da metade do cam-
po, driblou dois zagueiros na 
velocidade e, tivesse acertado 
o toque para Fred, o centroa-
vante ficaria livre para marcar.    

O jogo estava mesmo 
“pegado”, o que resultou 

no primeiro cartão amare-
lo dado a Rever, que chegou 
atrasado no lance e derru-
bou Martínez. As chances 
de gol eram poucas, devido 
à atuação eficiente dos sis-
temas defensivos, tanto que  
do lado argentino a primei-
ra chance aconteceu aos 21 
minutos, com um chute para 
fora de Martínez aproveitan-
do um cruzamento.

A Seleção Brasileira ten-
tava fazer a bola chegar à 
frente com troca de passes, 
mas esbarrava na forte mar-
cação argentina que, ao im-
pedir que Fred fosse aciona-
do, deixava o time brasileiro 
com poucas opções para chu-
tar a gol.

Mas foi mesmo no toque 
de bola que o Brasil desperdi-
çou uma chance real de abrir 

o marcador. Arouca desco-
briu  Neymar livre, na peque-
na área, e o camisa 11 tentou 
encobrir o goleiro, fazendo-o 
por cima do travessão, não 
vendo a posição de Fred, li-
vre, para concluir.

Ainda dessa maneira, 
sobretudo porque Arouca se 
movimentava bem pelos la-
dos do campo e com isso con-
seguia criar bons lances, o 

Brasil começou a predominar 
no jogo. Thiago Neves tentou 
uma conclusão da entrada da 
área, pelo alto, mas sem su-
cesso.

Como sem sucesso ter-
minaram  as - muito poucas 
- tentativas de chute a gol da 
seleção argentina. O resulta-
do disso foi que os goleiros 
Diego Cavallieri e Orión não 
foram exigidos.  

SELEÇÃO BRASILEIRA



Responsavel.: LUIZ PAULO E SILVA NETO
CPF/CNPJ: 790122214-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$930,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060114
Responsavel.: L P A CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013585024/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$163,74
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060142
Responsavel.: LOGICA TRANSPORTES E CONS-
TRUCAO LTD
CPF/CNPJ: 000934152/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$627,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059107
Responsavel.: LEANA KARLA SOUZA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 063663544-99
Titulo: DUP VEN MER INDR$472,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060287
Responsavel.: LILIANE MACEDO RODRIGUES ME
CPF/CNPJ: 015032286/0001-64
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.093,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059691
Responsavel.: MARIA GORETTI DA SILVA
CPF/CNPJ: 261261438-92
Titulo: DUP VEN MER INDR$115,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059016
Responsavel.: MANOEL LUIZ DA COSTA
CPF/CNPJ: 040970030/0001-45
Titulo: DUP VEN MER INDR$222,30
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060389
Responsavel.: MANOEL LUIZ DA COSTA
CPF/CNPJ: 040970030/0001-45
Titulo: DUP VEN MER INDR$345,48
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060393
Responsavel.: MANUEL CARNEIRO DA CUNHA NETO
CPF/CNPJ: 006248189/0001-12
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.328,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059225
Responsavel.: MARISETE RIBEIRO ROSA ME
CPF/CNPJ: 004467277/0001-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$987,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060334
Responsavel.: MARISETE RIBEIRO ROSA ME
CPF/CNPJ: 004467277/0001-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$456,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060285
Responsavel.: MA COM E SERVICOS DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ: 014303865/0001-31
Titulo: DUP VEN MER INDR$603,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060052
Responsavel.: MARCIA ANDREIA ALBUQUERQUE 
DE XEREZ
CPF/CNPJ: 015055223/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$102,78
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059379
Responsavel.: NOZILDA BARREIRO DE PAULA
CPF/CNPJ: 487035084-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$111,99
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058712
Responsavel.: NOZILDA BARREIRO DE PAULA
CPF/CNPJ: 487035084-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$148,17
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058713
Responsavel.: RODOVIARIA RAMOS LTDA
CPF/CNPJ: 025100223/0055-44
Titulo: DUP VEN MER INDR$745,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059454
Responsavel.: RODOVIARIA RAMOS LTDA
CPF/CNPJ: 025100223/0055-44
Titulo: DUP VEN MER INDR$745,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059453
Responsavel.: ROBERTO MACHADO CAMPOS JR
CPF/CNPJ: 645400654-91
Titulo: DUP PRES SER INR$451,24
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059993
Responsavel.: REGINA DE VIVO ROMANO
CPF/CNPJ: 013554179/0001-70
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.312,73
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058886
Responsavel.: ROSALIA M SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 053793354-97
Titulo: DUP VEN MER INDR$170,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059974
Responsavel.: RODOVIARIA RAMOS LTDA
CPF/CNPJ....: 025100223/0055-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$745,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA     PB
Protocolo: 2012 - 059455
Responsavel: SEVERINO SIMOES DE FARIAS
CPF/CNPJ: 020993534-09
Titulo: DUP PREST SERV   R$400,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA LTD
Protocolo: 2012 - 059926
Responsavel: SEVERINO JOSE DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ: 324255544-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 30,00
 Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA     PB
Protocolo: 2012 - 058591
Responsavel.: TERRAMAR CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 007199187/0001-43
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$   10.740,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA     PB
Protocolo...: 2012 - 059002
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,  23/01/2012
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.: ANDREIA MARIA GONCALVES
CPF/CNPJ: 068930054-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 75,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058506
Responsavel.: ANA RAFAELE GONCALVES DE 
MENESES AL
CPF/CNPJ: 107685177-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$131,21
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059559
Responsavel.: ANA HELENA CAVALCANTE FAUSTINO
CPF/CNPJ: 007410991/0001-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.900,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059160
Responsavel.: ANTONIO FERNANDES MEDEIROS ME
CPF/CNPJ: 015600657/0001-67
Titulo: DUP VEN MER INDR$296,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060273
Responsavel.: BERG MATERIAL DE CONSTRUCAO
CPF/CNPJ: 010635358/0001-44
Titulo: DUP VEN MER INDR$353,82
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059713
Responsavel.: CADASTRAL GEO GEOTECNOLOGIAS 
PROJET
CPF/CNPJ: 005346766/0001-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.340,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 052335
Responsavel.: CADASTRAL GEO GEOTECNOLO-
GIAS P
CPF/CNPJ: 005346766/0001-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$110,10
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059564
Responsavel.: CADASTRAL GEO GEOTECNOLO-
GIAS P
CPF/CNPJ: 005346766/0001-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.340,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059596
Responsavel.: CADASTRAL GEO GEOTECNOLOGIAS 
PROJET
CPF/CNPJ: 005346766/0001-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$699,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 052277
Responsavel.: CADASTRAL GEO GEOTECNOLOGIAS 
PROJET
CPF/CNPJ: 005346766/0001-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$110,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 052195
Responsavel.: CADASTRAL GEO GEOTECNOLO-
GIAS P
CPF/CNPJ: 005346766/0001-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$699,90
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059582
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 006148344/0001-29
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 70,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060257
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 006148344/0001-29
Titulo: CED CRED BANCARR$56.036,25
Apresentante: MULTIPLA CRED FIN E INVESTI-
MENTO S/
Protocolo: 2012 - 059931
Responsavel.: CONST. GRISI LTDA
CPF/CNPJ: 005404351/0001-81
Titulo: DUP VEN MER INDR$204,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060149
Responsavel.: DEUSENI MARCOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 338336564-68
Titulo: DUP VEN MER INDR$285,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058948
Responsavel.: ELINEIDE DE LIMA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 014711917/0001-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$926,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060330
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA 
SERVICOS
CPF/CNPJ: 003740244/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$160,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060262
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 003740244/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.366,66
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060173
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA SERV
CPF/CNPJ: 003740244/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.549,01
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059616
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA 
SERVICO M
CPF/CNPJ: 003740244/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$513,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059427
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA SERV
CPF/CNPJ: 003740244/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$755,97
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059306
Responsavel.: GIVALDO FERNANDES DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 009508589/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.620,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059688
Responsavel.: JHM COMERCIO DE CONFECCOES LTD
CPF/CNPJ: 010564820/0001-60
Titulo: DUP VEN MER INDR$946,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059311
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CPF/CNPJ: 014940653/0001-65
Titulo: DUP VEN MER INDR$323,72
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG JOAO PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058636
Responsavel: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ: 004614840/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$530,38
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG JOAO PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059299
Responsavel: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ: 004614840/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$530,38
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG JOAO PESSOA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059300
Responsavel: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ: 004614840/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$1166,52
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG JOAO PESSOA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059314
Responsavel: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ: 004614840/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$1166,52
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG JOAO PESSOA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059315
Responsavel: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ: 004614840/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$1100,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG JOAO PESSOA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059804
Responsavel: NATALIA DA SILVA PORTO
CPF/CNPJ: 011376074-40
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 55,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058347
Responsavel: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ: 012110729/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$181,94
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059276
Responsavel: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ: 012110729/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$1274,80
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059277
Responsavel: PATRICIA DA SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ: 053481784-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 70,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058349
Responsavel: RANIELA VIRGINIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 058554764-56
Titulo: DUP PRES SER INR$ 65,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059208
Responsavel: RIBAMAR BEZERRA DE MANDONCA
CPF/CNPJ: 237168004-49
Titulo: DUP PRES SER INR$330,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058513
Responsavel: ROBERIO SOARES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 518596884-20
Titulo: DUP PRES SER INR$546,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059996
Responsavel: ROSIVALDO EVANGELISTA
CPF/CNPJ: 951261984-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$274,45
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059219
Responsavel: SILVANIA BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 071252184-40
Titulo: DUP VEN MER INDR$300,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060036
Responsavel: ZILDO SILVA FONSECA
CPF/CNPJ: 297592908-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$495,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOA     PB
Protocolo...: 2012 - 059084

Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  23/11/2012
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

  - Titular -

Responsavel: ANA CARINA DE OLIVEIRA AVELINO
CPF/CNPJ: 009845124-38
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 45,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059954
Responsavel: ARCENIO SARMENTO NETO
CPF/CNPJ: 007716584-51
Titulo: INDIC DUPLICATAR$270,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059004
Responsavel: BARCELONA COM VAREJISTAATA-
CADIST
CPF/CNPJ: 007170943/0064-95
Titulo: DUP VEN MER INDR$11567,04
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPAJOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060866
Responsavel: BARCELONA COM VAREJISTAATA-
CADIST
CPF/CNPJ: 007170943/0064-95
Titulo: DUP VEN MER INDR$2016,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPAJOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060867
Responsavel: CLAUDIA REGIENE MIRANDA DO VALE
CPF/CNPJ: 789083534-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$291,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059541
Responsavel: CONSTRUMAQ LOCACAO DE MA-
QUINA LTDA
CPF/CNPJ: 011849926/0001-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$243,62
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPAJOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060734
Responsavel: DEBORA MENDONCA BENEVIDES
CPF/CNPJ: 007777754/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$1902,72
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG JOAO PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059822
Responsavel: ELISANGELA ALVES GADELHA
CPF/CNPJ: 014053329/0001-25
Titulo: DUP VEN MER INDR$550,14
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059530
Responsavel: ELISANGELA ALVES GADELHA
CPF/CNPJ: 014053329/0001-25
Titulo: DUP VEN MER INDR$616,16
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059716
Responsavel: GERALDO ARAUJO MEDEIROS JUNIOR
CPF/CNPJ: 008098144-55
Titulo: DUP VEN MER INDR$231,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059652
Responsavel: IMPERIAL CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 004395725/0001-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$7861,82
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPAJOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059870
Responsavel: JL CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 005028024/0001-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$1026,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG JOAO PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060170
Responsavel: JOSENILDO ALVES DE ARAUJO ME
CPF/CNPJ: 008012514/0001-79
Titulo: DUP VEN MER INDR$1139,20
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG JOAO PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060979
Responsavel: JR OLIVEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 011473207/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$370,08
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG JOAO PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059290
Responsavel: LECITA COMERCIO DE MAT P/ESCRI
CPF/CNPJ: 035423169/0001-39
Titulo: DUP VEN MER INDR$2415,26
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059170
Responsavel: LOURIVALDO JOAO DA SILVA
CPF/CNPJ: 355647684-34
Titulo: DUP PRES SER INR$330,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 058527
Responsavel: MARIA LINDOMAR MARTINS DE ARAU

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REAVISO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE Nº 002/2012

O Ministério Público Estadual, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público, 
para conhecimento dos interessados  a sessão pública de recebimento de habilitação e julgamento 
das propostas do processo licitatório,   modalidade  Carta Convite nº 002/2012, tipo Menor Preço, 
sob o regime de Empreitada Por Preço Global. Objeto: Serviços de Engenharia para Reforma 
do Prédio do Ministério Público da Paraíba na Cidade de Princesa Isabel, Município de Princesa 
Isabel/PB. A sessão pública será realizada no dia 03/12/2012 às 14:30 horas, mantido o Edital 
na sua integridade. Local: Edifício Sede do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de 
Justiça - Auditório “Proc. Edigardo Ferreira Soares”, situado à Av. Dom Pedro II, S/N, Centro, João 
Pessoa – PB. Acesso ao Edital no horário das 08:00 às 18:00 horas de segunda a quinta-feira e na 
sexta-feira de 07:00 às 13:00 horas no endereço acima citado ou pela internet no site  www.mp.pb.
gov.br. Outras  informações pelos fones: (83) 2107 6064/2107 6073.

