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Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,081 (compra) R$ 2,082 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,000 (compra) R$ 2,140 (venda)
EURO   R$ 2,696 (compra) R$ 2,697  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil
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0.4m

baixa
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15h39 

03h58

2.3m

2.2m

l IFPB inscreve até sexta-feira para 300 vagas do curso em Administração Pública

l Secretaria de Administração cadastra para Restaurante do Servidor

l Projeto Estacine apresenta o filme “Um Corpo que Cai” no próximo sábado

l Grupo Ajamulher debate cultura popular, hoje, na Estação Cabo Branco

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ano CXIX
Número 259

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Governo anuncia pagamento 
de novembro, dezembro e 13o

PB vai ganhar Laboratório de 
Combate à Lavagem de Dinheiro

CoNvêNIo

Os casos de homicídios 
devem fechar 2012 em que-
da após 12 anos seguidos de 
crescimento.  Entre janeiro e 
outubro os assassinatos caíram 
9,2%. PáGInA 17

Número de casos 
de homicídios 
recua na Paraíba 
após 12 anos

SeguRAnçA

Uma solenidade no Palá-
cio da Redenção vai marcar 
o lançamento do programa. 
A formação dos conselheiros 
ocorrerá nas 14 Regiões Geo-
administrativas. PáGInA 18

Estado lança 
hoje 4a etapa 
do Orçamento 
Democrático

cidAdAniA

Mais de 400 focos de incêndios já foram registrados na Paraíba esse ano, número que aumenta com a falta de chuvas PáGInA 9

o Botafogo apresentou ontem à tarde os jogadores que 
vão disputar a temporada 2013 pelo clube. PáGInA 23

Papai Noel dos Correios já recebeu duas mil cartas PáGInA 13

o novo time do Botafogo

O pagamento das três fo-
lhas vai injetar R$ 700 milhões 
na economia paraibana. O mês  
de novembro será pago quinta 
e sexta-feira. Já o 13o no dia 11 
de dezembro e a última folha 
do ano nos dias 27 e 28 de 
dezembro. PáGInA 4

Réu do caso 
Ramalho vai 
a júri popular 
na quinta-feira

PáGInA 14

PáGInA 3

Giuseppe Cavalcanti 
afirma que as cidades 
precisam aprender 
a ser sustentáveis

ENTREvISTA

Medicina lidera 
a concorrência 
do vestibular 
da UFPB

PáGInA 16

FOTO: edônio Alves

PáGInA 25

Cíntia Moscovich 
lança o livro Essa 
Coisa Brilhante 
que é a Chuva

PáGInA 8



UN

Se já estiver na faixa dos 30 anos ou 
mais, o leitor há de ter na memória uma 
interminável coleção de simpósios, en-
contros, congressos e seminários reali-
zados pelo país afora, com o objetivo de 
discutir e traçar estratégias para enfren-
tar os enormes desafios com os quais os 
governos se deparam nas áreas de Edu-
cação, Saúde e Segurança. Seja nas esfe-
ras municipais, estaduais ou federal, as 
administrações públicas podem ser acu-
sadas de muita coisa, menos de se recu-
sar a patrocinar tais debates.

Teses e mais teses, livros e monogra-
fias, inclusive nos meios acadêmicos, têm 
se encarregado de apontar causas e suge-
rir soluções para o combate ao indiscutí-
vel déficit de atendimento às demandas 
sociais nestas três áreas, que são, primor-
dialmente, de competência do Poder Pú-
blico. É de se dizer que tanto já se refletiu 
sobre estes temas que chegou a hora de 
virar o disco. Os encontros, congressos e 
simpósios continuam tendo a sua impor-
tância, mas o que é urgente mesmo é pas-
sar para a ação. 

Foi com base nessa premissa que o 
Governo Federal, aliando-se aos gover-
nos estaduais, instituiu o programa Brasil 
Mais Seguro. E aqui na Paraíba, o gover-
nador Ricardo Coutinho criou o“Paraíba 
Unida pela Paz” , que tem como bases a 
repressão qualificada, o investimento em 
inteligência policial e o trabalho integra-
do das polícias Civil, Militar e Corpo de 
Bombeiro. O Estado conseguiu este ano 
a redução de 9,2% dos crimes violentos 
contra a vida depois de ter registrado 
uma escalada crescente da criminalidade 

na última década. 
São de ações integradas, efetivas e 

permanentes que a população necessita 
para recuperar o clima de tranquilidade e 
segurança. O encontro de ontem em João 
Pessoa, reunindo o ministro José Eduardo 
Cardoso, o governador Ricardo Coutinho, 
autoridades e especialistas na área poli-
cial tem na sua concepção esta diferença: 
para além das discussões e dos debates, é 
preciso agir. 

O Nordeste brasileiro, como um todo, 
enfrenta uma situação que assusta. Em 
uma década (1998-2008), a região assis-
tiu a uma escalada no número de homicí-
dios, suicídios e acidentes de trânsito. Os 
assassinatos aumentaram 65%, os suicí-
dios 80% e os acidentes de trânsito 37%. 
Na população jovem, os índices são ain-
da piores: um crescimento de 49% nos 
acidentes, 94% nos homicídios e 92% 
nos suicídios. Alagoas é o Estado símbolo 
desta escalada de violência.

A presença do ministro Eduardo 
Cardoso na Paraíba para o lançamento 
do “Brasil Mais Seguro” reforça a tese de 
que, junto com as autoridades do estado, 
o governo Dilma Rousseff resolveu, nesta 
área da Segurança, partir para uma ação 
nacionalmente coordenada. Lançado no 
dia 27 de junho em Alagoas, o programa 
tem como objetivo concreto reduzir, atra-
vés de um pacto com os estados, os cri-
mes violentos. As suas principais frentes 
de atuação são o enfrentamento ao crime 
organizado, ações estruturantes nas áre-
as de perícia e justiça criminal, além de 
campanhas de desarmamento e cultura 
de paz. 

De tanto fazer gol Pelé comeu a 
cartilagem da cabeça do fêmur. O jeito 
foi botar uma prótese de metal, fazendo 
a articulação com a bacia. Antigamente, 
chamava-se bacia a entrada do gol, aquela 
área na boca da área, mais ocupada pelo 
camisa nove, o center-forward de então, 
ou comandante do ataque, ou ponta de 
lança – posição brilhantemente ocupada 
por Ademir Menezes, o artilheiro da Copa 
de 50 e goleador do Vasco. Ademir (o 
Queixada) foi o artilheiro (nove golos), 
mas o Brasil não ganhou a Copa. Coisas do 
futebol. Assim aconteceu na Copa de 58: 
Fontaine foi o artilheiro,o maior artilheiro 
de todas as Copas (13 golos), mas a Fran-
ça não levou. 

Ademir tinha uma arrancada sensa-
cional, chutava forte com os dois pés;no 
entanto o Brasil só veio a ser campeão com 
Vavá na camisa nove, em 58. As bolas eram 
cruzadas na área por Mané Garrincha, 
desde a ponta direita, e Vavá e Pelé só 
tinham que encostar o pé para o gol bra-
sileiro. Vavá e Ademir eram pernambuca-
nos; mas, no Brasil, nem Pernambuco se 
lembra deles. Principalmente de Ademir, 
esquecido junto com os outros cracks de 
50. Todos foram condenados ao ostracis-
mo da memória. O goleiro Barbosa foi tão 
criticado que, por muito tempo, a Seleção 
não escalou negro no gol. Dizia-se que 
dava azar. Só depois de muitas décadas 
colocaram Dida no arco.

Essa Copa de 14 está com um jeitão 
da Copa de 50. E sem Ademir. Quem vai 
ser o Uruguai do Brasil? O Uruguai já 
ganhou uma guerra e uma Copa do Brasil, 
mas os brasileiros só se lembram da Copa 
de 50. Ninguém se lembra da Província 
Cisplatina, desmembrada do Brasil, na 
estratégica posição da desembocadura do 
Rio da Prata. Valia mais por isso. 

Voltando a Pelé: será que ele ainda 
faz gol? Antes da prótese, ele perdeu 
Garrincha. Sem Mané e a cabeça do fêmur, 
será muito difícil. Às vezes me pergunto 
quem foi o maior. Cheguei à conclusão 
que um foi o maior, e o outro o melhor. 
Em 58, Garrincha centrava, Pelé escorava 
e era gol. Em 62, o Biotônico Fontoura 
ofereceu um prêmio para quem acertasse 
quantos golos Pelé faria na Copa. Nin-
guém acertou, foi zero gol. Pelé se contun-
diu no primeiro jogo e foi para o estaleiro.

O Biotônico não perguntou quantos 
golos Garrincha faria. Sem Pelé, ele cen-
trava da ponta, corria para a área e fina-
lizava. Depois, ficaram chamando a Copa 
de Garrincha. Lembrou bem Coutinho, seu 
companheiro de Seleção: “o Brasil não 
podia perder aquela Copa, com Garrincha 
fazendo golos de cabeça, de pé esquerdo 
e de falta”. E Nílton Santos explica a todos 
que vão ver sua coleção de troféus, quan-
do mostra a cópia do caneco de 62: “este 
aqui foi o Mané que me deu”.

Quem é o maior? Quem é o melhor? 
Duvido e divido os adjetivos para os dois. 
Descobri porque Pelé tinha tanto fôlego, 
tanta energia: ele é tricordiano, isto é, de 
Três Corações, um rincão que serve de co-
roa às montanhas de Minas. Tinha que ser 
o maior ou o melhor. O outro, o Mané, o 
compadre de Nílton Santos, foi um brasi-
leiro de Pau Grande, distrito de Magé, Rio 
de Janeiro, que hoje leva o nome de Ma-
noel Garrincha. Besteira dos vereadores. 
Por que não se mudou também o nome de 
Três Corações do Rio Verde? Não duvido 
que façam isso quando Pelé morrer, se 
morrer. Três Corações é um nome muito 
sugestivo. Assim como o Pau Grande de 
Garrincha, Alegria do Povo. Ele driblava 
muito, muito. Pudera, tinha três pernas: a 
direita, a esquerda, a do meio. Um tripé.

Começo dando viva à imaginação! 
Que seria do homem sem ela. A imagi-
nação é uma das maiores dádivas que 
Deus nos deu. Graças a ela nada se per-
de. Tudo fica na nossa cabeça. Se você 
quiser trazer uma pessoa para junto de 
você, sem ser fisicamente, basta recor-
rer à imaginação. Bem disse o ditado 
que recordar é viver, e recordação 
implica em imaginação. Se eu quiser ver 
Paris, basta trazê-la à imaginação. E so-
mos capazes de sentir o cheiro gostoso 
de uma baguete fresquinha.

A imaginação é do homem. E é 
graças a ela que estou trazendo, agora, à 
minha presença, uma pessoa muito que-
rida, que não está mais aqui no mundo, 
todavia, continua viva na minha imagi-
nação e na minha saudade.

Esta pessoa muito querida, que tan-
to admirei e com quem muito aprendi, 
não é outro senão o desembargador 
Paulo Bezerril, um respeitável nome do 
nosso Tribunal de Justiça. Estou a vê-lo, 
baixinho, discreto, mas sempre elegante 
na sua postura. E que simplicidade! A 
toga não o envaideceu.

Mas, sua grande paixão não eram 
os acórdãos do Tribunal, que ele pro-
latava com tanta segurança e conhe-

cimento. A sua grande paixão eram os 
acordes da música. Para comprovar isto, 
basta dizer que o desembargador Paulo 
Bezerril era um excelente flautista. E, 
aqui para nós, ninguém sabia disso. Ele 
tocava aquele instrumento em sua casa, 
para esquecer os prosaicos acórdãos do 
Tribunal.

Até que um dia... Aconteceu o ines-
perado. Quando a Orquestra Sinfônica 
da Paraíba foi fundada, numa certa noite, 
num prédio lá da Rua Direita, o nosso 
Bezerril lá compareceu para prestigiar o 
acontecimento. E quando a Sinfônica es-
treou, lá estava Paulo Bezerril como um 
dos seus músicos. Isto fez com que eu o 
admirasse ainda mais. O desembargador 
flautista soube descer a escada do nosso 
Tribunal para prestigiar com sua presen-
ça o grande acontecimento cultural.

Por isso e outras coisas, eu muito 
aprendi com o meu desembargador, que 
tinha alma de sonhador, de artista, de 
homem muito sensível. Certa vez, ele me 
confessou: Carlos, eu admiro três belezas 
na vida, que começam com “M”: música, 
mar e mulher.

Paulo Bezerril, como o admirei! E 
como, vez por outra, ele entra na minha 
saudosa imaginação...

Editorial

Um
O maior, o melhor

 Ação contra a violência

Como o admirei!

O Ministério da Justiça 
publicou a Portaria que rea-
justa os valores para quem 
entregar, voluntariamente, 
armas de fogo para destrui-
ção. Os cidadãos que aderi-
rem à campanha nacional de 
desarmamento receberão 
de R$ 150 a 450 de acordo 
com o tipo e calibre do ar-
mamento. Já as armas dos 
bandidos...

O Colégio Século, referência de en-
sino de qualidade na zona sul da 
capital, dentro de seu plano de ex-
pansão, anuncia uma nova unidade,  
na Zona Norte da cidade. A partir 
de 2013 o Colégio Século estará no 
Bairro dos Estados,  funcionando 
onde atualmente é o Colégio Líder. 

Na última reunião da Diretoria 
Colegiada da Sudene, Moinho 
Dias Branco, de Cabedelo, foi 
a única empresa paraibana 
beneficiada com pleito de in-
centivos fiscais. Terá direito a 
reinvestir 30% do Imposto de 
Renda devido. 

O Comércio deve aparecer, nas 
próximas consultas, como o 
setor com boa performance em 
contratação de agora até de-
zembro. Com a liberação do déci-
mo terceiro salário abrem-se as 
portas da contratação temporá-
ria para enfrentar a demanda.

O senador Mário Couto (PSDB-PA),que não é pessoa mais indicada para tratar sobre 
corrupção, continua mais kamikazes do que nunca. Apresentou projeto instituindo 
o dia 12 de novembro de 2012 o como o “Dia do Mensalão”. Para o senador, a data 
significa “marco de combate à corrupção no Brasil”.
Há quem garanta que quando dirigiu a Assembleia Legislativa de seu Estado, Mário 
Couto não deixou pedra sobre pedra e ainda hoje responde a inquéritos.

SEM ARMAS
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As eleições de 2014 so oferecem 
uma vaga para o Senado Federal, 
porém há uma profusão de pos-
tulantes que vai deixar a disputa 
acirrada. Por enquanto, são candi-
datos Cícero Lucena (PSDB), ten-
tando a reeleição: Wilson Santiago 
(PMDB), José Maranhão, Ricardo 
Marcelo(PEN), Rômulo Gouveia e 
possivelmente Efraim Morais, do 
DEM. Algumas disputas ocorrerão 
dentro do próprio partido pela le-
genda.
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Estou a vê-lo, baixinho, discreto, mas sempre elegante na 
sua postura. E que simplicidade! A toga não o envaideceu.”

 

À medida em que se aproxima 
a data de passar o comando do 
município a seus predecessores, 
muitos prefeitos estão demitin-
do funcionários contratados ao 
longo do mandato. Uma profila-
xia dispensável, caso houvesse 
zelo com o dinheiro público no 
momento de contratar aos mon-
tes, a título precário.
As prefeituras que, às vésperas 
de troca de gestão, demitem aos 
milhares sem que os serviços 
públicos acusem solução de con-
tinuidade, deixam em relevo que 
contrataram sem precisar.  Além 
de cometerem crime contra o 
erário, agem desumanamente ao 
tripudiar sobre a condição dessa 
massa de manobra, que vai e vem 
ao sabor de um eventual contra-
cheque.

PRÁTICA DANOSA



Giuseppe Cavalcanti
Professor de Desenvolvimento Sustentável

Sustentabilidade. Essa é a palavra de ordem para o futuro do 
planeta. Por mais que esse termo ainda pareça estranho para 
algumas pessoas, as pesquisas e estudos comprovam que é 
preciso pensar em ‘cidades sustentáveis’, ou seja, é necessário 
planejar o consumo e a produção de lixo da população do 
planeta. Para o professor de desenvolvimento sustentável, 
Giuseppe Cavalcanti ainda falta sensibilidade aos gestores 
quanto à responsabilidade social e ambiental e à internalização 
das questões que permeiam a implantação de cidades 
inteligentes. Na entrevista a seguir, Giuseppe comenta esses e 
outros assuntos, inclusive com relação ao potencial produtivo 
da região do Semiárido. “Antes o Semiárido era considerado uma 
área improdutiva usada como base de políticas assistencialistas. 
Todavia, atualmente em outras regiões áridas do Nordeste, 
produtores de frutas têm comprovado que a terra é fértil e 
com água tudo se dá. Tecnologias de manejo agroecológico que 
visam as técnicas típicas da cultura de plantio local e as difunde 
a partir de encontros entre agricultores assegurando o agir 
cognitivo. A Organização das Nações Unidas (ONU) afirma que 
agroecologia é ideal para regiões em desenvolvimento, pois busca 
reconhecer o agricultor como elo de ligação entre o ambiente e a 
economia”, comenta. 

Como poderíamos definir 
estas ‘cidades sustentáveis’?

Cidades sustentáveis são 
aquelas que possuem uma polí-
tica de desenvolvimento valori-
zando o meio ambiente natural 
e construído, favorecendo um 
estilo de vida ecocêntrico que 
não comprometa a natureza, e 
priorizando ações que assegurem 
a equidade entre os aspectos so-
ciais, econômicos e ambientais. 
Este conceito resulta da necessi-
dade da reformulação imediata 
das cidades, considerando parâ-
metros  fundamentais, como uma 
economia baseada em tecnologia 
de base sustentável, sistemas de 
mobilidade inteligentes, ambien-
tes inovadores/criativos, recur-
sos humanos de talento, habita-
ção acessível e diversificada, e 
sistemas inteligentes e integra-
dos de governo (moradia, trans-
porte, energia, saúde, segurança 
pública e educação). A constru-
ção das cidades sustentáveis de-
manda mudanças estruturais e 
grande articulação entre os se-
tores envolvidos. Logo, os planos 
traçados para estas cidades, favo-
recem o surgimento de um novo 
modo de concepção de projetos e 
de execução de obras. 

Quais os avanços nestas 
áreas já em execução na gestão 
pública no Brasil?