João Pessoa, 21 de novembro de 2012.                                       
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA

Resultado do julgamento Habilitação
Tomada de Preços n. 004/2012
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de SOLANEA, no uso de 

suas atribuições legais, torna público à população de SOLANEA e a quem interessar possa que após análise 
dos documentos de habilitação foi apurado que a empresa: COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA foi 
INABILITADA por descumprimento das normas editalícias; Já a empresa: G&A PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA; foi HABILITADA por encontrar-se em conformidade com as referidas normas.

Caso não haja interposição de recurso, informamos que; a abertura do Envelope Proposta ocorrerá no dia 
03 de DEZEMBRO de 2012 às 11:00 horas.

Maiores informações e o DETALHAMENTO dos motivos que ensejaram a inabilitação, encontra-se na 
sala da COPELI localizada na Rua Governador João Fernandes de Lima, s/n, centro, 2º andar, prédio do 
Telecentro, centro, Solânea-Pb.

SOLÂNEA, 22 de Novembro de 2012.
Rildo Marques Moreira

Presidente da CPL

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.

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Água Branca
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 61/2012
OBJETO: Aquisição de Material de Expediente, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste 

Município, que serão adquiridos com recursos do PDDE.
TIPO: Menor Preço por item
DATA DA ABERTURA: 07/12/2012    HORÁRIO: 11:00hs
LEGISLAÇÃO APLICAVEL: Lei Nº 10.520, Lei 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Água Branca/PB, através de sua 

comissão de licitação na Rua Sargento Florentino Leite, s/n,centro – Água Branca – PB.
ÁGUA BRANCA-PB, 22 de novembro de 2012.

DANILA FIRMINO DE LIMA
Pregoeira Oficial/PMAB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº. 5/060/2012
OBJETO: Aquisição de Ambulância para a secretaria de saúde do município de Água Branca-PB.
TIPO: Menor Preço por item
DATA DA ABERTURA: 07/12/2012- HORÁRIO: 09:30hs
LEGISLAÇÃO APLICAVEL: Lei Nº 10.520, Lei 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Água Branca/PB, através 

de sua comissão de licitação na rua Sargento Florentino Leite, s/n,centro – Água Branca – PB.
ÁGUA BRANCA-PB, 22 de novembro de 2012.

DANILA FIRMINO DE LIMA
Pregoeira Oficial/PMAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO – CNPJ/CPF N° 01.613.283/0001-00 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
n° 4316/2012 em João Pessoa, 7 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Cons-
trução de 20 (vinte) unidades habitacionais. Na(o) – CONJUNTO NOVA LIBERDADE, ZONA URBANA 
Município: JOCA CLAUDINO – UF: PB. Processo: 2012-005246/TEC/LICENÇA, NOS TERMOS DA 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM VIGOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2012
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 002/2012 de 02 de janeiro 

de 2012, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem através deste AVISO tornar público 
para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2012, cujo objeto 
é AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A FORMACAO A BANDA MARCIAL 
DESTE MUNICIPIO.

VENCEDOR/VALOR:
O TAMBORIM DE OURO LTDA. EPP.
R$ 99.200,00(Noventa e Nove Mil e Duzentos Reais)

Santa Helena PB, 22 de novembro de 2012.
JOSE MERICIANO MUNIZ DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 045/2012, referente a Licitação 
(tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N 023/2012 de 31 de outubro de 2012, com 
abertura para 20 de novembro de 2012, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de 
Uiraúna,  e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente 
consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocado a Empresa: CAVALCANTI 
& PRIMO VEICULOS LTDA.., inscrita no CNPJ/MF n.º 09.127.069/0001-55, e INSC. EST. nº. 16.007.541-
6, estabelecida à Rua Clovis Rolim,2001 - Jardim Marizópolis, Joao Pessoa, Estado da Paraíba , cujo 
valor da proposta é de R$ 30.500,00(Trinta Mil e Quinhentos Reais );para tomar conhecimento da nota 
do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as 
penalidades da Lei.

Uiraúna PB, 22 de novembro de 2012.
GERALDO LUIZ DE ARAUJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
EXTRATO DE CONTRATO

22/11/2012
PROCESSO Nº 045/2012
PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2012
INSTRUMENTO: Contrato para 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 .

PARTES:  REFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA e,
                CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA
OBJETO: Contrato para Contrato para 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, subordinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 30.500,00 (Trinta Mil 
e Quinhentos Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 4.4.90.52 – Equipamentos 
e Material Permanente. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até  31/12/2012
SIGNATÁRIOS:

GERALDO LUIZ DE ARAUJO – Pela Prefeitura Municipal de Uiraúna.
CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA – Pela Contratada.

PREFEITURA MAUNICIPAL DE UIRAÚNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

 HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 027/2012, referente a Licitação 

(tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2012 de 31 de outubro de 2012, com 
abertura para 20 de novembro de 2012, às 09:00 horas, na sala de reunião do Fundo Municipal de Saúde 
de Uiraúna, considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente 
consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocado a Empresa: CAVALCANTI 
& PRIMO VEICULOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 09.127.069/0001-55, e INSC. EST. nº. 16.007.541-
6, estabelecida à Rua Clovis Rolim,2001 - Jardim Marizópolis, Joao Pessoa, Estado da Paraíba , cujo 
valor da proposta é de R$ 30.500,00(Trinta Mil e Quinhentos Reais );para tomar conhecimento da nota 
do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as 
penalidades da Lei.

Uiraúna PB, 22 de novembro de 2012.
TEREZA NEUMAN FERNANDES DE OLIVEIRA

Presidente do FMS

PREFEITURA MAUNICIPAL DE UIRAÚNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXTRATO DE CONTRATO
22/11/2012
PROCESSO Nº 027/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2012
INSTRUMENTO: Contrato para 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.

PARTES:     FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA e,
                   CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA.
OBJETO: Contrato para 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, subordinados a COORDENACAO DE ATENCAO BASICA.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 30.500,00 (Trinta Mil 
e Quinhentos Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 4.4.90.52 – Equipamentos 
e Material Permanente. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2012
SIGNATÁRIOS:

EREZA NEUMAN FERNANDES DE OLIVEIRA - Fundo Municipal de Saúde de Uiraúna
CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA. – Pela Contratada.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DO AÇÚCAR NO ESTADO DA PARAÍBA – ELEIÇÕES SINDI-
CAIS – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AVISO – No dia 30/11/2012 será realizada na sede deste 
Sindicato, na Rua João Suassuna, 18, 1º andar, Varadouro, nesta cidade de João Pessoa, Estado 
da Paraíba, eleição para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes 
junto ao Conselho da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba e seus respectivos suplentes, 
devendo a documentação para registro de chapas ser apresentada até o dia 26/11/2012, de 08:00h 
às 09:00h na Secretaria da Entidade, no endereço supracitado. A cópia do Edital de Convocação 
encontra-se afixada na sede do Sindicato. João Pessoa, 23 de novembro de 2012. Eduardo Ribeiro 
Coutinho – Presidente.