No Brasil o Conselho Nacio-
nal de Meio Ambiente (Conama) 
em parceria com o Ministério do 
Meio Ambiente, Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e Recur-
sos Naturais Renováveis (Ibama) 
Instituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade (ICM-
Bio), além de representantes da 
indústria, do setor imobiliário 
e da sociedade civil, delegaram 
um colegiado responsável para 
estudar e avaliar indicadores  da 

capacidade de suporte do am-
biente urbano, inicialmente para 
ambientes metropolitanos, consi-
derando as diferentes realidades 
presentes nas cidades e biomas 
brasileiros.  O Estado do Paraná 
através do Instituto Ethos, desen-
volve um projeto que visa esti-
mular gestores a implantação de 
políticas para criação das cidades 
sustentáveis.  Depois de eleitos, 
eles devem prestar contas com 
base em indicadores de resultado 
como: ampliação das áreas ver-
des na cidade, erradicação da mi-
séria e pobreza, despoluição de 
rios, garantia de educação para 
jovens e crianças, coleta seletiva 
de lixo, redução da poluição do ar, 
implantação de ciclovias e priori-
zação do transporte público. Em 
Londrina o projeto “Cesta Verde”, 
favorece a população que trocar 
o lixo reciclável por alimentos 
orgânicos. Em Pirenópolis (GO), 
foi instalada em uma área equi-
valente a 25 campos de futebol, 
uma ecovila, que são pequenos 
centros comunitários pensados e 
construídos para seus moradores 
terem uma convivência harmo-
niosa com a natureza. 

A gestão privada pode ser 
considerada como mais engaja-
da nos assuntos ambientais?

Ainda falta sensibilidade dos 
gestores quanto a responsabili-
dade social e ambiental, a uma 
lacuna quanto a profissionais re-
ciclados para o novo paradigma, o 
da sustentabilidade e internaliza-
ção das questões que permeiam a 
implantação de cidades inteligen-
tes. Entretanto, ações da iniciati-
va privada têm cada vez mais sido 
implementadas. Na cidade de São 
Paulo projetos de desenvolvimen-
to, meio ambiente e qualidade de 
vida, têm recebido suporte eco-
nômico da ordem de R$ 1 bilhão, 

O Semiárido 
tem condições 
de se tornar 
um grande 
fornecedor 
de produtos 
agrícolas 

 O

para adequação das indústrias lo-
cais.

Na realidade de João Pes-
soa, o que poderia ser pensado 
em termos de desenvolvimento 
sustentavel?

A cidade de João Pessoa ne-
cessariamente precisa investir 
em marketing de educação para 
preservação (postura ética cultu-
ral); construção de áreas verdes 
(parques, praças, revitalização do 
jardim botânico); acessibilidade, 
mobilidade e logística (ciclista, au-
tomobilístico e de distribuição de 
produtos); ocupação do solo (mo-
nitorar o impacto ambiental cau-
sado pela concentração de prédios 
tipo espigões); estímulo ao uso de 
energia sustentável (mares, eólica, 
biomassa lignocelosica, solar); mi-
tigação das áreas de risco (trans-
ferência de moradores das áreas 
de risco ambiental); motivação 
para adoção de tecnologias que 
assegure a qualidade das bacias 
hidráulicas da região (minimiza-
ção agrotóxica; esgoto; descartes 
industriais; lixo; assoreamento).

Seca: como aliar os proble-
mas da estiagem com a preocu-
pação ambiental (tanto pela óti-
ca do agricultor como do gestor 
público)?

O Semiárido paraibano tem 
condições de se tornar um gran-
de fornecedor de produtos agrí-
colas saudáveis. Antes o Semiá-
rido era considerado uma área 
improdutiva usada como base de 
políticas assistencialistas. Toda-
via, atualmente em outras regiões 
áridas do Nordeste, produtores 
de frutas têm comprovado que a 
terra é fértil e com água tudo se 
dá. Tecnologias de manejo agro-
ecológico que visam as técnicas 
típicas da cultura de plantio local 
e as difunde a partir de encontros 
entre agricultores assegurando o 
agir cognitivo. A Organização das 
Nações Unidas (ONU) afirma que 
agroecologia é ideal para regiões 
em desenvolvimento, pois busca 
reconhecer o agricultor como elo 
de ligação entre o ambiente e a 
economia. 

A Assessoria e Serviços a 
Projetos em Agricultura Alterna-
tiva (ASPTA) relata que um dos 
princípios da agroecologia é a di-
versificação tanto das colheitas 
quanto dos mercados. Projetos já 

implantados noutras regiões do 
Semiáriado nordestino tem favo-
recido equidade social, ambiental 
e econômica local: produção de 
mel e própolis, produção de es-
pécies nativas e seus derivados 
(cajá, umbum, ceriguela, juá, feijão 
guandú), armazenamento de água 
da chuva em cisternas subterrane-
as ou de superfície; produção de 
ervas medicinais nativa; minera-
ção; geração de energia elétrica a 
partir de energia solar; desidrata-
ção de vegetais e carne animal são 
alternativas agroecológicas que 
exploram nicho de mercado es-
pecífico. Estas intervenções cien-
tíficas e tecnológicas poderão mi-
nimizar os efeitos da estiagem na 
economia local das regiões secas 
da Paraíba. 
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Em cima da hora

Sai tabela de novembro e dezembro 
pagamEnto do sErvidor Estadual

Funcionário recebe na 
quinta e sexta-feira e 13o 
será pago no próximo dia 11

O Governo do Estado 
anunciou o calendário de 
pagamento dos meses de 
novembro, dezembro e o 
13º salário dos servidores 
estaduais. O pagamento re-
ferente ao mês de novem-
bro será feito na próxima 
quinta-feira para aposen-
tados e pensionistas. Na 
sexta-feira, recebem salá-
rios os servidores da admi-
nistração direta e indireta.

No dia 11 de dezembro 
(terça-feira), o Governo do 
Estado paga o 13º salário, 
enquanto a folha do mês 
de dezembro será paga 
nos dias 27 e 28. De acordo 
com dados da Secretaria de 
Estado da Administração, 
as três folhas vão injetar 
cerca de R$ 700 milhões 
em apenas um mês na eco-
nomia do Estado.

O pagamento das fo-
lhas foi anunciado no dia 
de ontem pelo governador 
Ricardo Coutinho, durante 
o programa semanal de rá-
dio ‘Fala Governador’. Ele 
afirmou que, mesmo em um 
cenário de perda (até outu-
bro) de R$ 247 milhões do 
Fundo de Participação dos 
Estados (FPE) e da crise 
econômica vivenciada no 
país, sempre procurou prio-
rizar o pagamento da folha 
em dia e do 13º salário e o 
equilíbrio fiscal.  “Nos pri-
meiros dias do ano separo 
logo os recursos para o pa-

gamento das folhas e do 13º 
salário. Todos os gestores 
devem agir assim para não 
chegar ao final do ano no 
sufoco diante de situações 
como queda de receita. Até 
porque não existe milagre 
para fazer surgir dinheiro”, 
ressaltou.   

O governador falou 
ainda sobre o impacto po-
sitivo do pagamento das 
folhas para o Estado. “Esse 
recurso colocado na econo-
mia do Estado é importan-
te para a indústria, para o 
comércio e, principalmen-
te, para os servidores em 
um momento de dificulda-
des econômicas no Brasil e 
no mundo”, destacou.

Ricardo afirmou que 
este foi um ano muito difí-
cil, uma vez que a crise que 
atingiu a Europa teve refle-
xos no Brasil, com a desa-
celeração da economia.  Ele 
espera que 2013 seja um 
ano melhor para a econo-
mia do país e, consequente-
mente, para a Paraíba.   “O 
Estado pertence às pessoas 
que têm uma relação direta 
e as milhões de outras que 
precisam de uma educação 
de qualidade, do cursinho 
pré-vestibular, do hospital, 
do medicamento, de indús-
trias e empresas para gerar 
emprego, da ração animal 
para manter o gado e de 
acesso à água tratada. São 
coisas essenciais que não 
abro mão, porque, se assim 
fizesse, estaria prejudican-
do a grande maioria do 
povo paraibano”, comple-
tou o governador.   

A apresentação de 
420 trabalhos científicos 
de qualidade elevada, um 
recorde para eventos re-
gionais sobre o tema, é a 
previsão da comissão or-
ganizadora do XI Simpósio 
de Recursos Hídricos do 
Nordeste (XI SRHN), cuja 
abertura ocorreu às 19h de 
ontem no Hotel Tambaú, 
em João Pessoa, e que se-
gue até o dia 30 deste mês. 
Na sequência da solenidade 
inaugural do encontro, será 
oferecido coquetel aos par-
ticipantes.

 Por conta desse núme-
ro de trabalhos, a comissão 

elaborou uma programação 
diversificada com oito me-
sas redondas, além de duas 
conferências vinculadas ao 
tema central ‘Mudanças Cli-
máticas e Prevenção de Ris-
cos Hidrometeorológicos’. O 
presidente do comitê que or-
ganizou o Simpósio, profes-
sor Tarciso Cabral, entende 
que esse fator também evi-
dencia “a dedicação e a com-
petência dos que lidam com 
o tema recursos hídricos 
nos seus vários aspectos”.  O 
XI SRHN oferecerá os cursos 
de ‘Gestão de sistemas de 
drenagem urbana através do 
Programa SWMM.

Simpósio debate em 
JP recursos hídricos

Água do nordEstE

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), vai realizar o Plano de Mobi-
lização para o Dia Mundial de Luta 
contra a Aids entre os dias 20 de no-
vembro e 1º de dezembro. Está pre-
vista a distribuição de preservativos 
e gel lubrificante; medicamentos e 
ainda a realização de 10 mil testes 
rápidos de HIV,  Sífilis e Hepatites B 
e C por todo Estado. Para estes exa-
mes, serão priorizados os grupos 
indígenas; quilombolas; ciganos; as 
pessoas privadas de liberdade e os 
frequentadores de religiões afros. 
Todo esse trabalho ocorre em parce-
ria com os municípios e a sociedade 
civil organizada, por meio das insti-
tuições que trabalham com o tema.

O plano foi anunciado ontem 
pela técnica da Gerência Operacio-
nal das DST/Aids/Hepatites Virais da 
SES, Bernadete Moreira de Moura, 
durante sessão especial realizada na 
Assembleia Legislativa, no plenário 
José Mariz, para debater “A epide-
mia da Aids/HIV, no Estado e suas 
interfaces e assistência às pessoas 
que convivem com a doença”, soli-
citada pelo deputado estadual Frei 
Anastácio. “Em 2012, foram notifi-
cados 426 novos casos na Paraíba”, 
disse o parlamentar justificando 
sua solicitação. Além dos técnicos 
da Secretaria de Estado da Saúde, 
compareceram representantes de 
Organizações Não Governamentais 
(ONGs) que trabalham com o tema.

Foi mostrada ainda a campanha 

Governo fará mobilização na PB 
dia mundial dE luta Contra a aids

publicitária da Secretaria de Estado 
da Saúde para o ano de 2013, cujo 
tema é “Sem Aids é mais gostoso!”. 
Um dos cartazes faz a seguinte afir-
mação: “Você pode transar sem cul-
pa, sem preocupação ou sem medo. 
Só não pode transar sem camisinha!”

Bernadete Moreira apresentou 
ainda os dados da Aids no Estado, 
onde os municípios com maior in-
cidência (69,3% dos casos) registra-
ram, entre os anos de 2007 a 2012, 
1.953 casos. João Pessoa concentra o 
maior número de ocorrências, com 
688 casos; seguida de Campina Gran-
de, com 149; Santa Rita com 127; Ba-
yeux com 100 e Patos com 58 casos 
da doença. O sexo predominante 

ainda é o masculino e a idade varia 
entre 20 a 59 anos.

O representante do Fórum 
LGBT/Aids, Luciano Vieira, manifes-
tou a preocupação com o aumen-
to da doença entre os jovens, fai-
xa etária que está iniciando a vida 
sexual e que, segundo ele, não há 
uma preocupação com o uso dos 
preservativos. Ele falou da impor-
tância de se pensar numa política 
de educação voltada para as es-
colas, na qual seriam trabalhados 
temas como sexualidade e precon-
ceitos, evitando problemas futuros, 
a exemplo de gravidez indesejada, 
violência sexual e outros.

Bernadete de Moura anuncia plano durante sessão especial na Assembleia Legislativa

Entra em funciona-
mento amanhã, as duas 
novas rotas de trans-
porte coletivo que irão 
beneficiar os estudantes 
da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) e da 
Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), 
anunciadas na última sex-
ta-feira pela Superinten-
dência de Trânsito e Trans-
porte Público de Campina 
Grande (STTP). As novas 
rotas foram criadas para 
suprimir a demanda de 
passageiros, sobretudo es-
tudantes, que diariamen-
te vão para o bairro de 
Bodocongó.

De acordo com a 
STTP, de segunda à sexta 
passa a funcionar a rota 
300-A. O percurso segui-
do pelo ônibus sairá do 
Terminal de Integração, 
pelo bairro da Prata, se-
guindo para a UFCG e de-
pois para a UEPB, seguin-
do a rota da linha 333.

Ao sair de Bodocon-
gó, o 300-A voltará pelo 
bairro do Monte Santo e 
após chegar na Integra-
ção, irá para o centro e 

fará o retorno no viadu-
to, seguindo o itinerário 
normal.

A outra rota criada 
é a 300-B, que começa-
rá seu percurso na Rua 
Marquês de Herval, no 
Centro, seguindo pela 
Rua João Suassuna para 
a UEPB e depois para a 
UFCG, seguindo o itine-
rário da linha 303. Na 
volta, a rota 300-B passa-
rá pelo bairro da Prata e 
seguirá para o Terminal 
de Integração, depois fará 
o percurso centro e re-
tornando pelo viaduto. 
Essa linha funcionará de 
segunda à sábado.

Segundo a STTP, as 
rotas 303 e 333 conti-
nuarão com seus itinerá-
rios inalterados.

O diretor institucio-
nal do Sindicato das Em-
presas de Transporte de 
Passageiros de Campina 
Grande (Sitrans), Anchie-
ta Bernardino, explica 
que as novas rotas com 
destino ao bairro univer-
sitário serão mais rápi-
das, uma vez que os estu-
dantes terão mais opção 
de escolha de ônibus. 
“Como os ônibus sain-
do da Rua Marquês do 

Herval, não é necessário 
mais que os estudantes 
que frequentam o centro 
tenham que se deslocar 
para o Terminal de Inte-
gração”, disse Anchieta.

A estudante do curso 
de Estatística, Franciely 
Andrade, espera que 
com a implantação des-
tas rotas, o fluxo de pas-
sageiros em cada ônibus 
seja menor, uma vez que 
as pessoas poderão pegar 
rotas diferentes. “Atual-
mente, os veículos que 
saem da Integração vão 
todos lotados. Para quem 
estuda à noite e trabalha 
de dia, como eu, é muito 
cansativo ir para a univer-
sidades em ônibus muito 
cheios”, cita Franciely.

Universitários contam com 
duas novas rotas de ônibus

Campina grandE

Diogo Almeida
Especial para A União

Os roteiros 
foram criados 
para atender 
a demanda de 
passageiros 
que vão para o 
Bodocongó

Marinha tem a 
primeira mulher a
ocupar posto de
contra-almirante 

A promoção da primei-
ra mulher oficial general das 
Forças Armadas no Brasil 
foi oficializada na manhã de 
ontem pelo comando da Ma-
rinha. 

Dalva Maria Carvalho 
Mendes, 56, capitão de mar e 
guerra, subiu para o posto de 
contra-almirante -- simboli-
zado por duas estrelas-- após 
32 anos de carreira militar. 

Ela deixa a patente de 
capitão de mar e guerra para 
assumir o terceiro posto 
mais importante da Marinha. 
Com a promoção, estão aci-
ma dela apenas os ocupantes 
do cargo de vice-almirante 
(três estrelas) e almirante de 
esquadra (quatro estrelas), 
atual topo da força. 

“É uma alegria imensa, 
uma honra. Estou muito feliz. 
Espero que eu seja um exem-
plo para outras mulheres”, 
disse emocionada, depois de 
receber a platina com duas 
estrelas -- correspondente ao 
seu novo posto, no Hospital 
Naval Marcílio Dias, no Rio. 

Grupo de oficiais
Dalva Mendes faz parte 

do grupo de oficiais, das três 
forças, que foi promovido 
pela presidente Dilma Rous-
seff na última sexta-feira. O 
posto correlato ao da militar 
no Exército é o general de 
brigada e na Aeronáutica é o 
de brigadeiro.  

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
vai executar serviços de ma-
nutenção elétrica na estação 
elevatória de água tratada 
do sistema de Marés, hoje. 
O fornecimento de água será 
suspenso a partir das 8h 
em 24 bairros de João Pes-
soa, além do município de 
Bayeux e do distrito de Vár-
zea Nova, em Santa Rita. O 
fornecimento volta à norma-
lidade às 21h. Em João Pes-

soa, a suspensão no forneci-
mento de água ocorrerá no 
Centro, Tambiá, Roger, Baixo 
Roger, Ilha do Bispo, Vara-
douro, Cordão Encarnado, 
Alto do Mateus, Bairro dos 
Novais, Funcionários I, Jar-
dim Planalto, Oitizeiro, Cruz 
das Armas, Jaguaribe, Torre, 
Expedicionários, Tambauzi-
nho, Pedro Gondim, Bairro 
dos Estados, Treze de Maio, 
Ipês, Madacaru, Cidade Pa-
dre Zé e Alto do Céu. 

24 bairros da capital e 
Bayeux ficam sem água

HoJE

FOTO: João Francisco



A Dona da História 
será exibido hoje
no IFPB

Cíntia Moscovich
fala sobre seu novo 
livro de contos
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Encontro de gerações
Marcos Magalhães e Leonardo Eggers fazem recitais de 
violão hoje na Usina Cultural Energisa, em João Pessoa

FOTO:  Fernanda Eggers
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Lourdinha Luna escreve 
sobre a estiagem que 
vem castigando o Sertão
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“Sempre tem uma parte técnica de ar-
pejos, escalas e toda a parte técnica que eu 
dedico 45 minutos todos os dias. Depois eu 
estudo as peças, as músicas propriamente 
ditas. Estudo todos os dias. É como dizem: 
se você deixa um dia de estudar, você nota. 
Se você deixa dois dias, sua mulher nota. 
Uma semana todas notam. O violão precisa 
de uma dedicação continua, trabalho de 
formiguinha para dominar o instrumento”, 
explicou. “Então, acho que já para apresen-
tar alguma coisa”, completou.

Marcos já fez uma apresentação no ano 
passado, mas com outros instrumentistas. O 
concerto desta noite será o primeiro que vai 
fazer solo. No repertório, também irá execu-
tar ‘Guardame las vacas’, do Luys Narvaes, e 
também terá peças de Villa Lobos, como os 
Prelúdios No 3, 4 e 5. Além destes, irá tocar 
Bach, ‘Gavota II’.

“Sempre me dediquei aos autores da 
renascença, tanto que vou apresentar 
uma peça de 1540 e depois vem Bach. 
Tem também Villa Lobos, que é minha 
maior paixão”, disse.

Aedição deste mês do 
Projeto Violadas, que 
acontece na última ter-
ça-feira de cada mês, 
na sala Vladmir Carva-
lho, na Usina Cultural 
Energisa, vai trazer um 
encontro de duas gera-

ções de violonistas. Leonardo Eggers ainda 
estuda música na UFPB e faz seu primeiro 
recital. Na mesma noite, o médico Marcos 
Magalhães, ex-integrante do quinteto armo-
rial Itacoatiara, volta aos palcos após mais 
de 30 anos dedicados somente à Medicina. 
O evento começa às 20h30, com entrada 
gratuita.

Leonardo Eggers está concluindo o 
bacharelado em música na UFPB e terá 
seu primeiro contato com o público de um 
recital. Com apenas 23 anos, ele revela que 
sente mais á vontade ao saber que vai divide 
a noite com um músico já experiente, como 
é Marcos Magalhães.

“Primeira vez que vou tocar em recital 
então eu estou mais à vontade por dividir 
o palco com alguém com mais nome, mais 
experiente que eu. Melhor do que meu pri-
meiro recital fosse sozinho, apresentando 
sozinho”, disse Leonardo Eggers. 

Na sua parte da apresentação, ele vai 
apresentar ‘Guardame  las vacas’, de Luyz 
de Narvaes; ‘Uma ideia’, de Leo Brower; 
‘Estudo No 1’, de Villa Lobos; e outra de 
Sérgio Assad. “São peças que eu toco há 
mais ou menos um ano”, disse.

Na mesma noite, o Projeto Violadas 
marca o retorno do médico vilonista Marcos 
Magalhães aos palcos para um recital. Hoje 
com 55 anos, ele começou sua trajetória 
na música após influência da família, que 
o matriculou na Escola de Música Antenor 
Navarro, quando ainda funcionava na Dique 
de Caxias. Pouco depois, foi convidado a 
participar do quinteto Itacoatiara, criado 
por Ariano Suassuna e inserido dentro do 
contexto do movimento armorial.

Isso foi em 1976 e Marcos ficou até 
1981, segundo contou. “Tocava no quinteto 
enquanto cursava Medicina. Foi meio com-
plicado, mas deu para conciliar. Quando 
comecei a procurar especialização, tive 
que viajar para fora. Aí abandonei o 
quinteto”, disse Marcos, que foi para 
São Paulo naquela ocasião.

Depois de muitos anos dedicado 
á profissão de salvar vidas, Marcos 
voltou a sentir a necessidade de 
estudar violão. “É aquela coisa 
de quando você quer algo, você 
arranja um tempo, uma meia hora 
aqui, uma meia hora ali”, disse. As-
sim, quando deixou o Hospital Napoleão 
Laureano para se dedicar à clínica, mais ou 
menos há quatro anos, conseguiu arrumar 
esse tempo para voltar a estudar.

“Meus horários mudaram. Passei, en-
tão, a ficar só na clínica, aí apareceu essa 
horinha e fui voltando. Costumo sacrifi-
car uns 40 minutos durante o almoço 
ou no final da tarde. Mas dá para 
estudar”, disse, que explicou 
como vem se dedicando 
nestes quatro anos.

Horácio Roque
hroque.repórter@gmail.com

Leo Eggers (acima), 
estudante de música,

e Marcos Magalhães (ao 
lado), violonista 

experiente, vão se apresentar 
separadamente, mas o repertório 

tem peças em comum

FO
TO

:  Divulgação



UNIÃO  A

Vivências

O severo estio deste ano, o mais cruel dos últimos 
47 anos unificou os climas. O Brejo é tão quente quanto 
o Sertão, Cariri ou Curimataú, onde, as chuvas foram 
medíocres. E igualou os territórios, não apenas, na tem-
peratura ambiental como no sofrimento. E há ameaças 
de aumentar o infortúnio com a falta d’água onde ela foi 
espontânea e abundante.

O Ministério da Integração Nacional informou, em 
maio passado, que 525 municípios do Nordeste estão 
em situação crítica e exigem atenção imediata do Poder 
Público. Na Paraíba 171 cidades decretaram emergência; 
no Rio Grande do Norte 139; em Pernambuco 45, estão 
irmanadas nas mesmas condições.  Na Bahia é mais grave 
porque em Anagé não chove há 24 meses.

Agricultores perderam as plantações e estão sem 
água de beber. O rebanho bovino morre de fome e sede, 
como mostrou um documentário televisionado, com 
campos tórridos, açudes vazios  e  animais mortos por 
inânia extrema.

Fenômeno similar e mais cruento, em face das 
dificuldades de comunicação da época, registrou-se em 
1877, na seca de 3 anos. O Imperador Pedro II ameaçou 
vender a última jóia da coroa contanto que nenhum 
nordestino morresse sem socorro alimentar e remedição 
para os males tropicais. No Ceará e adjacências faleceram 
500 mil pessoas, por enfraquecimento, desnutrição e 
doenças. São passados 135 anos da proclamação real e o 
cenário é o mesmo, nada mudou.

As causas das secas são conhecidas e naturais, com 
proporções planetárias, quanto aos prejuízos da agro-
pecuária.  O que a Nação despendeu com o Serviço de 
Emergência seria suficiente para trazer o socorro hídrico 
do Tocantins-São Francisco, para todo o Nordeste, sem 
deixar de fora do auxílio hídrico nenhum lugar.

A ausência das chuvas é influenciada por diversos 
fatores, entre os quais, a diferença do alto nível de calor 
existente na superfície das águas do Atlântico Norte, em 
cotejo com as frias do Atlântico Sul. O deslocamento da 
zona de convergência inter-tropical para o hemisfério Nor-
te, em épocas previstas para permanecer no Sul, é outra 
razão para a escassez da precipitação atmosférica.

A região, portanto, está localizada numa área que rece-
be pouca influência de massas de ar úmidas e frias, vindas 
do Sul, não gerando a condensação de vapor na atmosfe-
ra. Nela estão os Estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, 

Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, 
Piauí, que formam o Polígono das Secas, com 1.348 municí-
pios, numa extensão de 1.108.434,82 km², segundo a Reso-
lução nº 11.135 do Conselho Deliberativo da Sudene.

O Maranhão, por não conhecer o fenômeno cons-
trangedor deixa de ser citado na relação dos aflitos com a 
ausência das chuvas. 

O território que se distingue por características 
próprias é reconhecido como sujeito a repetidos pro-
longamentos de estiagens. Em consequência é objeto de 
providências do setor público, para minimizar os sérios 
danos materiais do campo e minorar os graves proble-
mas sociais, nordestinos.

É urgente fazer alguma coisa para a convivência com 
a fase adversa que não se pode modificar, mas atenuar. O 
homem foi à lua, e temos a medicina nuclear que salva vi-
das, porém, a espécie humana ainda não conseguiu domar 
o tempo. Ora são chuvas descontroladas e prejudiciais, ora 
sua falta total que tem caráter de catástrofe.

Segundo os jornais paraibanos encontra-se, em Bra-
sília o apóstolo da  transposição de águas do São Francis-
co, para os eixos Norte-Sul, deputado Francisco de Assis 
Quintãs,  pedindo, ajuda às bancadas dos Estados nor-
destinos  para que a esperança, que foi adiada sine die, 
seja revertida para numa urgente consecução, mesmo 
com sua conclusão anunciada para 2015, quando estava 
cotada para 2012.

O projeto que fora firmado em 6,8 bilhões de reais, 
teve um reajuste para 8,2 bilhões, o que pouco repre-
senta diante do desvio de verbas dos cofres estaduais e 
federais que de 85 bilhões  anuais fora elevado para 200 
bilhões de reais, no mesmo período.

O Nordeste não pode mais esperar e antes do tras-
lado ser feito as autoridades competentes assegurem 
aos nordestinos outros empreendimentos, enquanto não 
chega o definitivo.  A população cresceu e o carro-pipa, 
não atende à demanda.

No mapeamento da zona castigada pela seca, 
foram encontrados lençóis hídricos que, perfurados os 
poços, matariam a sede de humanos e animais. Seria 
um atenuante para diminuir a calamidade, provocada 
pela situação anômala.

A desigualdade periódica é certa, quando muito ela 
esparsa, mas chega. Excluir o problema é inadmissível, mas 
criar meios para se conviver com ele seria o normal.

Quando criança eu tinha verda-
deira fascinação pela ciência. Meu 
pai se via periodicamente forçado 
a comprar revistas e enciclopédias 
científicas. Essas publicações ganha-
vam edições inéditas todo mês, que 
eram vendidas em bancas de jornal. 
Cada novo exemplar me deixava 
exultante. 

Lembro que entre as leituras 
mais prazerosas estavam os temas de 
história natural 
e astronomia. 
Tinha também 
nessa época 
admiração pela 
literatura de Jú-
lio Verne. Passei 
rapidamente a 
colecionar répli-
cas de fósseis de 
dinossauros e a 
estudar mapas 
celestiais. As 
visitas quase se-
manais ao meu 
avô renderam 
noites inesquecí-
veis de observa-
ções astronômi-
cas. Catalogávamos estrelas. Nomeei 
quase uma centúria delas. Às vezes 
bisbilhotávamos a vizinhança com 
nosso telescópio, mas sempre que nos 
flagravam dizíamos que se tratava de 
observação científica de muito valor 
– assim como fazem os antropólogos 
quando acusados de fofoqueiros. Era 
bastante divertido. Acho que cresceu 
aí minha atração pela ciência. 

Com o passar dos anos meus 
interesses mudaram radicalmente. 
Aumentou a simpatia pelos estudos 
sociais e políticos. Descobri a Filosofia. 

Fiquei encantado. Não demorou muito 
para surgir uma curiosidade especial 
por questões relativas à teoria do 
conhecimento. Isto contribuiu para 
a formação de um sujeito cético e 
racionalista, impossibilitado de aceitar 
qualquer argumento sem provas con-
vincentes. 

As questões relativas à objetivi-
dade do conhecimento são de grande 
importância não só para a ciência, mas 

também para a vida humana. 
Já dizia Sócrates: “as pessoas 
agem de acordo com o que 
acreditam ser a verdade”. Mas 
não significa que saibam o que 
ela é. O verdadeiro conheci-
mento seria assim um caminho 
para a virtude. O problema é 
que nunca estamos conven-
cidos plenamente se conhe-
cemos a verdade ou se pos-
suímos apenas uma simples 
opinião sobre as coisas. Apesar 
das incertezas, somos obriga-
dos a tomar decisões a todo o 
momento com base em nossas 
crenças. 

Imaginemos que cami-
nhando por uma rua movimen-

tada mexamos a cabeça em direção 
à calçada do outro lado. De acordo 
com a perspectiva, veremos pequenos 
transeuntes, quase minúsculos, des-
filarem seus corpos sobre o concreto. 
Dependendo da intensidade e da inci-
dência da luz, confundiremos as cores. 
Um homem, normalmente branco, 
parecerá azul, e as dificuldades apenas 
aumentarão se o observador sofrer de 
icterícia ou daltonismo. 

Essas são situações diárias, 
comuns a qualquer pessoa. Mas, em 
geral, para nossa felicidade, tais ilu-

sões não costumam provocam pânico 
coletivo. Na vida prática as encaramos 
com naturalidade.

A ciência desfruta de relevante 
prestígio nas sociedades contemporâ-
neas. Não é à toa. Seus efeitos podem 
ser sentidos em praticamente todos 
os setores da vida humana. Apesar de 
terríveis invenções, como as armas 
de destruição em massa, ou ter se de-
monstrado impotente diante da cura 
de certas doenças, bilhões de pessoas 
dependem diariamente das criações 
científicas. Não há uma grande cidade 
no mundo atual que prescinda de 
sistema de abastecimento de água 
e energia, de hospitais, transportes 
a motor, indústrias, computadores, 
meios de comunicação em massa, 
aeroportos. Além desses efeitos 
resultantes da técnica, existem ou-
tros de natureza ética e intelectual. 
Algumas descobertas científicas 
implicaram na destruição de certe-
zas antes basilares. 

À medida que a ciência se 
desenvolvia, decaía a superioridade 
atribuída ao homem pelos sistemas 
metafísicos e religiosos. A nova 
astronomia e a nova física mudaram 
a sua posição no universo. Darwin 
ofereceu-nos uma explicação ino-
vadora sobre o surgimento da vida, 
mas sem o glamour de certas cosmo-
logias religiosas. Freud abriu novos 
caminhos para o entendimento da 
mente humana, descendo aos porões 
do inconsciente. Por fim, as ciên-
cias sociais atingiram em cheio as 
nossas crenças em valores absolutos 
e a superestimação da autonomia 
dos indivíduos frente aos sistemas 
sociais. Duros e definitivos golpes à 
vaidade humana.

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Lei do couvert
Todos os frequentadores de bares e restau-

rantes são assediados para pagar couvert: ou 
aquele courverzinho de pães e torradas; ou o 
couvert artístico. Pois saibam esses frequentado-
res que já está em vigor no Estado de São Paulo 
a chamada “lei do couvert”. Pela nova legislação, 
estão sujeitos a multa - que vai de R$ 422 a R$ 
6,3 milhões – os estabelecimentos que desres-
peitarem a lei. Assim, a tradicional bandeja de 
petiscos só poderá ser servida a pedido.

A ideia é inibir uma prática comum: o gar-
çom serve o prato sem que o cliente solicite e 
não avisa que ele será cobrado. Também ficam 
sujeitos à multa os estabelecimentos que não 
especificarem no cardápio o preço e composição 
detalhada do couvert. A obrigação de servirem 
couvert em porções individuais foi vetada pelo 
governador. Os Procons já fiscalizavam o serviço 
e continuam a orientar os consumidores na bus-
ca de seus direitos previstos n Código de Defesa 
do Consumidor.

Dois pontos importantes da nova lei: os 
estabelecimentos têm de deixar claro que o ser-
viço é opcional e informar quanto será cobra-
do dos clientes; e, mesmo expondo o valor no 
cardápio, os clientes reclamam que o couvert é 
servido sem que eles sejam consultados. A lei 
estadual e o Código de Defesa do Consumidor 
determinam que, além de fornecer o preço e 
explicitar que o couvert é opcional, é preciso 
descrever o serviço.

Os clientes devem estar atentos e só efe-
tuarem o pagamento se forem devidamente 
informados. Em qualquer caso, reclamar nos 
Procons e na Curadoria do Consumidor, do 
Ministério Público. Independentemente de lei 
estadual, o CDC é bem claro quanto a essas 
práticas abusivas e o direito à informação clara, 
transparente, detalhada.

Medicina Legal

Chega às livrarias de todo o país o livro Fun-
damentos de Medicina Legal (EGK, 456 páginas, 
R$ 135), do paraibano Genival Veloso de França, 
professor titular de Medicina Legal nos cursos 
de Direito e de Medicina da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), além de Membro Efetivo da 
Junta Diretiva da Sociedade Ibero-Americana de 
Direito Médico. A obra (Edição: 2|2012 - Núme-
ro de páginas: 456 – Preço: R$ 135,00) está em 
segunda edição e, quando a primeira edição de 
Fundamentos de Medicina Legal foi publicada, o 
objetivo era atender à solicitação de médicos, ad-
vogados, dentistas, bioquímicos, farmacêuticos e, 
principalmente, estudantes dessas áreas, que não 
desejavam ser especialistas, mas que necessita-
vam de informações resumidas. Ou seja, ansiava-
se por uma obra de Medicina Legal mais concisa, 
capaz de facilitar o aprendizado.

Após o êxito da primeira edição, constatou-
se que a ideia de publicar o livro de Fundamen-
tos de Medicina Legal, além de não invalidar o 
“tratado” Medicina Legal - já em sua nona edi-
ção e referência absoluta no assunto - foi, sem 
dúvida, uma oportunidade de satisfazer a esse 
público interessado em uma Medicina Legal de 
uso mais imediato. Esta nova edição, aprimorada 
nos aspectos gráficos e de conteúdo, mantém 
o mesmo nível da obra Medicina Legal, no que 
tange ao tratamento de atos e fatos médico-le-
gais, porém numa abordagem mais resumida. 
Abrange os dados voltados a aspectos didáticos 
e técnico-periciais, sem aprofundar a abordagem 
referente à doutrina e à jurisprudência.

Concursos jurídicos

Outra obra publicada pela Editora Método, 
do mesmo grupo editorial é “Para Passar em 
Concursos Jurídicos - Trabalho-Processo do 
Trabalho-Previdenciário”. Elpídio Donizetti é 
desembargador do Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais, mestre em Direito Processual 
pela PUC/MG, professor de Direito Processual 
Civil e integrante da comissão de notáveis desig-
nada pelo Senado Federal para elaboração do an-
teprojeto do novo Código de Processo Civil. 

Fernando
VasconcelosA seca deste ano
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Ciência e valores

Essas são 
situações diárias, 
comuns a qualquer 
pessoa. Mas, 
em geral, para 
nossa felicidade, 
tais ilusões não 
costumam provocar 
pânico coletivo



Longa-metragem brasileiro será exibido 
hoje no Cinearte em Debate do IFPB

Cinema

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 27 de novembro de 2012

Roteiro

Os amantes do cinema 
podem conferir hoje, no Anfi-
teatro do Campus João Pessoa 
do IFPB, mais uma sessão do 
Cinearte em Debate, que desta 
vez exibirá uma produção na-
cional. A partir das 17h30, o 
filme A Dona da História (BRA, 
2004) diverte os espectado-
res, contanto com um elenco 
de peso para tanto, mostran-
do Marieta Severo, Antonio 
Fagundes, Débora Falabella e 
Rodrigo Santoro numa comé-
dia romântica com toques de 
reflexão. O roteiro do longa-
metragem é baseado em uma 
peça teatral de João Falcão e 
foi adaptado para o cinema 
por João Emanuel Carneiro, 
Daniel Filho e Tatiana Maciel.

Depois de mais de 30 
anos de casamento, Carolina, 
personagem de Marieta Seve-
ro se encontra em um dilema. 
Após discussões com o ma-
rido, ela pede a separação. O 
motivo parece pequeno, mas 
o acúmulo de insatisfações 
faz com ela pense realmente 
em cortar relações com Luis 
Cláudio (Antonio Fagundes), 
seu primeiro e único namo-
rado, com quem se casou no 
começo da juventude. Com os 
quatro filhos já criados e cres-
cidos, Carolina e Luis Cláudio 
decidem vender o apartamen-
to em que vivem, morar num 
apart-hotel e viajar. Ele queria 
Cuba, ela, Paris. 

Ao longo da venda do 
imóvel, uma série de peque-
nos conflitos levam Carolina a 
por em dúvida seus sentimen-
tos em relação a Luis Cláudio, 
acreditando que o amor que 
tinham um pelo outro aca-
bara, daí, ela acredita que a 
única solução possível é tri-
lharem caminhos distintos. 
Ele desconsidera, acreditando 
que é apenas mais uma crise 
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Sequência de Até que a Sorte nos Separe 
deve estrear em abril de 2014

Sucesso absoluto nas bilheterias, a comédia nacional 
Até que a Sorte nos Separe - que ainda está em cartaz nos 
cinema de João Pessoa -, de Roberto Santucci teve sua 
sequência garantida. A Paris Filmes agendou a estreia 
de Até que a Sorte nos Separe 2 para 1º de Abril de 2014. 
O diretor Roberto Santucci e o roteirista Paulo Cursino       
atualmente trabalham na pré-produção do longa-metragem, 
que contará com locações nos Estados Unidos. Na sequência, o 
casal Tino (Leandro Hassum) e Jane (Danielle Winits) herdam 
uma fortuna de um tio distante, e voltam a ficar milionários. 
O enredo levará os protagonistas para Las Vegas. No primeiro 
filme, Tino fica rico ao acertar na loteria, mas vai à falência 
por causa dos gastos excessivos e fica sem saber como dar a 
notícia à esposa.