 

 
COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS 
CNPJ - 00.371.600/0001-66 - Av. Pres. Epitácio Pessoa, n.º 4756 – Cabo Branco – João Pessoa/PB. 

 
LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 3983/2012 

 
PBGÁS – COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – CNPJ/CPF Nº 00.371.600/0001-66, Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 3983/2012 em João Pessoa, 5 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL Na(o) – ZONA URBANA DA CIDADE DE C. 
GRANDE, Município: CAMPINA GRANDE – UF: PB. Processo: 2012-006513/TEC/LO-3714. 
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CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO QUARTA CONVOCAÇÃO 
 
A Prefeitura Municipal de Patos, através da Secretaria de Administração, no 

uso de suas atribuições legais e respeitando os ditames do Item XI – Da Nomeação do 
Edital de Abertura de Concurso Público n.º 001/2011, bem como observando o Termo 
de Homologação assinado pelo Prefeito Constitucional e publicado no Diário Oficial do 
Município em 12 de março de 2012, RESOLVE convocar os candidatos abaixo 
relacionados, aprovados e classificados no respectivo concurso público, para entregar 
até o dia 14 de dezembro de 2012 os seguintes exames e documentos necessários 
para a conseqüente investidura no cargo: 
 
I – DA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES DE SAÚDE 
1.1. Conforme preconiza o Subitem 2.1.3 do Item II – Das Inscrições e Requisitos 
Para Participar do Edital de Abertura do Concurso Público n.º 001/2011, o candidato 
deverá apresentar aptidão física e mental para exercer quaisquer dos cargos ofertados 
no certame. Assim sendo, até a data estabelecida alhures (14/12/2012) o candidato 
deverá pessoalmente ou por procurador munido de Procuração Pública com 
poderes especiais para o ato apresentar no Protocolo Especial instalado na sede da 
Secretaria de Administração (Centro Administrativo Municipal Dr. Aderbal Martins – 
localizado à rua Horácio Nóbrega, s/n, bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos/PB, 
CEP 58704-000) os seguintes exames de saúde:  

1.1.1. Raios-X do Tórax; 
1.1.2. Eletrocardiograma; 
1.1.3. Tipo Sanguíneo; 
1.1.4. Parasitológico de Fezes; 
1.1.5. Hemograma Completo; 
1.1.6. Parecer do Exame Clínico de até 08 (oito) dias de um Médico do Trabalho. 
 

1.2. O candidato que não entregar qualquer dos exames solicitados perderá o direito a 
investidura no cargo. 

 
II – DA APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL 
2.1. De acordo com as especificações do Edital de Abertura do Concurso Público n.º 
001/2011, o candidato no mesmo local e prazo estabelecido acima (14/12/2012) deverá 
apresentar os seguintes documentos autenticados: 

2.1.1. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
2.1.2. Cópia do Título de Eleitor, com o comprovante de votação na ultima 

Eleição (2º turno) ou Certidão de quitação fornecida pelo Cartório Eleitoral Competente; 
2.1.3. Cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para 

os candidatos do sexo masculino; 
2.1.4. Cópia da Cédula de Identidade ou Outro Documento de Identidade Civil; 
2.1.5. Cópia da ultima Declaração de Imposto de Renda apresentada a Receita 

Federal do Brasil, com as devidas atualizações e/ou complementações ou, no caso do 
candidato ser dispensado da apresentação da citada declaração, deve, apresentar 
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Declaração firmada por ele próprio, nos termos da Lei n.º 8.429/1992, caso tenha feito 
tal declaração; 

2.1.6. Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – 
CPF; 

2.1.7. Cópia do documento de inscrição PIS, PASEP ou NIT, caso possua; 
2.1.8. 02 (duas) fotos 3x4 recente, colorida (fundo branco); 
2.1.9. Declaração, com firma reconhecida, de que não acumula cargo, função ou 

emprego, exceto os legalmente permitidos, garantido o direito a opção no prazo de 15 
(quinze) dias, conforme dispõe o Estatuto do Servidores Públicos Municipais; 

2.1.10. Declaração, com firma reconhecida, de não haver sofrido, no exercício da 
atividade pública, penalidade por atos incompatíveis com Serviço Público; 

2.1.11. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais; 
2.1.12. Comprovação da escolaridade mínima exigida para o cargo; 
2.1.13. Certificado(s) de Curso de Informática totalizando no mínimo 120 hs/aula 

para os cargos que foram exigidos; 
2.1.14. Comprovante de Registro no devido Conselho de Classe, para as vagas 

destinadas às profissões regulamentadas, de acordo com a legislação específica; 
2.1.15. Cópia dos documentos que comprovem os demais pré-requisitos 

constantes no Item II – Das Inscrições e Requisitos Para Participar do Edital de 
Abertura, respeitando as particularidades de cada cargo. 

 
2.2. O candidato que não entregar qualquer dos documentos solicitados perderá o 
direito a investidura no referido cargo. 

 
III – DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 
3.1. Os candidatos abaixo elencados devem se apresentar pessoalmente ou por 
procurador munido de Procuração Pública com poderes especiais para o ato no 
Protocolo Especial instalado na sede da Secretaria de Administração (Centro 
Administrativo Municipal Dr. Aderbal Martins – localizado à rua Horácio Nóbrega, s/n, 
bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos/PB, CEP 58704-000), até o dia 14 de 
dezembro de 2012 no horário das 08h00min às 12h00min, portando todos os exames 
e documentos descritos nos Itens I e II do presente ato convocatório. 

 
3.2. Ficam convocados os seguintes candidatos: 

A01 – AUXILIAR DE SERVIÇO (Secretaria de Administração) 

COLOCAÇÃO NÚM DE 
INSC. NOME 

35 366 MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA FONSECA 
36 251 JUSSARA MARIA LIMA QUEIROZ 
37 26 AMARILDO OLIVEIRA TORRES 

3.3. Os candidatos aprovados e classificados não convocados nesta listagem devem 
aguardar nova convocação. 

 
IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
4.1. Conforme dispõe o Subitem 12.9 do Item XII - Da Nomeação do Edital de 
Abertura, o candidato que não preencher os requisitos legais exigidos para a posse, 
será preterido em favor de outro, cuja classificação lhe seja imediatamente inferior. 
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4.2. Todas as informações concernentes ao presente Edital devem ser solicitadas 
pessoalmente na Secretaria de Administração no Setor de Protocolo Especial (tratar 
com: Washington), ou ainda através do telefone (83) 3423-3610, ramal 222, e no 
website www.patos.pb.gov.br. 
 