Top! Top! Convenção 
Paraibana de Quadrinhos

A História em Quadrinhos vem ganhando cada vez 
prestígio no país, distanciando-se da velha concepção que a 
tratava como uma subliteratura perniciosa à juventude. Para 
isso contribuem não só os excelentes quadrinistas, que não 
param de surgir, como uma produção editorial que se firma 
pelo esmero de seus projetos gráficos.

Desde o tempo áureo da EBAL – Editora Brasil América 
Ltda. – nas décadas de 1950 e 1960 não víamos uma valori-
zação tão grande do autor nacional. É certo que a realidade 
é outra, os quadrinhos populares abriram espaço para as 
mídias digitais, viram suas tiragens despencar e perderam 
diversidade. Por outro lado, a produção autoral, aquela em 
que os autores exprimem sua visão de mundo, nunca foi tão 
prestigiada.

Se o campo de exposição e acesso aos leitores não é 
mais as bancas de revistas, as livrarias especializadas tor-
naram-se o ponto de encontro de um público cada vez mais 
exigente, cônscio de que os quadrinhos são muito mais que 
mero entretenimento. Sem que tenham se tornado chatos, 
os quadrinhos refletem a vida cotidiana, as questões sociais 
e humanas que permeiam as inquietações da atualidade.

Contribui para isso toda sorte de eventos que se empe-
nham em ver nos quadrinhos suas diversas potencialidades. 
A Paraíba também tem mirado os quadrinhos de forma crí-
tica e afetuosa. Além do evento HQPB, realizado anualmen-
te pelo grupo Made in PB, o Mestrado em Comunicação da 
UFPB promove há quatro anos o seminário “Quadrinhos: 
reflexão e paixão”, estimulando o debate acadêmico e pro-
dutivo dessa arte.

Agora, mais um evento surge para a promoção da 
chamada Nona Arte, que ocorrerá nos dias 1 e 2 de de-
zembro no Yazigi. Trata-se de “Top! Top! Convenção Pa-
raibana de Quadrinhos”, numa ação conjunta da livraria 
Comic House, do Yazigi e do Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação da UFPB. Serão realizados palestras, 
mesas-redondas, debates, oficinas de roteiro e desenho, 
além de exibição de documentários, lançamentos de HQ 
e diálogo com os autores. São os quadrinhos que se afir-
mam como arte, mídia e meio de comunicação.

Henrique Magalhães
Jornalista e professor do Curso de Comunicação em Mídias Digitais da UFPB
henriquemais@gmail.com

FOTO: Divulgação

‘Gangnam style’, hit do 
cantor sul-coreano Psy, ul-
trapassou a marca das 805 
milhões de visualizações 
no YouTube, no último 
sábado, superando “Baby”, 
de Justin Bieber, que regis-
trava 803 milhões de aces-
sos. Em novembro, o vídeo 
da música que parodia o 
estilo de vida de ostensivi-
dade com doses de cafoni-
ce de um bairro de Seul já 
tinha quebrado o recorde 
no livro Guinness dos Re-
cordes ao se tornar o clipe 
com o maior número de 
“curtidas” do site YouTube: 
2,141,758 ao todo, em 21 
de setembro deste ano. No 
Brasil, a música já havia se 
tornado a mais baixada na 
loja virtual iTunes e a mais 
vista no site YouTube.

“Gangnam style”  
supera 800 milhões 
de visualizações

O artista plástico parai-
bano Raul Córdula - radicado 
no Recife - é um dos 26 inte-
grantes da 1ª Edição do Con-
sulte Arte - Roteiro das Artes 
Plásticas. A obra - que traz 
trabalhos dos participantes 
- foi lançada pela PubliTime 
Editora, durante coquetel 
oferecido no último sábado 
(24), no Clube Português, em 
São Paulo. “Honra-me par-
ticipar deste livro ao lado de 
artistas tão importantes, en-
tre eles, amigos como Maria 
Bonomi, Cláudio Tozzi, César 
Romero e Fernando Durão, 
o presidente da Associação 
Paulista de Artistas Plásticos 
Profissionais”, confessou ele. 
Córdula foi eleito recente-
mente vice-presidente da 
ABCA Norte-Nordeste.

Raul Córdula tem 
obras no roteiro 
das Artes Plásticas

 

Mídias em destaque

Drops & notas

Débora Falabella e Marieta Severo interpretam a protagonista Carlona em épocas diferentes da trama

passageira, frequente em ca-
samentos de longa data. Quan-
do o imóvel é vendido, ambos 
pegam o mesmo elevador e, 
antes de se despedirem, Luis 
insiste que deveriam viajar e 
entrega uma passagem aérea 
a Carolina, que faz pouco caso.

Durante o banho, ela 
começa a refletir profunda-
mente sobre toda a sua vida, 
as escolhas que fez e como 
as coisas poderiam ter sido 
se ela não tivesse aceitado o 
pedido de casamento de Luis 
Cláudio. A partir daí, a pre-
missa do filme se estabelece, 
através da seguinte questão: 
se você pudesse voltar no 
tempo, você mudaria alguma 
coisa? Em um “encontro” con-
sigo mesma, ela conversa com 
a jovem Carolina (Débora Fa-

labella), que em 1968 aceitou 
o pedido de casamento do 
militar Luis Cláudio (Rodrigo 
Santoro). Através desse con-
fronto e diálogo inusitados, 
ela revive os sonhos do pas-
sado e começa a pensar nas 
possibilidades de ter seguido 
outros rumos, vivido outras 
paixões.

A comédia romântica tem 
o ponto positivo de ter um ar-
gumento não original, porém 
agradável e se sustenta com 
as boas atuações do elenco. 
As produções levam o nome 
Globo Filmes sempre são alvo 
de críticas, principalmente por 
alegarem se tratar de cópias 
brasileiras de roteiros ameri-
canos. Em parte, alguns argu-
mentos já foram utilizados por 
produções ianques, mas acre-

Em cartaz

Muito Além 
do Peso

Cena do documentário Muito Além do Peso, de 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 do-
cumentário discute por que 33% das 
crianças brasileiras pesam mais do 
que deviam. As respostas envolvem 
o governo, os pais, as escolas e a 
publicidade.

Foto: Divulgação

A SAGA CREPÚSCULO: AMANHECER PARTE 2 (The 
Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2, EUA, 
2012). Gênero: Romance. Duração: 117 min. 
Classificação: 14 anos. Dublado e legendado. 
Direção: Bill Cordon, com Robert Pattinson, Kristen 
Stewart, Taylor Lautner. Após um parto quase 
fatal, Bella é finalmente transformada por Edward 
e se torna imortal. O bebê, que é uma menina 
chamada Renesmee, irá desencadear uma série 
de acontecimentos, encaminhando tudo para uma 
sangrenta batalha.CinEspaço 3: 14h10, 16h40 
(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.

M U I TO  A L É M  D O  P E S O  (BRA,  2012).  Gênero: 
Documentário. 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 respos-
tas 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 assassinato 
de uma família inteira. Lá, descobre uma caixa com 
vídeos, que mostram assassinatos de outras famí-
lias, 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 ances-
trais poderes aquáticos, o peixinho Pê agora pode 
facilmente derrotar um tubarão com as próprias 
nadadeiras,  mantendo afastados quaisquer 
predadores que ameacem seus amigos e vizinhos 
do recife. Infelizmente, ser o único herói da cidade 
também tem seu preço, especialmente quando um 
grupo de maléficos tubarões famintos decreta o 
fim daquela região. 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 músicos, 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. Classi-
ficação: 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 família classe média que vê sua vida 
e seu casamento transformados após ganhar na 
loteria. O problema é que ele perde tudo em dez 
anos de uma vida de ostentação. A partir daí, com 
a ajuda do vizinho Amauri e de seu melhor amigo 
Adelson, ele tenta esconder da esposa que está 
falido. CinEspaço 2 17h e 22h. Manaíra 8: 13h05 e 
18h20. Tambiá 3: 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45.

dito que a graça de filmes como 
E Se Eu Fosse Você? e A Dona 
da História é conseguir fazer 
com que esses roteiros sejam 
perfeitamente relatáveis com o 
cotidiano do brasileiro. 

A crise no casamento, 
tema dos dois filmes citados, 
encontram rupturas que fler-
tam com o fantástico para fa-
zer com que reflitamos acon-
tecimentos bastante reais. A 
Dona da História é um bom 
filme, sem muita pretensão, e 
conseguiu bons números. Vale 
a pena conferir essa crônica 
do cotidiano, que conta com a 
colaboração no roteiro de João 
Emanuel Carneiro, autor de 
um dos maiores sucessos da 
teledramaturgia nacional da 
última década, o trator Aveni-
da Brasil. 

André Luiz Maia
Especial para A União



Escritora e jornalista, Cíntia 
Moscovich, autora de ro-
mances, contos e crônicas 
publicados em idiomas como 
o inglês, alemão, sueco, es-
panhol e o catalão, lança um 
poético livro de contos sobre 
as aparentes banalidades do 

cotidiano. Essa Coisa Brilhante que é a  Chuva 
(Record, 114 páginas R$ 29,90) é um retrato 
antológico da vida, dos dias, do estar vivo. 
Aqui, com muita originalidade e impressio-
nante sensibilidade, Cíntia aborda de maneira 
admirável temas corriqueiros e inevitáveis: o 
mergulho medroso de uma menina no mar, a 
amizade entre vizinhos, os cabelos grisalhos 
surgindo antes da hora...  Uma reunião de 
contos tão coesos que mais parecem uma só 
narrativa, tornando a leitura uma experiência 
única — e rara.

Essa Coisa Brilhante que é a Chuva, 
seu novo livro, é uma reunião de contos 
sobre questões do cotidiano que podem, 
muitas vezes, parecer secundárias, mas 
que em sua narrativa revelam ser o cerne 
de conflitos familiares e a chave para que 
seus personagens possam descobrir a si 
mesmos. Como foi o processo de escrita 
deste livro? E como veio a ideia deste título 
tão poético?

Bem, comecemos pelo título. Confesso, 
com sinceridade, que o título apenas me 
ocorreu. Assim, de repente, sem nada de 
transcendente ou complicado, sem nenhuma 
elaboração cerebral ou esforço intelectual. 
A sentença me veio à mente e eu pensei que 
aquilo era bem bonito. Tenho disso várias 
vezes ao dia, achar coisas bonitas por nada, 
por serem bonitas mesmo, sem nenhum com-
promisso com nada. Com relação ao processo 
de elaboração do livro, eu tinha em mente que 
queria muito escrever sobre coisas miúdas e 
diárias. Mas não gostaria de voltar ao clichê da 
“releitura do cotidiano”, porque todo mundo 
fica relendo o cotidiano o tempo inteiro, uma 
obsessão coletiva isso de tomar como tema 
algo “simples”, como se a vida diária fosse rasa 
e fácil. Me interessava ampliar alguns detalhes 
da rua, da casa, do  banheiro, do quarto, da 
sala; olhar de perto essas filigranas que se so-
brepõem e que formam de verdade o cenário 
da existência.

Embora os contos tenham diferentes 
personagens e histórias, trata-se de uma 
reunião coesa que transporta o leitor para 
narrativas em profunda sintonia. Como foi 
feita a escolha da ordem das histórias? 

Cíntia Moscovich faz um retrato da vida no seu novo
livro intitulado Essa Coisa Brilhante que é a Chuva

Cenas do dia a dia

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 27 de novembro de 2012

Literatura

Essa ordem foi pensada durante a escrita 
do livro ou somente quando o material todo 
já estava pronto?

A ordem dos contos é, mais ou menos, a 
sequência na qual foram escritos. Eu tinha um 
movimento interno e íntimo que correspondia 
à ideia do livro como um todo. Difícil explicar 
mas sempre me move um sentimento de uni-
dade, se é que se pode dizer uma coisa dessas. 
No meio da escrita do livro, fui diagnosticada 
com câncer. Foi, claro, um baque, e toda essa 
noção de unidade se esfarelou de repente. Eu 
tinha bolado algumas histórias assim e assado, 
tinha anotadas frases e imagens atraentes do 
ponto de vista narrativo, mas de um dia para 
o outro fiquei esboroada e arrebentada. Me 
lembro que voltava de viagem: tinha ido a São 
Paulo e ao Rio entrevistas respectivamente 
para o Manoel da Costa Pinto e para a Bia 
Corrêa do Lago. Quando cheguei, e aquilo era 
uma sexta-feira, perto das onze da noite, eu 
encontrei o resultado, horrível, dos exames. 
Dali por diante, por mais de dois anos, não 
pude voltar ao livro. Mas, quando me recu-
perei física e psicologicamente, me atirei à 
escrita. Pensei em continuar o livro falando 
sobre a doença e sobre o difícil tratamento. 
No entanto, achei que a vida era maior que a 
doença e retomei a antiga ideia. O câncer e a 
doença comparecem ao livro porque sempre 
estiveram nos meus planos literários.

“Este livro é um retrato antológico de 
Cíntia Moscovich” diz o escritor Fabrício 
Carpinejar na orelha do livro. Há um teor 
autobiográfico nesses contos? Você tem 
uma relação especial com alguns deles?

Sempre há porções da gente naquilo que 
a gente escreve. Sempre. No mínimo, porque 
tudo o que está escrito foi antes idealização, 
correspondeu a alguma imagem mental. No 
livro, há reminiscências de minha infância, 
de minha adolescência, de minha vida. Não 
posso dizer que haja algo de especial com 
determinada narrativa. Quando escrevo, me 
atiro de cabeça e toda a minha vida pode servir 
de matéria-prima.

Em um dos trechos mais poéticos de 
Essa coisa brilhante que é a chuva, você 
escreve “(...) na volta às ondas, a menina 
encheu a concha de uma das mãos com 
água e bebeu um gole do mar, como quem 
chega ao destino depois de uma travessia. 
Só assim, finalmente, ela pôde suportar o 
tamanho da liberdade. Só assim, depois de 
um deserto.” Como é o seu processo de 
escrita e quais foram as suas principais 
influências literárias?

Para mim, o processo de escrita é deli-
cado, delicado. Tenho de estar em completa 
concentração, sem barulhos ou perturbações 
de nenhuma espécie. Quase sempre, leio antes 
de iniciar uma sessão de escrita. Leio de tudo, 
desde crônicas do Rubem Braga aos contos da 
Clarice Lispector. Aliás, a Clarice foi a autora 
que me deu a liberdade para a escrita. Ao ler 
Laços de Família, eu pensei que, se ela podia 
fazer daquele jeito, eu também poderia. É 
pretensioso, eu sei, mas é a mais pura verdade.

Em Arquitetura do Arco-íris, reunião 
de dez contos que tem como eixo central 
o cuidado com a linguagem e o apuro téc-
nico, marcas que fizeram de você uma das 
autoras mais conceituadas de sua geração. 
Com temáticas variadas, alguns contos gi-
ram em torno da vivência no bairro judeu do 
Bom Fim, em Porto Alegre — que poderia ser 
qualquer bairro judeu em qualquer cidade do 
mundo. A temática judaica também é um dos 
traços marcantes de Essa coisa brilhante 
que é a chuva. Falar da comunidade judaica é 
uma forma de ir do particular ao universal?

Tenho absoluta certeza de que falar da 
comunidade judaica é falar a todo mundo. 
Aqui em casa, nós sempre brincamos que, 
para ser mãe judia, ninguém precisa ser mãe 
muito menos judeu: basta gostar de alguém 
ou de alguma coisa. Claro que o judaísmo no 
novo mundo resultou em tipos extravagantes: 
o filho obcecado pela mãe, o comerciante que 
não quer perder nenhum centavo, a mãe que 
não para de se queixar de suas doenças — 
elenco que dá pano pra muita manga. Se a 
gente reparar bem, no entanto,  veremos que 
no seio da comunidade italiana, alemã, polo-
nesa, árabe, chinesa, o que for, encontraremos 
os mesmos tipos. A humanidade é tão rala de 
novos temas e de novos personagens. Agora: 
ser judeu é a experiência que eu tenho, porque 
é a que eu vivi. E ninguém cresce num bairro 
judeu, criado por uma mãe judia, e sai impune 
do outro lado. Ninguém, como o povo judeu, 
ou como a mãe judia, maneja tão bem a culpa. 
E eu não perderia de escrever sobre isso por 
nada neste mundo.

A morte e a doença são questões que 
perpassam algumas histórias do novo livro. 
A ausência e a dor trazem para os seus 
personagens uma relação mais intensa com 
a vida e a possibilidade de se reinventarem?

Não foi pelo fato de ter tido câncer que 
esses temas, a ausência e a morte, tenham 
ficado tão fortes no livro. Me impressiona 
desde criança a vulnerabilidade de tudo, a 
transitoriedade dos laços, a existência das 

Foto: Cleber Passus

A jornalista Cintia Moscovich 
buscou inspiração nas pequenas 
coisas diárias, mas procurou 
fugir de uma releitura do cotidiano

pessoas. Meu pai morreu quando eu tinha 20 
anos e aquilo foi a coisa mais absurda que vivi 
na minha vida. Foi assim que eu aprendi a au-
sência e a dor, que nunca mais saíram de mim. 
Com câncer, confesso que tive muito medo de 
ser ausência. Mas, felizmente, só fui dor.

Você ganhou três prêmios Açorianos, 
recebeu o Prêmio Jabuti, foi finalista do 
Prêmio Portugal Telecom de Literatura 
Brasileira e do Prêmio Bravo! Prime de 
Cultura. Participou de diversas antologias 
publicadas no Brasil e em Portugal. Também 
em Portugal, publicou Duas iguais e Arquite-
tura do Arco-íris, pela editora Pergaminho. 
Na Itália, integra a antologia Sex’n’Bossa, 
lançada pela editora Mondadori. Foi ainda 
traduzida para o inglês e o catalão. Como 
você vê a evolução de sua escrita desde que 
publicou, nos anos 90, o seu primeiro livro? 
O que mudou de lá para cá?

Acho que fiquei mais simples, digamos 
assim. Mais enxuta, mais concisa. Creio que 
eu era uma autora mais prolixa, mais centrada 
em torneios de linguagem e me vejo agora 
reduzida ao essencial. Não que as histórias se 
tenham tornado mais curtas, não é isso, mas 
a linguagem está mais afinada, eu acho. Agora, 
os detalhes me chamam muito a atenção, e 
tenho a sensação de que escrevo com todos 
os sentidos. Eu queria muito escrever com 
todos os sentidos. Acho que agora cheguei 
perto disso.

Quais são os seus próximos planos 
para a literatura? Algum novo livro em 
vista?