4.3. O Protocolo Especial que receberá a documentação dos candidatos convocados 
funcionará do dia 22 de novembro de 2012 a 14 de dezembro de 2012 (termo final), 
das 08h00min às 12h00min. Não serão recebidos documentos e exames médicos fora 
do horário e data estabelecidos sob nenhuma condição ou justificativa. 

4.3.1. O Candidato convocado para a entrega dos documentos deverá atentar 
aos feriados nacionais, estaduais e municipais e/ou ponto facultativo decretados pelo 
Município de Patos (PB). 
 
4.4. Os documentos e exames médicos devem ser entregues conjuntamente no 
Protocolo Especial em envelopes separados contendo o nome do convocado, o cargo e 
o assunto (Documentação ou Exames). 
 
4.5. Não serão aceitos documentos enviados por e-mail, fax e outros. Só serão tidos 
como válidos os documentos protocolados no referido Protocolo Especial da Secretaria 
de Administração. 
 
4.6. Após analise dos documentos e instrução do processo de admissão funcional será 
agendada a assinatura do Termo de Posse do convocado. 
 
4.7. A instrução do processo descrita acima será realizada individualmente e consistirá 
na simples conferência dos exames e documentos apresentados (se atendem ao que foi 
solicitado nos Itens I e II deste edital). Tal múnus ficará a cargo do Gerente de 
Administração da SECAD que ao final irá lavrar uma certidão de conferência e 
despachará o processo para a convocação final do candidato. 
 
4.8. Todos os processos de admissão deverão ser concluídos até o dia 14 de dezembro 
de 2012. 

Patos (PB), 22 de novembro de 2012. 
 

________________________________ 
José Corsino Peixoto Neto 
Secretário de Administração 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOTIFICANTE: HÉLIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.385.139/0001-75, com sede localizada na BR 101, KM 100, 
Distrito Industrial, Alhandra – PB, neste ato representada pelo sócio Hélio Barbosa dos Santos, brasileiro, 
casado, empresário, portador do RG de nº 191.353-SSP/PB e CPF/MF de nº 059.625.014-20;

NOTIFICADA: CEDIN DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.440.293/0001-41, com endereço na BR 101, km 100, Distrito Industrial, Alhandra - PB;

Ante a frustrada tentativa de notificação através da Carta Notificatória registrada em 09.11.2012, no Livro 
B-6, sob o nº 12.038, no Serviço Notarial e Registral Velton Braga, da Comarca de Alhandra – PB, vem a 
NOTIFICANTE, por meio do presente edital, com o fim específico de prover a conservação e ressalva dos 
seus direitos, bem como de prevenir responsabilidades, nos termos do Contrato de Arrendamento de Imóvel 
Rural para fins de Instalação de Geradores Eólicos para Conversão de Energia Eólica em Energia Elétrica, 
firmado em 24 de março de 2010, especialmente dos itens 6.3, 6.4 e 6.5 da cláusula sexta, NOTIFICAR, 
como de fato se tem por notificada, a empresa CEDIN DO BRASIL LTDA., em razão do inadimplemento das 
parcelas do arrendamento previstas nos itens 7.3 e 7.5.1, ambos da cláusula sétima, vencidas e não pagas 
nos dias 19 de setembro de 2011 e 19 de setembro de 2012, que estará solicitando a baixa no Cartório de 
Imóveis da Comarca de Alhandra do registro mencionado na cláusula quarta, item “b”, do referido contrato, 
bem assim cobrando a multa correspondente a duas parcelas anuais de arrendamento, independentemente 
das demais penalidades contratuais ocasionadas pela rescisão de pleno direito do contrato. Fica ainda a 
NOTIFICADA de logo ciente que a NOTIFICANTE dará conhecimento do teor desta notificação à instituição 
financeira de crédito mencionada na cláusula primeira do contrato de arredamento.

Alhandra – PB, 22 de Novembro de 2012.
Hélio Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda.

NOTIFICANTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2012
Extrato da ata da sessão para julgamento de habilitação e Proposta da T. Preço nº 02/12. Objeto: 

Construção de módulos sanitários domiciliares com/sem sistema de abastecimento de agua MSD I e 
II, Convênio EP  1368/2007. Realizada em 20/11/2012, às 09h00min, Licitantes Inabilitadas: NÃO 
HOUVE. Licitante Habilitada e Vencedora: R&N Const. e Serv. Ltda, CNPJ 13.029.173/0001-84, 
com o valor total de R$ 150.035,56.

Coremas/PB, 20/11/2012.
José Sergio da Silva Cabral

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SANTA  TEREZINHA
AVISO DE PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2012

REPUBLICAÇÃO
OBJETO: Aquisição de dois veículos, sendo um veículo destinado as ações das equipes de 

saúde da familia e um veículo destinado as açoes da vigilância em saúde, todas do fundo municipal 
de saúde do município de Santa Terezinha/PB.

TIPO: Menor Preço Por Item.
MOTIVO: DESERTO
TIPO: Menor Preço Por  Item
DATA DA ABERTURA: 06/12/2012 – Horário: 14:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93, Decreto Municipal.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, 

através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB.
Santa Terezinha-PB,  22 de novembro de 2012.

Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Santa Rita

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 217/2011
CONTRATADOS: Prefeitura Municipal de Santa Rita e a Empresa SL CONSTRUTORA LTDA.
OBJETO: Contratação sob o Regime de Empreitada por menor preço global, de empresa es-

pecializada em construção civil para execução das obras de engenharia com vistas aconstrução 
de creche/escola infantil pró infânciatipo B, padronizado pelo Fnde, com ofornecimento de mão de 
obra emateriais necessários acompleta eperfeita implantação de todos os elementos definidos, 
em conformidade com os projetos Fnde (Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação) No 
Município De Santa Rita - Pb.

FUNDAMENTO LEGAL: CONCORRÊNCIA nº 217/2012.
Prorrogação de prazo por mais 120 (cento e vinte) dias.

Santa Rita-PB, 30 de outubro de 2012.

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Santa Rita

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 045/2012
CONTRATADOS: Prefeitura Municipal de Santa Rita e a Empresa SL CONSTRUTORA LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de espaço educativo com 06 

(seis) salas de aula, na comunidade de Forte Velho, Santa Rita/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: CONCORRÊNCIA nº 045/2012.
Prorrogação de prazo por mais 90 (noventa) dias. 