Sim, é claro que sempre há planos. Agora 
me dedico a um romance, uma história que se 
passa na Alemanha nazista e no Brasil e que 
envolve a Cruz Vermelha. Não gostaria de falar 
muito sobre isso, porque me parece que as 
coisas faladas são como uma prisão. Também 
estou pensando num livro para adolescentes. 
Um infanto-juvenil. Tenho tantos planos...

“Leio de tudo, desde 
crônicas do Rubem
Braga aos contos da 
Clarice Lispector. Aliás,
a Clarice foi a autora
que me deu a liberdade
para a escrita”
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SUS atende 2,5 vezes mais mulheres do que homens

Brasília – A violência contra 
mulheres no Brasil causou aos co-
fres públicos, em 2011, um gasto 
de R$ 5,3 milhões somente com in-
ternações. O dado foi calculado pelo 
Ministério da Saúde a pedido da 
Agência Brasil. Foram 5.496 mulhe-
res internadas no Sistema Único de 
Saúde (SUS), no ano passado, em de-
corrência de agressões.

Além das vítimas internadas, 
37,8 mil mulheres, entre 20 e 59 
anos, precisaram de atendimento no 
SUS por terem sido vítimas de algum 
tipo de violência. O número é quase 
2,5 vezes maior do que o de homens 
na mesma faixa etária que foram 
atendidos por esse motivo, conforme 
dados do Sistema de Informações de 
Agravos de Notificação (Sinan), do 
Ministério da Saúde.

A socióloga Wânia Pasinato, 
pesquisadora do Núcleo de Estu-
dos da Violência da Universidade de 
São Paulo (USP), destaca que além 
dos custos financeiros, há “enor-
mes prejuízos sociais” gerados pela 
violência contra a mulher. Ela citou 
estudos que indicam, por exemplo, 
que homens que presenciaram ce-
nas de violência doméstica durante 
a infância tendem a reproduzir, com 
mais frequência, características de 
dominação e agressividade em suas 
relações afetuosas.

Grandes danos
“Os danos para a sociedade são 

enormes, com perdas em diversas 
esferas. Além de impactar a forma 
como os filhos dessas relações vão 
constituir suas próprias relações 
no futuro, as mulheres vítimas de 

violência deixam de produzir e de 
se desenvolver como poderiam no 
mercado de trabalho”, explicou, 
acrescentando que também é co-
mum que as vítimas incorporem a 
violência e a agressividade em seus 
relacionamentos e nas formas de co-
municação.

A diretora executiva do Institu-
to Patrícia Galvão, organização não 
governamental que atua em proje-
tos de defesa dos direitos da mulher, 
Jacira Vieira de Melo, destacou que 
os números confirmam que, apesar 
de a Lei Maria da Penha, criada há 
seis anos, ser uma referência na-
cional e conhecida pela maioria da 
população, a violência contra a mu-
lher ainda é um grave problema so-
cial. Ela defende que para enfrentar 
a questão é preciso fortalecimento 
das políticas públicas e incremento 
orçamentário.

“Pesquisas de opinião indicam 
que mais de 95% da população já 
ouviram falar na lei, que prevê pu-
nições severas para os agressores. 
Ela tem contribuído para que a vio-
lência contra a mulher cada vez mais 
seja vista como violação de direito 
fundamental, como crime, mas as 
estatísticas mostram que a questão 
continua sendo um grave problema 
social”, disse, lembrando que a vio-
lência é a maior causa de assassina-
tos de mulheres no Brasil.

Dados do Mapa da Violência 
2012, estudo feito pelo sociólogo Ju-
lio Jacobo, atualizado em agosto des-
te ano, revelam que ,de 1980 a 2010, 
foram assassinadas no país quase 
91 mil mulheres, das quais  43,5 mil 
somente na última década. De 1996 
a 2010 as taxas ficaram estabiliza-
das em torno de 4,5 homicídios para 
cada 100 mil mulheres.

Thais Leitão
Da Agência Brasil

Brasília – O casamento de mais 
de 20 anos não resistiu às constantes 
agressões verbais e físicas. Geralmen-
te  motivados por ciúme de “amantes 
imaginários”, os ataques intensifica-
ram-se ao longo dos últimos sete anos 
até que, há cerca de um mês, a auxiliar 
de serviços gerais Marcela*, 39 anos, 
decidiu “dar um basta à violência”.

Depois de ser ameaçada pelo ma-
rido com um facão, ela foi até uma de-
legacia especializada de atendimento 
à mulher no Distrito Federal e denun-
ciou o pai de seus três filhos.

“Era uma humilhação muito gran-
de, principalmente quando as agres-
sões ocorriam na frente dos meus 
filhos. Ele me xingava de tudo, de ba-
leia, égua, capeta. Mas foi quando ele 
me ameaçou com um facão que eu vi 
que poderia virar uma tragédia maior. 
Decidi pedir ajuda”, disse ela, que foi 
encaminhada a uma casa-abrigo da re-
gião. O endereço do local, que faz parte 
da rede de atendimento do governo do 
DF é mantido em sigilo.

Casos como o de Marcela são fre-
quentes no Brasil. Segundo dados da 
Secretaria de Políticas para Mulheres, 
o Disque 180, que recebe denúncias e 
oferece orientações às vítimas, regis-
trou no primeiro semestre deste ano, 
47,5 mil atendimentos com relatos de 
violência, sendo a maior parte (26,9 
mil) de violência física.

Amor aos filhos
Para vencer o medo, apontado 

por especialistas como principal razão 
para que muitas mulheres deixem de 
denunciar agressores, Marcela disse 
que pensou nos filhos.

“Por muito tempo, eu aguentei 
aquela humilhação por causa deles. Ti-
nha medo de que sem o pai por perto, 
eles se metessem com a criminalidade 

da área onde morávamos. Mas depois 
vi que, se eu morresse, seria muito 
pior”, disse.

“Hoje, apesar de estar presa em 
um lugar sigiloso, me refazendo, sinto 
que estou livre. Não vou me esconder 
por muito tempo. Estou recebendo 
muito apoio lá dentro e em breve vou 
retomar minha vida”, acrescentou.

Tentativa de homicídio
O medo de morrer também foi o 

que impulsionou a universitária Ana 
Barbosa*, 25 anos, a procurar uma de-
legacia para denunciar o homem com 
quem vivia há dois anos e meio. Can-
sada dos xingamentos e dos “ataques 
de ciúmes”, ela fugiu de casa ferida e 
“quase sem força física” após sofrer 
tentativa de sufocamento.

“Ele tentou me matar, apertando 
meu pescoço com muita força. Eu mal 
conseguia andar, mas fugi praticamen-
te sem roupa e fui até a delegacia. Não 
aguentava mais aquela situação, mas 
eu era apaixonada por ele e não que-
ria ficar longe”, disse ela, que também 
foi encaminhada a uma casa-abrigo no 
Distrito Federal.

As mãos trêmulas, a voz embarga-
da e as lágrimas nos olhos ao falar do 
assunto são apenas algumas das con-
sequências que o trauma deixou. Mes-
mo sem saber como será a vida após 
deixar o local, ela garante que não se 
arrepende.

“Não me arrependo porque eu 
não tinha saída. Ele ia me matar, es-
tava transtornado. Ele costumava in-
ventar histórias de traição e me batia 
e xingava. Seu eu não confirmasse as 
fantasias da cabeça dele e criasse ou-
tros detalhes, ele me batia mais”, disse.
(* Os nomes utilizados na matéria são 
fictícios para preservar a identidade 
das vítimas.)

47,5 mil denúncias em 6 meses

Brasília – Seis anos depois da implemen-
tação da Lei Maria da Penha, que endureceu 
as penas para os agressores das mulheres, o 
principal desafio nas políticas de combate à 
violência doméstica é a ampliação da rede 
de atendimento às vítimas, que inclui dele-
gacias especializadas, centros de referência, 
casas-abrigo, entre outros.

A avaliação é da ministra-chefe da Se-
cretaria de Políticas para as Mulheres da Pre-
sidência da República (SPM), Eleonora Me-
nicucci. Segundo ela, o Dia Internacional da 
Não Violência contra a Mulher, comemorado 
no último domingo, é uma data para se rea-
firmar o enfrentamento do que chamou de 
“lamentável tragédia brasileira e mundial”.

“Acredito que o principal desafio é con-
solidar e expandir essa rede. As delegacias 
especializadas, por exemplo, somam 375, 
que é muito pouco para o tamanho do Bra-
sil”, disse a ministra, acrescentando que, 
além de poucas, essas unidades são mal dis-
tribuídas no país. Somente o Estado de São 
Paulo concentra um terço (125) de todas as 
delegacias especializadas de atendimento à 
mulher.

De acordo com dados da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, há ainda 115 
núcleos de atendimento; 207 centros de re-
ferência, que oferecem atenção social, psi-
cológica e orientação jurídica às mulheres 
vítimas; 72 casas-abrigo, 51 juizados espe-
cializados em violência domiciliar e 47 varas 
adaptadas.

Eleonora Menicucci informou que, para 
expandir a rede, o governo está renovando 
um pacto com os estados, que prevê a im-
plementação de medidas de proteção à mu-
lher até 2016, como a criação de unidades 
de saúde para vítimas de violência sexual e 
ampliação do número de órgãos do Judiciá-
rio que atuam com o tema, a exemplo de jui-
zados especiais. Das 27 unidades da Federa-
ção, já renovaram o pacto o Distrito Federal, 

Amazonas, Espírito Santo e a Paraíba.
Neste ano, a SPM investiu cerca de R$ 30 

milhões no enfrentamento à violência do-
méstica contra a mulher.

A diretora executiva do Instituto Patrícia 
Galvão, uma organização não governamen-
tal que atua em projetos de defesa dos direi-
tos da mulher, Jacira Vieira de Melo, acredita 
que sem o incremento da rede assistencial 
será impossível tirar do papel a Lei Maria da 
Penha.

“O Estado precisa dar respostas a essa 
situação. Nos municípios, por exemplo, não 
existe um programa de atendimento inte-
grado às vítimas. As delegacias de defesa da 
mulher são poucas, não atendem 24 horas 
e ficam distantes dos locais de atendimento 
psicossocial, que, além de insuficientes, são 
desconhecidos da população”, disse, enfati-
zando que o medo ainda é apontado pela 
maioria das mulheres como principal razão 
para não denunciarem os agressores.

Ampliar o atendimento é desafio

Violência contra a mulher gera enormes prejuízos sociais e grandes custos financeiros para o país 
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Saiba mais

Brasília - A Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos saudou os progressos nas Américas em ter-
mos de leis e políticas para combater a violência con-
tra as mulheres, mas advertiu que “há uma distância 
significativa entre a lei e sua aplicação.”

Em um comunicado divulgado por ocasião do Dia 
Internacional para a Eliminação da Violência contra as 
Mulheres, comemorado no último domingo, a agência 
expressou preocupação com “a persistência da dis-
criminação contra as mulheres em todos os campos, 
incluindo política, educação, emprego e saúde”. “Nesse 
sentido, por exemplo, as mulheres indígenas e mulhe-
res de ascendência africana estão particularmente 
expostas à violência física, psicológica e violência se-
xual”, informa a nota.

“A casa continua a ser um lugar perigoso para mui-
tas mulheres que vivem nas Américas, devido aos al-
tos índices de violência doméstica existente”, disse o 
comunicado.
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Governo investe na prevenção
Dia NacioNal Do câNcer

O Dia Nacional do Cân-
cer é comemorado hoje e 
o Governo do Estado vem 
implementando ações pon-
tuais para combater a doen-
ça e oferecer aos pacientes 
medicamentos gratuitos e 
equipamentos para o trata-
mento. No Hospital Napoleão 
Laureano, em João Pessoa, 
foi adquirido um acelerador 
linear capaz de atender 100 
pacientes por mês. O inves-
timento para aquisição do 
equipamento foi de R$ 2,1 
milhões em recursos pró-
prios do tesouro estadual.

Para o Sertão, está em 
andamento a licitação para 
a construção do Centro de 
Oncologia do Hospital Regio-
nal de Patos. Será o primeiro 
Centro de Oncologia do Se-
miárido nordestino. Por meio 
de uma portaria conjunta, as 
Secretarias do Planejamento 
e Gestão e da Saúde autori-
zaram a descentralização em 
favor da Suplan do crédito 
orçamentário no valor de R$ 
2.934.736,70 para a constru-
ção do Centro de Oncologia. 
Serão investidos em torno de 
R$ 6 milhões numa parceria 
entre os Governos Estadual e 
Federal, incluindo os recur-
sos destinados à aquisição 
dos equipamentos.

Depois de concluído, 
o centro vai beneficiar sete 
Gerências Regionais de Saú-
de (6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 
13ª GRS), o que represen-
ta a melhoria de acesso ao 
serviço para uma popula-
ção de 902.310 habitantes. 
A unidade terá 10 poltronas 
para atendimento na área 
de quimioterapia,  uma sala 
de atendimento emergencial 
com dois leitos e dois con-
sultórios de oncologia.  “Com 
esse serviço, muitos pacien-
tes do interior do Estado não 
precisarão mais viajar para 
Campina Grande ou João 
Pessoa a procura de atendi-
mento especializado, pois o 
centro irá oferecer esse tipo 
de atendimento”, disse o se-
cretário de Estado da Saúde, 
Waldson Dias de Souza.

A construção do Centro 
de Oncologia será possível 
graças a uma parceria do 
Governo da Paraíba com o 
Ministério da Saúde (MS), a 
partir de prioridades defini-
das pelo governo paraibano. 
O centro vai contribuir com 

Equipamentos e remédios 
gratuitos fazem parte
das ações pontuais

Saúde

infecções por HiV 
caem em 25 países

Brasília – As novas infecções 
por HIV caíram mais de 50% em 25 
países de média e baixa renda, a maio-
ria deles no Continente Africano. Os 
dados foram divulgados pelo Progra-
ma Conjunto das Nações Unidas sobre 
HIV/Aids (Unaids).

De acordo com o relatório, al-
guns dos países com as maiores taxas 
de prevalência de HIV no mundo vêm 
registrando quedas consideradas 
significativas nos índices de novas 
infecções desde 2001, como Malawi 
(-73%), Botsuana (-71%), Namíbia 
(68%), Zâmbia (-58%), Zimbábue 
(-50%), África do Sul e Suazilândia 
(-41%).

No caso específico da África 
Subsaariana, a região conseguiu redu-
zir em um terço as mortes provocadas 
pela Aids nos últimos seis anos, além 
de aumentar em 59% o acesso aos 
antirretrovirais apenas nos últimos 
dois anos. Já a África do Sul ampliou 
em 75% o acesso ao tratamento em 
dois anos, garantindo medicação para 
mais de 1,7 milhão de pessoas. As no-
vas infecções no país caíram em mais 
de 50 mil no mesmo período.

Os dados gerais mostram que o 
número de infectados no mundo com 
acesso ao tratamento aumentou em 
63% nos últimos 24 meses, enquanto 
as mortes decorrentes da doença no 
mundo caíram mais de 25% entre 2005 
e 2011. Ao todo, foram registradas 500 
mil mortes a menos em 2011 do que 
em 2005, sendo que as maiores quedas 
ocorreram em países como África do Sul 
(-100 mil), Zimbábue (-90 mil), Kênia 
(-71 mil) e Etiópia (-48 mil). A queda 
nas infecções por HIV em crianças tam-
bém chama a atenção, considerando-se 
que mais da metade da redução de 
novas infecções registrada nos últimos 
dois anos foi entre recém-nascidos. 

cFM autoriza médico 
a cobrar em parto

Brasília – O Conselho Federal de 
Medicina (CFM) aprovou parecer que 
permite aos obstetras conveniados 
aos planos de saúde a estabelecer e 
cobrar valor específico para acompa-
nhar, presencialmente, as gestantes 
no momento do parto.

Atualmente, os planos de saúde 
são obrigados a assegurar o atendi-
mento às gestantes, mas não que o 
parto seja feito pelo mesmo profis-
sional que a acompanhou durante o 
pré-natal, conforme o conselho. Com o 
parecer, todas as etapas do pré-natal 
seriam cobertas pelo plano de saúde, 
sendo que para o parto, a paciente 
interessada em ser acompanhada por 
seu obstetra deverá pagar diretamen-
te a ele um honorário específico.

Segundo o CFM, de posse do re-
cibo, ela poderá pedir ressarcimento 
à operadora de plano de saúde ou a 
dedução do valor no imposto de ren-
da. “O parecer salienta que acordos 
neste formato não caracterizam du-
pla cobrança, pois o médico receberá 
apenas da paciente. Outro ponto em 
destaque é que o entendimento é 
opcional. A gestante que preferir 
não contar com este tipo de acom-
panhamento terá seu parto realizado 
por obstetra plantonista em mater-
nidade credenciada ou referenciada 
pela operadora sem o pagamento de 
qualquer valor extra”, diz o conselho.

A maioria dos profissionais 
credenciados aos planos não ofe-
rece a opção parto normal, apenas 
cesárea, sob o argumento de que a 
operadora paga o mesmo valor por 
ambos os procedimentos, sendo que 
o parto normal pode demorar até dez 
horas. Para o conselho, o parecer 
pode funcionar como um instrumento 
importante para reduzir o número de 
cesarianas feitas no Brasil, “além de 
tornar mais transparente o relacio-
namento entre médicos e pacientes”.
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a implantação da Rede de 
Atenção em Oncologia do 
Estado, permitindo que a po-
pulação de 89 municípios do 
alto Sertão passe a realizar, 
em Patos, diagnóstico, tra-
tamento e reabilitação, não 
precisando se dirigir a Cam-
pina Grande ou João Pessoa, 
onde se encontram atual-
mente os dois únicos centros 
de oncologia, com hospitais 
filantrópicos conveniados 
com o SUS.

Medicamentos 
O Governo do Estado 

também distribui vários me-
dicamentos para o tratamen-
to do câncer, beneficiando 
cerca de 600 pacientes ca-
dastrados. Os remédios são 
distribuídos pelo Almoxari-
fado Central da Secretaria da 
Saúde. Esses remédios são 
de alto custo e o tratamento 
final para cada paciente pode 
chegar a cerca de R$ 100 mil.

No Almoxarifado Cen-
tral são oferecidos os seguin-
tes medicamentos: Sunutinib 
(Sutent) Tarceva, Mablite-
ra (Rituximabe), Herceptin, 
Thyrogen, Novaldex D (Ta-
moxifeno), Temodal e Vel-
cade (Bortezomide). Para 
ter acesso a esses medica-
mentos o paciente tem que 
ter em mãos os seguintes 

documentos: cópia da iden-
tidade, CPF, comprovante de 
residência, cartão do SUS e o 
laudo médico. De posse des-
ses documentos,  o paciente 
faz requerimento solicitando 
a liberação do remédio ao se-
cretário de Estado da Saúde, 
Waldson Dias de Sousa.

Outro Serviço 
O Governo do Estado 

também coloca à disposição 
da população o Centro de 
Diagnóstico do Câncer (CDC), 
em João Pessoa. O serviço 
viabiliza 15 tipos de exames 
de diagnóstico do câncer. Os 
pacientes têm que ser enca-
minhados pelas unidades bá-
sicas de saúde e pela Central 
de Regulação.

Fundado em 1998 para 
rastrear o câncer do colo 
do útero, em pouco tempo 
o Laboratório de Anatomia 
Patológica do Centro de 
Diagnóstico do Câncer (CDC) 
tornou-se o único de referên-
cia no atendimento da rede 
pública de saúde na Paraíba.  
Atualmente, a unidade res-
ponde, mensalmente, pela 
realização de cerca de 9 mil 
exames citológicos de colo 
de útero, 1,5 mil exames ana-
tomopatológicos, 300 ultras-
sonografias e 250 colposco-
pias.

De acordo com a direto-
ra do CDC, Roseane Soares, 
com o passar dos anos foram 
agregados ao atendimento 
da unidade outros serviços 
voltados em cerca de 90% 
para a saúde da mulher. 
“Foram integrados serviços 
como clínica ginecológica e 
de mastologia, além da rea-
lização de biópsias, punções 
aspirativas e cirurgias de alta 
frequência em lesões que 
ainda não são cancerígenas, 
mas que podem ser precur-
soras do câncer”, explicou.

Roseane Soares garante 
a qualidade do atendimento 
oferecido gratuitamente pelo 
SUS, especialmente no que 
se refere aos profissionais 
envolvidos. “Oferecemos 
atendimento especializado 
e comprometido com a saú-
de não só da mulher, como 
da população em geral. Pos-
suímos, por exemplo, profis-
sional especializado em pro-
cedimentos de detecção do 
câncer da tireoide, em que 
nota-se um crescente núme-
ro de casos” revelou.

Dados 
De acordo com dados 

da Secretaria de Estado da 
Saúde, (SES) este ano o cân-
cer já matou 2.254 pessoas 
na Paraíba.  Ainda segundo 

os dados  o câncer de brôn-
quios e pulmões  está em pri-
meiro lugar com 225 mortes, 
seguido do de próstata com 
175 óbitos; estômago com 
167 e de mama  com 139 
óbitos.  Ano passado foram 
registrados 3.185 óbitos. O 
câncer de próstata ocupou o 
primeiro lugar com 285 mor-
tes, em segundo lugar ficou o 
de brônquios e pulmões com 
278 óbitos, estômago com 
276 e mama 193 mortes.

Nos últimos anos, a mor-
talidade relacionada ao cân-
cer representou 13,7% de 
todos os óbitos registrados 
no país, ficando atrás apenas 
das doenças do aparelho cir-
culatório.  Na Paraíba o perfil 
de mortalidade por câncer 
também assume a tendência 
nacional e aparece como a 
segunda causa de morte no 
Estado, ficando atrás ape-
nas das doenças do aparelho 
circulatório. A mortalidade 
por câncer na Paraíba apre-
sentou um aumento de 37 % 
em 2010, tendo como base o 
ano 2001 – ou seja, em 2001 
foram 1.162 óbitos; em 2010, 
3.135. Em dez anos (2001 a 
2010), o total de paraibanos 
que faleceram vitimados pelo 
câncer é de 22.776, sendo 
11.672 homens e 11.104 mu-
lheres.

Brasília – Pacientes com neo-
plasia maligna (tumor maligno) 
deverão iniciar o tratamento no 
Sistema Único de Saúde (SUS) no 
prazo máximo de 60 dias, con-
tados a partir do diagnóstico. É 
o que prevê a Lei 12.732, publi-
cada no último dia 23 no Diário 
Oficial da União.

eficácia
O projeto foi aprovado em 

outubro deste ano pelo Senado 
e tem o apoio do Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca). Para o dire-
tor-geral do órgão, Luiz Antônio 
Santini, a iniciativa vai melhorar 
a eficácia da prestação de servi-

ços no tratamento da doença.
De acordo com a publica-

ção, o prazo de 60 dias será 
considerado cumprido quando 
o tratamento for efetivamente 
iniciado, seja por meio de cirur-
gia, radioterapia ou quimiote-
rapia. Em casos mais graves, o 
prazo poderá ser inferior ao es-
tabelecido.

Pacientes acometidos por 
manifestações dolorosas conse-
quentes de tumores malignos 
terão tratamento privilegiado 
no que diz respeito ao acesso a 
prescrições e a analgésicos opiá-
ceos e correlatos.

O texto prevê ainda que a 

padronização de terapias con-
tra o câncer, cirúrgicas e clínicas, 
deverá ser revista, republicada e 
atualizada sempre que se fizer 
necessário, para que se adeque 
ao conhecimento científico e à 
disponibilidade de novos trata-
mentos.

Estados brasileiros que apre-
sentarem grandes espaços ter-
ritoriais sem serviços especia-
lizados em oncologia deverão 
produzir planos regionais para a 
instalação desse tipo de unida-
de. O descumprimento acarreta-
rá penalidades administrativas a 
gestores direta e indiretamente 
responsáveis.

Lei fixa prazo de 60 dias para tratamento

Início dos procedi-
mentos deve acon-
tecer no momento 
do diagnóstico para 
melhorar a eficácia 
da prestação de ser-
viços. Pacientes com 
dores terão atendi-
mento privilegiado

Napoleão Laureano oferece um acelerador linear que atende a 100 pacientes por dia; equipamento foi adquirido pelo Governo do Estado
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Exploração do cosmos
Projeto ajudará as populações a compreender os mistérios

Astrologia

Dois dos maiores mistérios 
do cosmos, a energia escura e a 
expansão acelerada do universo, 
começarão a ser melhor compre-
endidos a partir de março do ano 
que vem. É quando entrará em 
funcionamento o telescópio de 
2,5m de diâmetro (segundo maior 
do mundo), no Pico de Buitre, na 
Sierra de Javalambre (1,95 mil 
metros de altitude), em Teruel, 
no Chile, que dá nome ao projeto 
Javalambre Physics of the Acce-
lerating Universe Astrophysical 
Survey (J-PAS) - ou Levantamen-
to Astrofísico da Aceleração do 
Universo, na tradução livre para 
o português - desenvolvido con-
juntamente por brasileiros e es-
panhóis, com investimento de 14 
milhões de euros. 

Acoplada ao telescópio, uma 
câmera com 14 CCDs, de 9 mil pi-
xels cada - avaliada em 5 milhões 
de euros - produzirá imagens de 
mais de 1.100 megapixels. Com 
quatro anos de duração, o proje-
to deverá apresentar resultados 
consolidados somente em 2016, 
quando deverá estar concluído 
o levantamento de mais de 8 mil 
graus quadrados no céu, a obser-
vação de 300 milhões de galáxias 
e de inúmeras estrelas, asteroides 
e supernovas. Um segundo teles-
cópio menor (80 cm de diâmetro), 
construído no mesmo local, servi-
rá para fazer calibrações e com-
plementações científicas.

A iniciativa faz parte de um 
consórcio internacional que en-
globa empresas de diversos países 
— Reino Unido, Estados Unidos, 
Espanha, Bélgica e Brasil — além 
de agências e universidades. No 
caso brasileiro, o projeto tem a 
participação do Observatório Na-
cional, unidade de pesquisa do 
Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (ON/MCTI).

Estudos de ponta
“Durante muito tempo, o Ob-

servatório Nacional teve uma po-
sição secundária nas pesquisas 
mundiais, mas agora a unidade 
de pesquisa está inserida nos as-
suntos mais quentes da cosmolo-
gia, ao participar de estudos de 
ponta, dentro de um processo de 
integração e interação com os ex-
poentes da astronomia mundial, o 
que é muito bom para a formação 
de nossos jovens estudantes”, ava-

liou o astrofísico Renato Dupke, 
da Coordenação de Astronomia 
e Astrofísica (COAA) do Observa-
tório Nacional e coordenador da 
participação brasileira no J-PAS, 
acrescentando que “nossa próxi-
ma geração de astrônomos estará 
muito mais capacitada e em con-
tato com os principais centros de 
pesquisa do mundo de uma forma 
que era inconcebível até um pas-
sado recente”.

Segundo Dupke, “até mesmo 
o grupo do ON especializado em 
asteroides ficou animado, ape-
sar de o projeto ter motivação 
cosmológica e extragalática. Isso 
porque nosso levantamento será 
em 56 cores, contra as cinco ou 
seis que costumam ser utilizadas 
para este tipo de iniciativa”, afir-
mou, ao acrescentar que “esse é 
o projeto mais competitivo [em 
termos de volume de produção 
científica em relação ao dinheiro 
investido] de estudos cosmológi-

cos desta década”.
Como participante do projeto, 

o país terá prioridade no uso dos 
dados, à medida que forem pro-
duzidos, com a vantagem de não 
arcar com custos de manutenção 
do telescópio. Além disso, pesqui-
sadores brasileiros ainda terão 
direito de utilizá-lo por mais três 
anos após o seu término. Uma das 
maiores descobertas científicas 
das últimas duas décadas, a expan-
são acelerada do universo intriga 
os cientistas. Ela sugere a existên-
cia de uma nova componente de 
energia (escura) que permearia o 
cosmo, com propriedades físicas 
exóticas.

BAO
Outra linha de investigação do 

J-PAS está relacionada ao Baryon 
Acoustic Oscillations (BAOs) con-
siderado o método mais eficiente 
de pesquisa da atualidade sobre 
energia escura, que estaria pre-

sente em 96% do cosmos. O BAO é 
uma espécie de “eco” das primei-
ras formações de matéria logo de-
pois do Big Bang, há cerca de 13,7 
bilhões de anos.

“Seja qual for a conclusão fi-
nal sobre o estudo sobre a energia 
escura e a origem da aceleração 
cósmica, ele trará conhecimentos 
fundamentais sobre a natureza 
da gravitação, das partículas fun-
damentais do universo e da física 
como um todo”, explica o coorde-
nador do grupo de teoria do J-PAS, 
Jailson Alcaniz, também da COAA.

“Independentemente de a 
matéria ser escura ou luminosa, 
ela age gravitacionalmente, o que 
faria as galáxias responderem”, ex-
plicou o astrônomo e pesquisador 
do Observatório Nacional, Luiz 
Nicolaci, que coordena a partici-
pação brasileira em outra grande 
colaboração internacional, o Le-
vantamento sobre Energia Escura 
(DES, na sigla em inglês).

Servidor poderá 
usar até 30%  do
salário para o
empréstimo

Servidores públicos interessa-
dos em empréstimos devem ficar 
atentos às novas regras. O Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que 
o servidor público só pode descontar 
30% de seus vencimentos para paga-
mento de empréstimos com descon-
to em folha.

A decisão foi tomada a partir 
do pedido de um servidor do Rio 
Grande do Sul para que se aplicasse 
a norma prevista no Decreto Estadu-
al 43.337/04, que limita o desconto 
em folha a 30%. Apesar da legislação 
estadual permitir desconto maior 
que 30%, a Segunda Turma do STJ 
entendeu que a norma não pode ser 
aplicada devido ao caráter alimentar 
da remuneração que é uma forma de 
seguro alimentício que garante que 
o servidor e sua família possam ter 
sempre disponível uma verba auxi-
liar de alimentação.

O Decreto 43.337 limitava o va-
lor a 30%, mas foi alterado pelo De-
creto Estadual 43.574/05, limitou os 
descontos facultativos e obrigatórios 
a 70% da remuneração mensal bruta.

Segundo o STJ, o servidor pú-
blico que contrai empréstimos com 
entidades privadas, autorizando o 
desconto como forma de pagamen-
to, em princípio não pode pretender 
o cancelamento unilateral perante a 
administração. Entretanto, o descon-
to deve estar limitado a 30% do valor 
da remuneração.

Mudança
De acordo com a Segunda Tur-

ma do STJ,  diante dos princípios da 
isonomia e da dignidade da pessoa 
humana, a decisão deve ser favorável 
ao servidor. De acordo com o Tribu-
nal de Justiça do Rio Grande do Sul 
(TJRS), não havia ilegalidade na edi-
ção dos decretos regulamentares por 
parte do Estado, de forma que o des-
conto seria permitido.

O órgão argumentou que o De-
creto 43.574 insere-se na competên-
cia exclusiva do ente federado, con-
forme o parágrafo primeiro do artigo 
25 da Constituição Federal.

CUIDADOS

Alguns cuidados devem ser tomados antes mesmo 
de contratar um empréstimo, a exemplo de pesquisa 
das taxas de juros e condições oferecidas por 
diversas instituições.

- Procure saber se a instituição financeira está 
autorizada a funcionar pelo Banco Central e, no caso 
dos empréstimos consignados para aposentados e 
pensionistas do INSS, se a instituição está convenia-
da com o INSS.

- Não aceite a intermediação de pessoas com 
promessas de acelerar o crédito.

- Nunca forneça o cartão magnético ou a senha do 
banco a terceiros.

- Lembre-se que o empréstimo consignado é uma 
dívida que pode afetar a administração da renda 
pessoal e familiar, pois compromete boa parte dos 
rendimentos mensais.
No momento da contratação do empréstimo, os 
bancos e instituições financeiras devem informar 
o Custo Efetivo Total (CET). O CET mostra o custo 
total do empréstimo para o consumidor, por meio de 
uma taxa anual única que inclui todos os encargos 
e despesas da operação - taxa de juros, tarifas, 
tributos, seguros e outras despesas cobradas do 
cliente fazem parte dessa conta. Com isso, fica mais 
fácil comparar os custos de cada instituição.

Programas de transferên-
cia de renda e de incentivo 
à desconcentração industrial 
favoreceram a economia nas 
regiões Norte e Nordeste, en-
tre os anos de 2002 e 2010. 
A avaliação é do gerente de 
Contas Nacionais do Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Frederico 
Cunha, que apresentou  da-
dos do Produto Interno Bruto 
(PIB).

Segundo pesquisa divul-
gada pelo órgão, a contribui-
ção do Norte na economia do 
país subiu 0,6 ponto percen-
tual – de 4,7% para 5,3%. Já 
a região Nordeste aumentou 
sua participação na economia 
em 0,5 ponto percentual. A 
contribuição do Centro-Oes-
te no PIB brasileiro também 
cresceu 0,5 ponto percentual 
em 2010.

“O Brasil é bastante con-

centrado mas a gente perce-
be desconcentração nos últi-
mos anos”, afirmou Cunha. 
“Quando há algum tipo de 
proteção social – não só 
transferência de renda, mas 
aposentadoria rural, garantia 
de compra para agricultura 
familiar, incentivo fiscal, isso 
acaba aumentando a massa 
salarial e alavancando uma 
economia que só era puxada 
pelo consumo”.

Segundo a pesquisa, os 
avanços regionais no Norte 
e Nordeste foram influencia-
dos pela exportação de mi-
nérios no Pará, cujos preços 
internacionais saltaram em 
2010; pela indústria de trans-
formação, no Amazonas; pela 
agropecuária, no Maranhão e 
pelo impacto das políticas pú-
blicas nas regiões. Apesar do 
avanço, os dados revelam que 
oito estados ainda concen-

tram 77,8% do PIB brasileiro.
Frederico Cunha também 

chama atenção para o Estado 
com menor renda por pessoa 
– o Maranhão, que registra 
PIB per capita de R$ 6,8 mil. 
O pesquisador explica que o 
tamanho da população pu-
xou o resultado para baixo. 
O Distrito Federal concentra 
a maior renda per capita do 
país (R$ 58,4 mil).

“Se o PIB per capita é o 
PIB dividido pela população, 
logo, no Estado com uma po-
pulação grande, a 10ª maior 
do país, o índice tende ser 
menor, apesar de o Mara-
nhão ter tido um crescimento 
favorável na economia. Já no 
DF, o movimento é contrário, 
tem população pequena, mas 
concentra alta renda, reflexo 
do administração pública”, 
acrescentou o gerente.

O desenvolvimento do 

Brasil  nos últimos anos foi 
gerado pelo investimento em 
políticas públicas que aumen-
taram a eficiência produtiva, 
diminuíram a vulnerabilidade 
externa e estimularam a taxa 
de investimento e da poupan-
ça como fração do PIB. Com 
isso, o resultado, ao final de 
2010, foi de uma economia 
consistente e estável. As po-
líticas adotadas permitiram 
um crescimento constante e 
sustentável, com geração de 
emprego formal, melhor dis-
tribuição de renda e capaci-
dade para absorver choques 
externos e internos.

Aumenta participação do Norte e Nordeste
PRODUTO INTERNO BRUTO DO PAÍS

Saiba Mais

PIB em 2010
R$ 937,2 bilhões no terceiro trimestre de 2010
PIB Industrial em 2010
R$ 206 bilhões no segundo trimestre de 2010

Partes da energia escura e da expansão acelerada do universo poderão ser desvendadas através de projeto J-PAS

FOTO: Divulgação
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Sou vida, sou mulher
EVENTO QUE ENVOLVE a Rede Feminina de Com-

bate ao Câncer é sempre bastante prestigiado. E foi 
assim o almoço na última sexta-feira no Elegance Re-
cepções para divulgar a campanha “Sou vida, sou mulher”, 
encabeçada pela maquiadora Kátia Freire com apoio do 
arquiteto Ricardo Castro.

O objetivo da campanha é despertar na mulher 
portadora de câncer a autoestima que poderá muito 
ajudá-la a superar a doença.

Bitú e Ana Lúcia Florentino, ela é a aniversariante de hoje

Presidente da RFCC, Moema Carneiro Arnaud, primeira-dama Pâmela Bório e maquiadora Katia Freire

Prefeito eleito Luciano Cartaxo e Maísa no evento da Rede Feminina 
de Combate ao Câncer
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Social

Ele disse Ela disse
“Andorinha, andorinha lá 
fora está cantando:
- Passei o dia à toa, à toa.
Andorinha minha canção é 
mais triste: passei a vida 
à toa, à toa”

“Minha alma tem o peso 
da luz. Tem o peso da 
música. Tem o peso da 
palavra nunca dita, tem o 
imaterial peso da solidão no 
meio dos outros”

MANUEL BANDEIRA CLARICE LISPECTOR

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   O restaurante "La 
Maison des Amis", na Av. 
Esperança, em Manaíra, será 
palco do próximo jantar do 
Clube do Gourmet da Paraíba. 
   O menu será inspirado 
em Catherine de Médici.

Zum Zum Zum
   Para quem curte novela e quer saber que esmalte as atrizes estão usando, aqui 
as dicas: Irene Ravache, a Charlô de Guerra dos Sexos, usa “Deixa Beijar” em vermelho 
intenso da Colorama. Já Mariana Ximenes, a Juliana, usa “Malícia”, da Risqué, enquanto que 
Luana Piovani, a executiva Vânia, usa o preto cremoso “Black”, da Colorama. Guilhermina 
Guinle, que faz o papel de Manoela vai de gel “Beige”, da Bourjois e Giovanna Antonelli, usa 
“Ímpeto”, da linha da atriz Gio Antonelli para a marca Specialitá.