Santa Rita-PB, 30 de outubro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 009/2012, em favor da Pessoa Jurídica CONSERV 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o N.º 05.219.643/000 -44, com base 
no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica do Município, referente à 
contratação de obra de construção de cisternas semi-enterradas, objetivando atender a necessidade 
da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, no valor de R$ 700.457,93 (setecentos mil, 
quatrocentos e cinqüenta e sete reais e noventa e três centavos, tudo devidamente arraigado no 
que determina o artigo 24, inciso IV, da Lei de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.                                                     

Alcantil, 01 de outubro de 2012.
José Milton Rodrigues

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2012 – SRP - REPUBLICAÇÃO
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde, através do Pregoeiro Oficial e 

Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e comunica 
aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 017/2012, a 
ser realizada no dia 05/12/2012 às 10h00min (horário local), que tem por objeto Sistema de Registro 
de Preços para a Aquisição de Veiculo Zero Km, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde desta Municipalidade, o edital e seus anexos, encontra-se disponível no setor de licitação 
da Prefeitura Municipal de Monteiro, situado a Rua Desembargador Feitosa Ventura, n° 04, 1º Andar, 
Centro, Monteiro – PB, Informações pelo telefone (83) 3351-1514 ou monteiro.licitacao@gmail.com.

Monteiro-PB, 22 de Novembro de 2012.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2012 - SRP
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde, através do Pregoeiro Oficial e 

Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e comunica 
aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 
017/2012 - SRP, cujo objeto a Sistema de Registro de Preços para a Aquisição de Veiculo Zero Km, 
para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde desta Municipalidade. Realizado 
14 de Novembro de 2012, às 15h00min (horário local). Foi declarado DESERTO, em virtude do 
desinteresse de licitantes em participar do processo licitatório.

Monteiro-PB, 19 de Novembro de 2012
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Dezembro de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição e confecção de grades 
e portões diversos destinados as secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 22 de Novembro de 2012
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

Aviso de Leilão n.º 001/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de bens 
móveis inservíveis nº 001/2012 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor 
Roberto Jacinto Pinho Junior JUCEP N.º 006. O leilão será realizado no dia 10/12/2012 as 11:00 
horas no Garagem Municipal. Maiores informações serão disponíveis na sala da CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal (83) 3295-1884/9164-6268 ou no site: www.lancecertoleiloes.com.br

Jacaraú, 21 de novembro de 2012.
PRESIDENTE DA CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2012
O Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes, através de sua Comissão Permanente de Lici-

tação, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2012,  do tipo menor preço, para aquisição de um veículo, cuja 
abertura será no dia 10.12.2012 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua 
Dr. Arnaldo Leite, 15, Centro – Santana dos Garrotes - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 
3485-1226.

Santana dos Garrotes - PB,  19 de  Novembro de 2012.
Gualba Geane Lopes Bido

Presidente da CP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
RESULTADO DO JULGAMENTO RECURSOS ADMINISTRATIVOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2012
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cacimba de Dentro, representado pela 

Sra. Presidente da CPL, no uso de suas atribuições, Torna Público para o conhecimento de todos 
interessados nos termos do parecer técnico emanado, que após análise do recurso administrativo 
interposto pela empresa SETA CONSTRUÇÕES LTDA contra sua inabilitação no certame em 
epígrafe. DECIDE:

 JULGAR pelo CONHECIMENTO e Aceitação da Comprovação Parcial impetrado pela empresa, 
no que diz respeito ao item 5.5.9.1, “Fundações em concreto armado para radier”, ficando pendente 
“Instalação Telefônica” e item 5.4.7  do edital

JULGAR pelo INDEFERIMENTO impetrado pela empresa, pela ausência de  fundamentação legal.
Cacimba de Dentro, 22 de Novembro de 2012.

Zioreth Ribeiro Plácido
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
RESULTADO DO JULGAMENTO RECURSOS ADMINISTRATIVOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cacimba de Dentro, representado pela 

Sra. Presidente da CPL, no uso de suas atribuições, Torna Público para o conhecimento de todos 
interessados nos termos do parecer técnico emanado, que após análise do recurso administrativo 
interposto pela empresa SETA CONSTRUÇÕES LTDA contra sua inabilitação no certame em 
epígrafe. DECIDE:

JULGAR pelo INDEFERIMENTO impetrado pela empresa, pela ausência de  fundamentação legal.
Cacimba de Dentro, 22 de Novembro de 2012.

Zioreth Ribeiro Plácido
Presidente da CPL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2012
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Pregoeiro Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, que foi declarado vencedor e adjudicado na citada licitação, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva 
e corretiva, dos sistemas de: sonorização, circuito fechado de TV(CFTV), detecção e alarme de 
incêndio, cabeamento estruturado, chamada de varas (pregão eletrônico), Internet wi-fi, senhas e 
chamadas do Telejudiciário e agendamento de audiências instalados no Fórum Cível e no Fórum 
Criminal para o sistema CFTV, a empresa: APEL – Aplicações Eletrônicas Industria e Comércio 
Ltda com o valor de  R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais ) mensais.

João Pessoa, 22 de novembro de 2012
Marcelo Ferreira de Andrade

Pregoeiro

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N366/2012
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 12/12/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de material de consumo para combate a incêndio, destinado 
ao Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba - CBMPB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01847-1
João pessoa, 22 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 N420/2012
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 13/12/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de material radiológica, destinada ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina 
Grande - HRETCG, 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 - 12-02104-7
João pessoa, 22 de novembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

TERMO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇO N.º 004/2012.
O Município de CACIMBA DE DENTRO representado pelo Prefeito Constitucional, o  Senhor 

EDMILSON GOMES DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, considerando o parecer técnico 
do resultado da análise da documentação das empresas participantes onde não houve empresas 
habilitadas para a fase de abertura das propostas, decide:

CANCELAR o procedimento licitatório TOMADA DE PREÇO N. 004/2012.
CACIMBA DE DENTRO, 22 de Novembro de 2012.

Edmilson Gomes de Souza
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

TERMO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇO N.º 005/2012.
O Município de CACIMBA DE DENTRO representado pelo Prefeito Constitucional, o  Senhor 

EDMILSON GOMES DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, considerando o parecer técnico 
do resultado da análise da documentação das empresas participantes onde não houve empresas 
habilitadas para a fase de abertura das propostas, decide:

CANCELAR o procedimento licitatório TOMADA DE PREÇO N. 005/2012.
CACIMBA DE DENTRO, 22 de Novembro de 2012.

Edmilson Gomes de Souza
Prefeito Constitucional      

MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA – EPP – CNPJ/CPF Nº 07.867.532/0001-70, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização 
Ambiental nº 1949/2012 em João Pessoa, 19 de julho de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Transporte de Cargas Perigosas (gasolina, óleo e biodiesel), veículo Placa MOE-4763/PB. 
Na(o) Av. Ministro José Américo – Nº 86 Município: CATOLÉ  DO ROCHA – UF: PB. Processo: 
2012-001627/TEC/AA-0209.

MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA – EPP – CNPJ/CPF Nº 07.867.532/0001-70, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4272/2012 em João Pessoa, 5 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Revenda de Combustíveis: Gasolina Óleo Diesel e Álcool com prestação de serviço 
de troca de óleo. Na(o) Av. Ministro José Américo – Nº 86 Município: CATOLÉ DO ROCHA – UF: 
PB. Processo: 2012-001393/TEC/LO-2527.

INCAL – INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA – CNPJ/CPF Nº 
41.154.790/0001-47, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1535/2012 em João Pessoa, 19 de junho de 2012 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de Artigos de Alumínio. Na(o) Av. Venâncio 
Neiva – Nº 714 Município: CATOLÉ DO ROCHA – UF: PB. Processo: 2012-000117/TEC/LO-2289.

AJDAN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 13.147.494/0001-83, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Operação – Edificação Multifamiliar com 18 Unidades Habitacionais AC- 1.283,95m² - BANCÁRIOS 
– JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-008297/TEC/LO-4202.

CERAMICA SANTA CECILIA LTDA – CECIDA – CNPJ Nº 09.353.418/0001-57, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Ope-
ração para Extração de Argila para uso na indústria de cerâmica vermelha, situado no Município 
de Guarabira – estado da Paraíba.

LEONARDO VIEIRA SOARES – CNPJ/CPF Nº 019.700.014-29, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 4309/2012 em 
João Pessoa, 7 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação Unifamiliar 
dotado de sistema de esgotamento sanitário (fossa séptica e sumidouro). Na(o) Rua Pescadores, dos 
– LOTE 03 QUADRA H Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005462/TEC/LI-1597.

FREE CARNES COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.168.488/0001-59, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 4414/2012 em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Frigorífico para Estocagem e Conservação de Alimentos Perecíveis. Na(o) Rua 
Tenente José Heleno – Nº 97 Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 2012-007049/TEC/LO-3810.

JOSÉ LAMARCK COSTA GOMES – CPF Nº 034.553.034-98, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Edificação 
Multifamiliar com 12 Unidades Habitacionais – AC-1.056,85m² - BELA VISTA – INTERMARES – PB. 
Processo: 2012-008283/TEC/LI-1789.

JOSÉ CARLOS LOPES – CNPJ/CPF Nº 022.243.694-84, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4473/2012 em 
João Pessoa, 19 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 02 (duas) Unidades 
Multifamiliares em pavimento térreo, com uma área de 115,70m². Na(o) – Rua Projetada QD. 02 LT. 
37 – LOT. SANTA BÁRBARA Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 2012-007734/TEC/LO-4030.

J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.969.182/0001-
64, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 4233/2012 em João Pessoa, 25 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool e diesel) e lubrificante. Na(o) 
– Rodovia PB 044 km 09 Município: CAAPORA – UF: PB. Processo: 2012-006117/TEC/LO-3631.

KAROLINA FRANCA DE AZEVEDO – ME – CNPJ/CPF Nº 14.810.747/0001-10, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4398/2012 em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Comércio de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel) e lubrificantes. Na(o) – Rua Apolinário Costa 
Nº 548 Município: POCINHOS – UF: PB. Processo: 2012-001857/TEC/LO-2634.

MARCOS EDISIO SOUTO QUIRINO – CNPJ/CPF Nº 000.828.834-83, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4242/2012 em João Pessoa, 26 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 04 (quatro) 
Unidades Multifamiliar em pavimento térreo e superior, com uma área de 270,00m². Na(o) – Rua 
Alexandro Ferreira Narciso C/Benedito D. da Silva – GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2012-002802/TEC/LO-0815.

Lubrasil Lubrificantes Ltda, torna publico que requereu à SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, a Renovação da  Autorização Ambiental, para atividade de coleta e 
transporte de óleo lubrificante usado ou contaminado, em todo o Estado da Paraíba.

REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA - CNPJ/CPF: 01.474.483/0001-27 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO nº 4367/2012 em João Pessoa, 09 de novembro 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
COMERCIO VAREGISTA DE GAS (GLP). Na(o) LOC. VIA DE ACESSO DA BR 230 - GATOPRETO.   
Municipio: SOUSA UF: PB. Processo: 2012-003422/TEC/LO-3134. 

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

F.J.S COMERCIODE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ 08.492.247/0001-84 TORNA 
PUBLICO QUE A SUDEMA - SUPERITENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 
EMITIU A LICENÇA DE OPERAÇÃO N 4476/2012 EM JOÃO PESSOA, 19 DE NOVEMBRO DE 
2012 -PRAZO: 730 DIAS. PARA ATIVIDADE DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, 
ALCOOL,OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES; SERVIÇO DE TROCA DE OLEO. NA(O) RUA GAS-
TÃO DE MEDEIROS FORTE N 1775 BR  230  KM  454  BELA VISTA   MUNICIPIO: SOUSA - UF: 
PB.  PROCESSO: 2011-007058/TEC/LO - 2197

FPS CONTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA- ME, CNPJ/CPF 13.766.141/0001-61, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de 
Operação para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR, COMPOSTA DE 09 UNIDADES 
HABITACIONAIS, situado à RUA LUIZ ARNALDO FERREIRA ALVES, ST 45, QD 83, LT 0360, JD 
Cidade Universitária, João Pessoa/PB. Processo nº 2012-007803/TEC/LO-4049.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 4282/2012 em João Pessoa, 06 de Novembro de 2012 
– Prazo: 365 dias. Para a atividade de: PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PB 081 Na (o) – RODOVIA 
PB 081 – TRECHO: LOGRADOURO / DIVISA PB.RN. – EXTENSÃO 15 KM Município: – UF: PB. 
Processo: 2012-002815/TEC/LI-1453.

 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 4308/2012 em João Pessoa, 07 de Novembro de 
2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PB 186/160 Na(o) – 
RODOVIA PB 186/160 – TRECHO: CABACEIRAS / SÃO DOMINGOS DO CARIRI. Município: – UF: 
PB. Processo: 2012-004140/TEC/LI-1552.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 4306/2012 em João Pessoa, 07 de Novembro 
de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PB 063  Na(o) – 
RODOVIA PB 063 – TRECHO: MULUNGU / ALAGOINHA. – EXTENSÃO 13,5 KM  Município: – UF: 
PB. Processo: 2012-002816/TEC/LI-1454.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 4325/2012 em João Pessoa, 07 de Novembro 
de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PB 276  Na(o) – 
RODOVIA PB 276 – TRECHO: SÃO JOSÉ DO BONFIM / MÃE D. ÁGUA.  –  Município: – UF: PB. 
Processo: 2012-004150/TEC/LI-1556.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 4326/2012 em João Pessoa, 07 de Novembro de 
2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PB 094/082  Na(o) 
– RODOVIA PB 094/082 – TRECHO: DIVISA PE.PB NATUBA / UMBUZEIRO –  Município: – UF: 
PB. Processo: 2012-002821/TEC/LI-1458.