 

SERÁ NO 
PRÓXIMO dia 14 de 
dezembro, às 19h no 
Sebo Cultural, a festa 
de lançamento da 
coletânea do II Con-
curso Outros Olhares.

A promoção do 
Sebo Cultural tem 
por objetivo esti-
mular a leitura e a 
crítica, pois partici-
pam da coletânea 
autores e críticos de 
seus livros. A iniciati-
va conta, ainda, com 
o apoio do Fundo 
Municipal de Cultura.

Outros olhares

Executivos José Costa 
e Jesuíno Lacerda de 
Oliveira, sra. Ana Lúcia 
Florentino, empre-
sários Javan Guedes 
Júnior e Manoel Fran-
cisco Mota, advogado 
Manuel Barbosa, jor-
nalista Pessoa Júnior, 
radialista Dado Belo. 

FOTO:Goretti Zenaide
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Marcha nupcial
EM NOSSAS MÃOS convite para o casamento de Ana 

Beatriz Dantas e Aércio Pereira de Lima, a realizar-se no 
próximo dia 7, na Catedral Basílica de Nossa Senhora das 
Neves, com recepção no Paço dos Leões.

Filhos de tradicionais famílias paraibanas, sendo a 
noiva de Luiz Sálvio Galvão Dantas e de Maria Graziela de 
Almeida Dantas e o noivo, do saudoso deputado Aércio Pe-
reira de Lima e de Walquíria Velloso Borges Pereira de Lima.

Turismo
O CONGRESSO  

Internacional de Gas-
tronomia, Hospitalida-
de e Turismo - Cihat, 
reuniu no auditório 
Elis Regina, no Par-
que do Anhembi, em 
São Paulo, diversas 
autoridades nacionais 
e internacionais dos 
setores de turismo e 
gastronomia. 

O turismo de ne-
gócios movimenta 47 
bilhões de reais no país 
e no ano de 2011 gerou 
676 mil empregos.

FOTO: Osmar Santos

Solenidade de implantação do PJe-JT no TRT/PB: desembargadores Wolney Macedo, Ubiratan Delga-
do, Paulo Maia, ministro João Oreste Dalazen, Carlos Coelho, Francisco Carvalho, Eduardo Sérgio de 
Almeida e Leonardo TrajanoVoilà!

SERÁ LANÇADA  
hoje em João Pessoa 
a revista “Voilà”, nova 
publicação dedicada à 
moda e ao life style 
da cidade. 

Será às 11h no 
Hotel VerdeGreen com 
um brunch e degusta-
ção de crepes france-
ses de Dricka Marinho.

Fórum coureiro calçadista
UM AMPLO DEBATE no último sábado no Garden Ho-

tel, em Campina Grande, foi realizado para a construção de 
uma agenda estratégica que vai nortear ações e projetos 
do setor coureiro calçadista da Paraíba.

O segmento na Paraíba vem se destacando e con-
solidando-se no mercado nacional e no exterior e um dos 
caminhos a seguir no próximo ano, de acordo com um dos 
temas discutidos no Fórum Estratégico de Calçados, é o 
desenvolvimento sustentável.

Brasil Mais Seguro
O GOVERNADOR RICARDO COUTINHO, que foi 

bastante festejado no último domingo na Granja do 
Wallace, no Altiplano por conta do seu aniversário, abriu 
ontem o III Colóquio do Programa Brasil Mais Seguro.

O evento está sendo realizado na Escola de Serviço 
Público da Paraíba e a solenidade de abertura contou com 
a presença ilustre do ministro da Justiça, José Eduardo 
Cardozo e da secretária nacional Regina Miki.

Bandas e Fanfarras
A CIDADE DE POMBAL, que comemora seu ses-

quicentenário, será a homenageada do XVIII Encontro 
de Bandas e Fanfarras no próximo dia 2 de dezembro, 
mobilizando o Sertão da Paraíba e contando com parti-
cipações dos Estados do Maranhão, Pernambuco, Ceará 
e Rio Grande do Norte.

O evento envolve 15 bandas marciais e acontece 
no Largo da Praça do Centenário no centro de Pombal.

Decoração
A BONTEMPO, loja 

de móveis planejados 
convidando para o coque-
tel balada de lançamento 
da 14a edição da Revista 
Digital D&A - Decora-
ção e Arquitetura. Será 
às 19h30 de hoje. Na 
ocasião, a marca estará 
apresentando sua nova 
cozinha gourmet.

Contratações sustentáveis
O CONSELHO SUPERIOR da Justiça do Trabalho e o 

Ministério do Meio Ambiente estão promovendo até o dia 5 
de dezembro um curso de capacitação sobre “Contratações 
Públicas Sustentáveis”. O curso foca a contratação pre-
ferencial de bens e serviços ecologicamente sustentáveis 
ou de menor impacto ambiental.

Guarde bem
UMA NOVIDADE no 

setor de serviços em 
João Pessoa é o Guarde 
Bem Self Storage. Trata-
se de um sistema norte- 
americano de armazena-
gem, no qual as pessoas 
ou empresas dispõem de 
espaço para guardados. 
Informações no tel. (83) 
3032-3132.

Projovem
SERÁ REALIZADA 

hoje às 10h, no Palácio 
da Redenção, a aula 
inaugural do Projovem 
Trabalhador: Juventude 
Cidadã. 

A promoção é dos 
governos Federal e Esta-
dual, através da Secreta-
ria do Desenvolvimento 
Humano, que reunirá 
150 alunos represen-
tando os 7 mil jovens 
do programa em 80 
municípios paraibanos.

Dia D
A ENSINE,  franqueada 

à Rede LFG em João Pessoa 
e Campina Grande, realizará 
dia 30 o Dia D. O evento é 
destinado aos graduados 
em Direito que estão em 
processo seletivo 
para a OAB.

oretti G Zenaide
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Réu no caso da família 
Ramalho vai a júri 
popular quinta-feira

Página 14

A Paraíba registrou 
este ano mais de 400 
focos de queimadas

A ausência de chuvas, 
as altas temperaturas e a 
imprudência da popula-
ção acabam favorecendo o 
aparecimento de focos de 
incêndio em várias partes 
do país. Segundo dados 
do Instituto de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), somente 
na Paraíba este ano, foram 
registrados no período de 
janeiro a novembro, 403 
focos de incêndio. Durante 
todo o ano de 2011 ocorre-
ram 613 focos no Estado. 

No ano passado o Insti-
tuto registrou em todo o país 

121.429 focos de incêndio. 
Segundo tenente Diego, da 
comunicação do Corpo de 
Bombeiros, a maior incidên-
cia acontece entre os meses 
de setembro e outubro, devi-
do as altas temperaturas.

De acordo com dados 
fornecidos pelo Corpo de 
Bombeiros, as áreas mais 
atingidas são as vegetações 
que ficam às margens das ro-
dovias estaduais e federais, 
além de pontos como: Praia 
de Jacarapé, Cabo Branco, 
Altiplano, Gramame, Cristo 
Redentor, Rangel e os muni-
cípios de Santa Rita, Alhan-
dra, Pitimbu e Mamanguape. 
“Muitas vezes essas regiões 
são afetadas por imprudên-
cia dos motoristas que pas-
sam e jogam cigarros aces-
sos ou ainda preferem atear 
fogo em um resto de lixo, ao 
invés de colocar em um saco 
para a coleta”, informou te-
nente Diego.

Mesmo em proprieda-
de particular é proibido e 
criminoso atear fogo em 
resto de folhas, entulhos 
e lixo, já que não há como 
prever as consequências 
dessa atitude. O vento pode 
disseminar o fogo, tornan-
do incontrolável a situação, 
colocando em risco a vida 
das pessoas que trafegam 
no local ou que moram per-
to desses focos de incêndio, 
além de causar danos ao 
meio ambiente.  

Aqueles que descum-
prirem a orientação de não 
atear fogo está sujeito a 
multa no valor de R$ 1.600 
até R$ 345 mil, segundo 
a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de João Pes-
soa (Semam/JP), isso vale 
também para propriedades 
particulares já que  as quei-
madas causam danos ao 
solo, à atmosfera e à saúde 
das pessoas.

imPRudência

Incêndios ameaçam a saúde

13

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

dicaS dE SEGuRanÇa

O clima seco que a cada dia assola a Paraíba além da imprudência da população, são capazes de provocar incêndios devastadores. 
Algumas atitudes aparentemente inocentes, como jogar um cigarro fora, ganham dimensão rapidamente ao ponto de destruir 
matas, plantações e animais. Para isso as pessoas devem estar atentas a alguns cuidados para que acidentes como esse não 
tragam danos maiores. 

Não jogue pontas de cigarro pela janela dos veículos.

Não fume em locais proibidos.

Não faça queimadas sem autorização. 

 Até mesmo uma pequena fogueira pode se transformar em 
um incêndio.

A maioria dos incêndios começa com um pequeno foco, fácil 
de controlar; sempre que avistar fogo, acione os bombeiros ou a   

       Polícia Militar.

É proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas de 

vegetação, sem autorização do órgão ambiental.

Nunca inicie queimadas em pastos ou lavouras, mesmo que, 
aparentemente, seja controlável.

Quando fizer capina ou limpeza de pasto, não deixe restos 
que possam provocar incêndios.

Lembre-se, provocar incêndio florestal é crime.

TELEFONES ÚTEIS

- Polícia Ambiental - 3218-7246 | 3218-7222

- Corpo de Bombeiros: 193

Com a aproximação do mês nata-
lino o número de cartas com pedidos 
ao Papai Noel aumenta nas Agências 
de Correios e Telégrafos. O sonho de 
ter o pedido atendido pelo bom velhi-
nho fez com que, na Paraíba, o núme-
ro de cartas cadastradas para adoção 
ultrapassasse o número de duas mil. 
Até o momento 970 cartas já foram 
adotadas só no Edifício Sede e a em-
presa aguarda a chegada de novos 
padrinhos que desejam alimentar essa 
fantasia no imaginário infantil.

Há 23 anos a fábrica de realizar 
sonhos do Papai Noel dos Correios 
vem atendendo aos pedidos de mi-
lhares de pessoas em todo o país. “Pra 
nós, um brinquedo, uma cesta básica 
ou uma roupa custa pouco mas faz 
muita diferente na vida de quem rece-
be. Sabemos que os valores natalinos 
não estão nas coisas materiais, mas 
como desejar Feliz Natal a alguém 
com a barriga vazia ou os pés descal-
ços? Ao fim do ano, quando comemo-
ramos tantas conquistas, porque não 
celebrar dividindo um pouco da nos-
sa alegria com os que tem pouco ou 
quase nada?”, disse a coordenadora 
regional, Laíza Félix.

A campanha foi lançada no dia 19 
de novembro e o período de adoção 
das cartas segue até o dia 12 de de-

zembro. Por isso, Laíza reforça o pe-
dido para que a população em geral 
participe dessa rede de solidariedade, 
apadrinhando cartas e tornando pe-
quenos sonhos em realidade. “Basta 
se dirigir a um dos pontos de apa-
drinhamento da campanha, escolher 
quantas cartas desejar, e deixar nome 
e telefone. Essas duas informações são 
obrigatórias para que o padrinho faça 
a retirada da cartinha”, disse.

Quem quiser colaborar com a 
campanha pode atuar de duas manei-
ras, sendo um ajudante ou um padri-
nho. O ajudante é aquela pessoa que 
lê as cartinhas e faz a seleção, sendo 
que a atividade não é remunerada, 
é feita de maneira voluntária. “Até o 
momento, cadastramos mais de duas 
mil cartas. Esse número diz respei-
to apenas às cartas que foram lidas 
e tiveram seus dados registrados em 
nosso sistema. Ou seja, o número de 
cartas recebidas é ainda maior e tende 
a crescer, pois receberemos cartas até 
o dia 5 de dezembro”, informou ela.

Outra forma para colaborar com 
a campanha é se tornando um pa-
drinho, que podem ser pessoas, em-
presas ou entidades interessadas em 
adotar cartas, ou seja, atender aos pe-
didos que as crianças fazem ao Papai 
Noel e doar os presentes. (VB)

Papai Noel recebe mais de duas mil cartas
camPanHa dOS cORREiOS

Foto: ortilo Antônio

Até ontem 970 cartas tinham sido adotadas por padrinhos, que vão atender os pedidos das crianças

- EDIFÍCIO-SEDE: 3216-3521
- Ac CRUZ DAS ARMAS: 3214-1911 
- Ac MANGABEIRA: 3238-6311 ]
- ACC BANCÁRIOS: 3235-8666 

- ACC MAG SHOPPING: 3048-1040 
- ACC BESSA SHOPPING: 3246-2230 
- ACC RUI CARNEIRO: 3243-8905 
- ACC PRAÇA SEBRAE: 3244-6944 

- Entre em contato com os Correios do seu Estado;
- Escolha as cartas que irá adotar;
- No ato da retirada da carta, deverão ser informa-
dos nome e telefone de contato;
- Os presentes deverão corresponder aos pedidos 

formulados nas cartas;
- Não há limite de cartas por padrinho, mas lem-
bre-se de que você é responsável pelas cartas que 
pegar para adotar. Uma desistência impede que a 
carta seja adotada por outro padrinho.

ImpOrTaNTE
- Mesmo que seja mais de um brinquedo para a mesma criança, faça um único pacote, utilizando caixa ou papel 
pardo (reforçado);
- Caso o brinquedo seja frágil, acondicione-o de forma adequada, utilizando caixa e escrevendo “Frágil” no 
pacote;
- Bicicletas devem ser entregues, preferencialmente, em caixas;
- Escreva o número de identificação da carta na embalagem do presente. Os presentes deverão conter a mes-
ma numeração da carta, pois é este número que identificará o endereço da cartinha adotada;
- Lembre-se de entregar os presentes nos locais e prazos definidos pelos Correios da sua localidade.

Pontos de apadrinhamento

para SEr paDrINHO

Nadya Araújo
nadyabaraujo@gmail.com
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Réu no caso Ramalho vai a 
júri popular na quinta-feira

Cinco anos depois do 
acidente automobilístico 
que culminou com a morte 
de três pessoas da mesma 
família, o réu que é aponta-
do como responsável pelo 
acidente, João Paulo Guedes 
Meira, vai a júri popular no 
1º Tribunal do Júri de João 
Pessoa nesta quinta-feira 
(29).  Amanhã, um dia an-
tes do julgamento, o Grupo 
“Mães na Dor” fará uma ma-
nifestação contra a violência, 
a partir das 9h30 no Ponto 
de Cem Réis, no centro da 
capital. E na quinta-feira, ou-
tra manifestação será feita 
ao meio-dia, em frente ao 1º 
Tribunal do Júri, onde a par-
tir das 14h terá início o julga-
mento de João Paulo. 

O acidente automobi-
lístico que acabou tirando a 
vida de três pessoas da fa-
mília Ramalho aconteceu na 
avenida Epitácio Pessoa no 
dia 6 de maio de 2007, resul-
tando na morte de Antônio 
de Pádua Guerra Ramalho, 
Francisco de Assis Guerra 
Ramalho e Matheus Caval-
canti Ramalho. “Não foi um 
simples acidente de trânsito, 
foi um crime de trânsito. Foi 
por isso que lutamos por um 
júri popular”, disse Ana Paula 
Ramalho, viúva de Francisco 
e mãe de Matheus. 

O advogado da família 
Ramalho, Ricardo Sérvu-
lo, disse que o réu deve ser 
condenado por homicídio 
doloso, com intenção de ma-
tar. “Esperamos que o júri o 
condene de forma exemplar, 
porque a acusação tem plena 
convicção de que o réu assu-
miu o risco de produzir o aci-
dente. Esperamos a conde-
nação na pena máxima, para 
desestimular novas condutas 
como a dele”, afirmou.

Já a advogada de defe-
sa de João Paulo, Giordanna 
Meira de Brito, explicou que 
a linha de defesa será de ho-
micídio culposo, sem inten-
ção de matar. Ela disse que 
no processo não há qualquer 
comprovação de que o réu 
estivesse com sinais de em-
briaguez. Ela destacou ainda 
que no carro de João Paulo 
estavam mais três pessoas e 
que a bebida encontrada não 
foi ingerida por ele.

João Paulo se entregou 
à polícia quatro anos após o 
acidente, no dia 14 de dezem-
bro de 2011, em Guarabira. 
Ele é acusado de homicídio e 
lesão corporal dolosos depois 
de dirigir sob o efeito do ál-
cool e desrespeitar os semá-
foros vermelhos da avenida 
Epitácio Pessoa, na capital. 
Atualmente ele está preso no 
Roger, em João Pessoa, onde 
aguarda o julgamento.  

“Mães da Dor” promove 
amanhã manifestação 
contra a violência em JP

A Secretaria de Estado da 
Administração instalou um pon-
to de cadastro no Centro Admi-
nistrativo, em Jaguaribe, para 
que os servidores estaduais te-
nham acesso ao Restaurante do 
Servidor, que será inaugurado 
no mês de dezembro.

Desde a abertura do cadas-
tramento, no dia 30 de outubro, 
já foram efetuadas inscrições de 
1500 servidores. As inscrições 
serão encerradas no dia 17 de 
dezembro. Após esse prazo, os 
servidores públicos estaduais 
poderão procurar a secretaria 
competente para realizar o ca-
dastro.

Ponto de cadastro
Os servidores interessados 

devem se dirigir até o Ponto de 
Cadastro localizado no térreo 
entre o 2º e 3º bloco do Cen-
tro Administrativo, no horário 
das 8h às 17h, portanto CPF ou 
matrícula. Em seguida, é retira-
da uma fotografia e o cadastro 
biométrico das dez digitais, ado-
tado para garantir maior segu-

rança no acesso ao restaurante.
O cadastro não pode ser 

efetuado por pensionistas e 
aposentados. Apenas os servido-
res da ativa, portadores de ma-
trícula, terão direito ao serviço, 
inclusive aqueles do interior do 
Estado.

De acordo com a diretora 
logística da Secretaria da Ad-
ministração, Jaqueline Gusmão, 
o objetivo é oferecer alimenta-
ção a baixo custo e de boa qua-
lidade. “Viemos atender a uma 
demanda antiga dos servidores. 
O servidor vai pagar apenas R$ 
2,50 pelo almoço e o Estado vai 
fazer um subsídio de R$ 9,40. 
Já no café da manhã o servidor 
vai pagar R$ 1,00 e o Estado vai 
custear o valor integral. Além 
disso, o desconto na folha de 
pagamento só será efetuado 
apenas se for utilizado”, escla-
rece, destacando a importância 
do espaço para um novo centro 
de integração e convivência dos 
funcionários.

O restaurante terá capa-
cidade para fornecer de 300 a 

1500 refeições diárias, a estrutu-
ra possui 400m² com espaço cli-
matizado preparado para aco-
modar 200 lugares.

Funcionamento
O Restaurante do Servidor 

será aberto diariamente, no ho-
rário das 6h às 8h para café da 
manhã e das 11h às 15h para al-
moço. Todo o armazenamento, 
higienização, preparo e distri-
buição dos alimentos será fisca-
lizado e orientado por nutricio-
nistas contratados.