MAGMATEC ENGENHARIA LTDA. – CNPJ Nº 04.772.902/0001-05. Torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4463/2012 em João Pessoa, 16 DE NOVEMBRO DE 2012 – Prazo: 730 dias. Para atividade de: 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR NA RUA ARMANDO VASCONCELOS, QD 63, LT 0061 (ESQUINA 
COM A RUA DAS ACACIAS) – MIRAMAR. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. PROCESSO: 
2012-007520/TEC/LO-3957

REPUBLICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.472.746/0001-72 
torna publico que a SUDEMA – Superintendência de Administração  do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de operação nº 4518/2012 em João Pessoa, 21 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de Edificação Habitacional multifamiliar com 07 uhs Na(o) – RUA BANCÁRIO EMILSON 
LUCENA – 238, BANCÁRIOS, Município: João Pessoa – PB  Processo: 2012-007626/TEC/LO-3987.

A Extremoz Transmissora do Nordeste – ETN S.A., CNPJ 14.029.911/0001-56, torna público que o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA emitiu, em 30 
de Outubro de 2012, a Autorização de Abertura de Picada nº 715/2012 para execução dos serviços 
de topografia necessários ao prosseguimento dos estudos que objetivam o licenciamento ambiental 
para implantação da Linha de Transmissão, em 500kV, Campina Grande III - Ceará Mirim II.

TEOMAG - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.865.716/0001-09, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 4434/2012 em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Farmácia de Manipulação. Na(o) Avenida Dom Pedro II – Nº 888 Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007391/TEC/LO-3925.

LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA – CNPJ/CPF Nº 
35.583.475/0001-32, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4519/2012 em João Pessoa, 21 de novembro de 2012 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Limpeza e Esgotamento de Fossa, Desentupimento de 
Esgotos e Aluguel de Banheiros Químicos Móveis. Na(o) Rua Etelvina Macedo de Mendonça – Nº 
480 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007649/TEC/LO-3995.

MARCELLO FIGUEIREDO FILHO – CNPJ/CPF Nº 408.230.674-91, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 4097/2012 
em João Pessoa, 17 de outubro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Estacionamento 
rotativo para veículos. Na(o) – Rua  FRANCISCO Leozacio Ribeiro Coutinho – Aeroclube – QD. 
066 LT. 195 – BESSA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005899/TEC/LP-1063.

CICERO ALEXANDRE FERREIRA – CNPJ/CPF Nº 386.984.634-87, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4360/2012 
em João Pessoa, 9 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Mul-
tifamiliar com 04 unidades. Na(o) – Rua Dos Sombreiros LOTE 519 – MUÇUMAGRO Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005804/TEC/LO-1612.

DEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.530.385/0001-07, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 4276/2012 em 
João Pessoa, 5 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação multifa-
miliar com 18 (dezoito) unidades habitacionais. Na(o) – Rua Do Trabalho, QD. 105, LOT. 212 – B. 
DAS INDÚSTRIAS Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005387/TEC/LP-1008.

POSTO DE COMBUSTÍVEL TAMBIÁ LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.690.688/0001-77, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 32/2012 em João Pessoa, 3 de janeiro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comér-
cio e venda de combustíveis em geral – gasolina, álcool, óleo lubrificante e troca de óleo. Na(o) 
Av. Monsenhor Walfredo Leal – Nº 386 – Esquina com Rua Eurípedes Tavares Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2011-004732/TEC/LO-1596.

MULTI SOLDAS COMERCIO LTDA, com CNPJ Nº 05.139.345/0001-44, IE: 16.135.558-7, pela qual 
registra que foi extraviado os seguintes Livros Fiscais: Registro de Entrada número 8/09; Registro 
de Saída número 8/09; Registro de Apuração do ICMS número 8/09; Registro de Entradas número 
9/10; e Registro de Saída número 9/10; Registro de Apuração de ICMS número 9/10; Registro de 
Inventário número 9/10. Conforme Certidão datada de 22 de Novembro de 2012.

TEXPAR – TÊXTIL DA PARAÍBA S/A – CNPJ/CPF Nº 01.797.251/0001-01, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4454/2012 em João Pessoa, 16 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Confecção de roupas íntimas: camisolas, acessórios e semelhantes. Na(o) – ROD BR 230 km 41 
Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-005237/TEC/LO-3500.

TEXNOR – TÊXTIL DO NORDESTE S/A – CNPJ/CPF Nº 02.667.971/0001-15, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4455/2012 em João Pessoa, 16 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Fabricação de tecidos com fibras sintéticas. Na(o) – ROD BR 230 km 41 Município: SANTA RITA 
– UF: PB. Processo: 2012-005240/TEC/LO-3502.

PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.879.797/0001-00, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 4274/2012 em João Pessoa, 5 de novembro de 2012 – Prazo: 240 dias. 
Para a atividade de: Edificação multifamiliar com sumidouro (12 unidades). Na(o) – LTS. 11 e 12 
M – QD. 10 – LOT. CIDADE FORMOSA – PRAIA FORMOSA Município: CABEDELO – UF: PB.  
Processo: 2012-005895/TEC/LI-1062.

ANF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA – CNPJ/CPF Nº 14.872.627/0001-47, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 2608/2012 em João Pessoa, 15 de agosto de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Habitação multifamiliar com seus respectivos sistemas de tratamento de esgoto. Na(o) – Rua 
Moacir Rocha de Mendonça, S/N QD 624, LT 429 – AEROCLUBE Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2012-003819/TEC/LP-0924.

SERGIO GONÇALVES C. DE ALBUQUERQUE – CNPJ/CPF Nº 110.523.764-87, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
nº 4098/2012 em João Pessoa, 17 de outubro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Edificação comercial. Na(o)  - Rua Vanja Viana Salles – AEROCLUBE Município: JOÃO PESSOA 
– UF: PB. Processo: 2012-005900/TEC/LP-1064.

LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS – CNPJ Nº 05.102.456/0001-86, torna público que requereu 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – 
Realização MDE Shows Musicais – CABEDELO – PB. Processo: 2012-008292/TEC/AA-1862.

A TERRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 07.199.187/0001-43 com sede na Av. Flávio 
Ribeiro Coutinho Bessa – Cabedelo, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente, a Licença de Instalação, para Construção do Condomínio Jardim Veneza I, II e III, situado 
na Rua José Dantas de Almeida – S/N – Vieira Diniz – JOÃO PESSOA – PB.

A TERRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 07.199.187/0001-43 com sede na Av. Flávio 
Ribeiro Coutinho Bessa – Cabedelo, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente, a Licença Prévia para Construção do Condomínio Jardim Veneza I, II e III, situado na 
Rua José Dantas de Almeida, S/N – Vieira Diniz – JOÃO PESSOA – PB.
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