“Antes da inauguração do 
restaurante todos os profissio-
nais envolvidos terão uma ca-
pacitação adequada para que 
possam atuar de acordo com os 
padrões exigidos pela Vigilância 
Sanitária. Também vamos traba-
lhar todo o cardápio em cima 
das normas do edital”, destacou 
uma das nutricionistas responsá-
veis, Danúbia Araújo.

Além disso, será estabeleci-
da uma rotatividade do cardá-
pio para que seja fornecida uma 
alimentação balanceada e sau-

dável. “No café da manhã serão 
fornecidas frutas, carboidratos 
e proteínas como pão, cuscuz, 
bolo, bolachas, ovos, presunto, 
queijo, café, leite e suco. Já no 
almoço, sempre terá uma guar-
nição, o prato principal, dois 
tipos de saladas e sucos. A ro-
tatividade do cardápio será rea-
lizada mensalmente”, acrescen-
tou a nutricionista.

Profissionais envolvidos
O restaurante que funcio-

nará ao lado do Centro Admi-
nistrativo terá estrutura profis-
sional com cozinha industrial e 
câmeras frigoríficas onde será 
possível a produção de toda 
alimentação no próprio local. 
Serão destinados profissionais 
para o serviço de nutrição, esto-
que de mercadorias, administra-
ção (caixa e gerente), pré-pre-
paro (auxiliar de copa), preparo 
(cozinheiro), auxiliares de copa, 
limpeza e higienização. A manu-
tenção será feita pela empresa 
ganhadora da licitação, Home 
Bread A.D., do Rio de Janeiro.

Secretaria de Administração inicia cadastro
RESTAURANTE DO SERVIDOR

Militares  do Batalhão de 
Trânsito podem ter desven-
dado um mistério que intriga 
as autoridades policiais des-
de julho de 2011. Os policiais  
prenderam por volta de 22h da 
noite do último sábado (24), o 
acusado de estuprar uma me-
nina de 14 anos no bairro de 
Mangabeira.

 O preso tem aproximada-
mente 35 anos, e sua identida-
de não foi divulgada porque ele 
pode estar envolvido também 
no caso  que abalou a cidade de 

João Pessoa, quando a estudan-
te do Colégio Militar da PMPB, 
Rebeca Cristina, de 15 anos, 
foi estuprada e barbaramente 
assassinada com requintes de 
crueldade.

Segundo informações  do 
comandante do BPTran, coro-
nel Paulo Sérgio, os policiais 
estavam participando da se-
gurança na Romaria de Nos-
sa Senhora da  Penha quando 
houve uma ocorrência de trân-
sito e a guarnição da tenente 
Gervana foi apoiar. Quando 
eles estavam passando a me-
nina pediu apoio à viatura, 
contou o que houve e disse as 

características do acusado.
Imediatamente as viatu-

ras começaram a fazer rondas 
nas proximidades e logo con-
seguiram localizar o acusado. 
A vítima o reconheceu e o ma-
níaco sexual foi autuado em 
flagrante delito na delegacia de 
Mangabeira, onde foi reconhe-
cido por outras vítimas. 

O acusado tinha saído do 
presídio há cerca de cinco dias, 
onde cumpria pena por recep-
tação de mercadorias rouba-
das.

A área do bairro de Man-
gabeira estava registrando vá-
rias tentativas de estupro e é 

possível que ele esteja envolvi-
do nesses casos. Ele ficava em 
uma moto rondando a área do 
Colégio da Polícia Militar,  que 
fica situado no mesmo bairro. 
No dia anterior ao crime o acu-
sado já tinha abordado a ado-
lescente, afirmou o coronel.

Há suspeita de que ele es-
teja envolvido no homicídio e 
estupro da estudante Rebeca 
Cristina morta com requintes 
de perversidade há mais de um 
ano. A delegada Joana D’arc, 
encarregada do caso, disse que 
nenhuma hipótese será des-
cartada.

Conforme informações 

da delegada, será feito todos 
os procedimentos cabíveis 
para desvendar se realmente 
o acusado teve participação 
neste crime, inclusive o exa-
me de DNA, pois as suspeitas 
foram levantadas devido os 
procedimentos empregados 
pelo suspeito e a área de sua 
atuação, onde a última vítima 
de 14 anos foi abordada, nas 
proximidades do Colégio da 
Polícia Militar, onde Rebeca 
Cistina estudava e foi vista pela 
última vez antes do seu corpo 
ser encontrado num matagal 
na Praia de Jacarapé, zona sul 
da capital.

Polícia prende suspeito de estupro que 
pode estar envolvido na morte de Rebeca
Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Apenas servidores da ativa, portadores de matrícula, terão direito ao serviço que será oferecido no restaurante, inclusive para os funcionários do interior do Estado

Foto: Kleide teixeira/Secom-PB

José Alves
zavieira2@gmail.com

Uma outra 
manifestação 
será feita na 
quinta-feira em 
frente ao 1º 
tribunal do Júri



Paraíba ganhará 2 abatedouros 
de avicultura até janeiro de 2013
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Cerca de 400 famílias 
de avicultores alternativos 
na Paraíba vão  receber os 
dois primeiros abatedou-
ros do Estado até janeiro 
de 2013. Um deles começou 
a ser construído na cidade 
de São Sebastião de Lagoa 
de Roça, no Agreste, e o ou-
tro em Monteiro, no Cariri. 
Os principais objetivos são 
selar o produto paraibano 
com qualificação de inspe-
toria federal e estadual e 
abrir portas para o mercado 
privado.  

O primeiro abatedouro, 
na cidade de São Sebastião 
de Lagoa de Roça, manterá 
ativo o segmento com 100 
famílias produtoras de três 
associações. “Apesar desse 
número cadastrado, outra 
quantidade de avicultores 
também usarão o abatedou-
ro, o que pode aumentar bas-
tante a produção no Estado 
para os supermercados que 
aqui atuam, por exemplo. As 
capacitações para o uso do 
equipamento começam este 
mês”, anunciou a gestora do 
projeto Avicultura Alterna-
tiva do Sebrae Paraíba, An-
drea Xavier. 

Já o outro abatedouro, 
em Monteiro, atenderá a 
cerca de 300 famílias avi-
cultoras da região. São cinco 
associações que atuam na 
atividade, espalhadas por 
Monteiro, São Sebastião do 
Umbuzeiro, Sumé, Zabelê e 
Prata. 

Segundo a gestora do 
programa Territórios da 
Cidadania no Cariri, Maria 
Madalena Andrade, um con-
selho de inspeção federal 
está construindo um pla-
nejamento estratégico para 
que os envolvidos se capaci-
tem e desenvolvam a gerên-
cia do negócio. 

“Contratamos um con-
sultor sênior que está acom-
panhando o projeto, fazendo 
o planejamento, inclusive 
com marketing. Nosso par-
ceiro, a Aval – Associação de 
Avicultura de Monteiro, está 
nos apoiando, entrando com 
consultoria empresarial so-
bre a gestão do abatedouro. 
Não será mais um ‘elefante 
branco’ no território, terá 
gestão coletiva e será fun-
cional para todos”, garantiu 
Madalena.

 
Negócios 
A Cooperativa Paraiba-

na de Avicultura Alternativa 
e Agricultura Familiar (Co-
paf), que ganhou o Prêmio 

Os empreendimentos vão 
beneficiar 400 famílias das 
regiões do Agreste e Cariri

Sebrae Mulher de Negócios  
este ano, na categoria ne-
gócios coletivos, será uma 
das beneficiadas com o aba-
tedouro. A premiada foi a 
presidente da Copaf, Maria 
Nazaré dos Santos Barbosa. 

Ela disse que as coopera-
das já vendem para super-
mercados como os da rede 
Wallmart, mas apenas ovos. 
“Ampliaremos nosso negó-
cio com a carne que terá a 
marca Sou Caipira”, disse. 

A Copaf também será 
capacitada com o projeto 
do abatedouro de Lagoa 
de Roça. Agora os coopera-
dos estão em  processo de 
agregar mais associações e 
aumentar as famílias coope-

radas. De 26 a 30 deste mês, 
haverá na cidade uma capa-
citação do Sebrae sobre for-
mação de preço de vendas 
e outras informações sobre 
gestão que serão úteis para 
todos os avicultores.

O primeiro abatedouro de avicultura alternativa será instalado em São Sebastião de Lagoa de Roça; o segundo ficará em Monteiro

Situação de lástima e 
deploração. Foi assim que o 
Complexo Plínio Lemos, sob 
responsabilidade da Secre-
taria de Esportes, Juventude 
e Lazer de Campina Grande 
foi encontrado na manhã de 
ontem. Objetos foram rou-
bados, entre eles, um motor 
elétrico instalado na piscina.

As atividades poliespor-
tivas, divididas em 12 moda-
lidades, estariam em pleno 
funcionamento até o mês de 
setembro. No mês anterior, 
o de outubro, foi detectado 
inúmeros problemas impe-
dindo o desenvolvimento 
das atividades aquáticas. 
Acontece que, invasões co-
metidas pela própria popu-
lação estariam preocupando 
os gestores.

O administrador do 
Complexo, Custódio Miran-
da, conhecido por “Totó”, 
disse que durante o mês foi 
necessário secar a piscina, 
por pelo menos duas vezes. 
A situação verificada foi que 
exista muita sujeira, vidros e 
janelas quebradas. “Estamos 
sem conseguir trabalhar, 
pois o que hoje consertamos 
amanhã é quebrado”, disse o 
responsável.

Ele classificou o mo-
mento como degradante. Na 
piscina, além de muita sujei-
ra constantemente pedaços 
de fezes são deixados. “A úl-
tima coisa que nos ocorreu, 
foi o desprazer de verificar 

a ausência do motor respon-
sável pelo abastecimento de 
uma piscina com 25 metros. 
Alguns dias atrás, bolas tam-
bém foram furtadas”. 

O IPC (Instituto de Po-
lícia Científica) foi acionado 
e começou a investigação. 
De acordo com “Totó”, a Se-
cretaria de Esportes será 
informada sobre a perda de 
materiais, e posteriormente, 
tomará as providências. 

Os moradores do bairro 
alegam que a falta de segu-
rança tem sido um dos gran-
des problemas enfrentados. 
Atualmente, o ginásio po-
liesportivo conta com qua-
tro guardas civis, o que tem 
apontado ser insuficiente. O 
que se ouve é que, os presta-
dores de serviço também es-
tão insatisfeitos. Em conversa 
com alguns, que optaram por 
não se identificarem, afirma-
ram que os salários não fo-
ram repassados desde o mês 
de outubro. O sentimento de 
desgosto é o que predomina 
em seus corações.

Objetos são roubados do 
Complexo Plínio Lemos

SITUAÇÃO DE ABANDONO 

O escritor, jornalista e conferen-
cista Tarcísio Neves vai proferir duas 
palestras esta semana, na sede da Co-
apecal – Cooperativa Agropecuária do 
Cariri Ltda, em Caturité. O primeiro 
evento será realizado amanhã, às 15h, 
dirigido aos funcionários da indústria 
da cooperativa, cujo tema será “Supe-
rando Desafios”, uma palestra motiva-
cional, considerada de grande impor-
tância para estimular o interesse das 
pessoas na busca pelo desenvolvimen-
to profissional. 

A segunda palestra será realiza-
da na próxima sexta-feira, às 19h, na 
sede do Sebrae, em Campina Grande, 
voltada para os funcionários da ad-
ministração da Coapecal. O tema será 
exclusivamente voltado para as rela-
ções interpessoais - “A arte de se re-
lacionar com sucesso” -, um tema de 
fundamental importância para o cres-
cimento profissional nesta época de 
competitividade acirrada no ambiente 
de trabalho.

Essas palestras fazem parte do pla-
no de trabalho da Coapecal junto com 
o Sescoop-PB, no exercício de 2012, e 
tem como objetivo trabalhar habilida-
des comportamentais, objetivando a 
satisfação profissional. Além disso, visa 
ainda estimular os trabalhadores no que 
diz respeito ao aumento de sua produti-
vidade e dos resultados da cooperativa. 

Para ministrar as duas palestras, 
Tarcísio Neves teve que interromper a 
sua maratona de dedicação ao novo 
livro que ele está escrevendo, cujo tí-
tulo é o mesmo relacionado à pales-
tra, ou seja, “Superando Desafios – As 
Dez Regras de Ouro Para o Sucesso 
nos Negócios e na Carreira Profissio-
nal” -, exclusivamente voltado para 

JornalistaTarcísio Neves ministra 
palestras para cooperativados

EM CATURITÉ E CAMPINA

Kalyenne Antero
auniaokalyenne@gmail.com

Consultor faz
conferência para 
empresários 
em Guarabira

Empresários e empreen-
dedores de Guarabira e região 
terão a oportunidade de par-
ticipar  hoje da palestra “Um 
olhar inovador sobre o em-
preendedorismo”, com o con-
sultor e administrador Gilclér 
Regina, um dos palestrantes 
mais procurados para conven-
ções de empresas e programas 
internos de motivação no Bra-
sil. A palestra será na Maison 
D’ Mel Laguna, às 19h30.

A palestra trabalha o 
âmbito motivacional, focan-
do inovação e criatividade, e 
mostrando a importância da 
micro e pequena empresa para 
a economia do país. “Para se 
produzir bem, é preciso estar 
motivado e engajado com o seu 
trabalho. Gilcér Regina sabe 
como envolver a plateia e irá 
mostrar como aliar motivação 
com conhecimento”, destacou o 
gerente do Sebrae em Guarabi-
ra, José Marcílio Santos. 

Nos últimos anos, Gilcér 
Regina já realizou mais de 
2.500 palestras e treinamen-
tos no Brasil e no exterior. É 
consultor de empresas nas 
áreas de vendas, motivação, 
gestão e recursos humanos 
há mais de 20 anos e preside 
a empresa CEAG – Desenvolvi-
mento de Talentos. É bacharel 
em Administração de Empre-
sas e Marketing, formado em 
Dinâmica Humana pelo The 
National Value Center (Texas 
/ EUA) e em TQM – Total Qua-
lity Manager pela American 
Society for Quality Control 
(Wisconsin / EUA). Graduado 
em Tecnologia de Desenvolvi-
mento Humano pelo The Gra-
ves Technology (EUA). 

empreendedores e para quem dese-
ja obter êxito em qualquer atividade 
profissional. Trata-se do resultado de 
mais de trinta anos de trabalho, de 
pesquisas e da atuação como jorna-
lista e consultor de comunicação e 
marketing, na convivência com em-
presas, sindicatos, associações, órgãos 
públicos e com políticos.

Ao mesmo tempo, Tarcísio Neves 
está trabalhando em outro projeto, 
cujo pontapé inicial já foi dado, por 
meio de uma parceria com Creci-PB – 
Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis, bem como com o apoio do 
Sinducon-PB – Sindicato da Indústria 
da Construção Civil, com apoio, inclu-
sive, do Sebrae. Trata-se da produção 
do livro A História do Mercado Imobi-
liário da Paraíba, cujo trabalho já foi 
iniciado, e será impresso todo em pa-
pel cuchê e capa dura.

Tarcísio Neves realiza debate motivacional

FOTO: Divulgação

Foto: Divulgação

A situação 
verificada no 
complexo é de 
muita sujeira, 
janelas e vidros 
quebrados,
prejudicando o 
funcionamento.
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UFCG divulga concorrência
VESTIBULAR 2013 

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Apesar das queixas de servidores efetivos e 
comissionados a respeito de atraso de salários (que o prefeito 
classifica como “escarcéu”), Veneziano insiste em afirmar que 
a prefeitura de Campina Grande está estabilizada. Ele garante 
que não deixará folhas em atraso.

Paradoxo

Chapa única

O advogado Eduardo Medeiros e o empresário Henio Azevedo 
Galdino foram os únicos a registrarem candidatura na corrida 
eleitoral pela Diretoria Executiva do Treze. Dessa forma, no próximo 
sábado, dia 1º, serão aclamados presidente e vice-presidente 
do Galo. A eleição acontece no Estádio Presidente Vargas, das 
8h às 17h. Os 20 conselheiros eleitos no último dia 13, além dos 
conselheiros natos (ex-presidentes), têm direito a voto. 

5ª Semana Social Brasileira

A Diocese de Campina Grande realiza de 30 de novembro a 2 
de dezembro um Seminário com o tema: “Estado para quê e para 
quem?” preparação para a 5ª Semana Social Brasileira, de 2 a 5 de 
setembro de 2013. As Regionais da CNBB e dioceses de todo o país 
estão realizando eventos semelhantes.

Disputa

Nos bastidores, a eleição para a Mesa Diretora da Câmara 
Municipal segue rendendo muita controvérsia e agitando as 
negociações entre vereadores eleitos e reeleitos. Apesar do atual 
presidente, Nelson Gomes Filho, anunciar que já tem maioria, 
outros candidatos não desistiram.

Antecipação

O prefeito Veneziano Vital do Rêgo anunciou ontem, 
através de sua assessoria, a antecipação em 24 horas do 
pagamento dos servidores efetivos, referente ao mês de 
novembro. De acordo com a programação da prefeitura, a 
folha de novembro seria paga na sexta-feira, dia 30.

Previsão

Veneziano ainda garantiu que, até o final de sua 
gestão, algumas obras em andamento serão entregues à 
população, caso da deforma da calçada do Açude Velho; o 
Ginásio Poliesportivo do Jardim Paulistano; e a reforma da 
Praça Joana Darc, no bairro de José Pinheiro.

Justiça e igualdade social 

A 5ª Semana Social Brasileira vai mobilizar pastorais sociais, 
órgãos públicos, ONGs e diversos setores da sociedade para 
discutir questões voltadas para a justiça e igualdade social.

O curso de Medicina, 
em Campina Grande, com 
301 candidatos por vaga, 
para o grupo com renda 
familiar bruta menor ou 
igual a 1,5 salário mínimo 
e não auto declarados pre-
tos, pardos ou indígenas, e 
com concorrência de 270,9 
para as vagas livres, foi o 
curso que liderou o ranking 
da concorrência da Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG). A Comissão 
de Processos Vestibulares 
(Comprov) divulgou ontem 
os números oficiais da con-
corrência para o vestibular 
2013.1 da Universidade Fe-
deral de Campina Grande 
(UFCG) e está disponível no 
site www.comprov.ufcg.edu.
br. A divulgação do resulta-
do  do processo de seleção 
(elaborado com base na nota 
do Exame Nacional do Ensi-
no Médio - Enem, realiza-
do dias 3 e 4 de novembro) 
está prevista para o dia 18 
de janeiro, mas a data pode 
ser alterada a depender da 
publicação do resultado do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem).

A concorrência seria 
divulgada, a princípio, no 
dia 31 de outubro. Com a 
reabertura das inscrições 
para adequação ao sistema 
de cotas, porém, havia sido 
adiada para ontem (26). Fo-
ram publicadas 5 listas: con-
corrência para vagas livres; 
concorrência para aqueles 
com renda familiar bruta 
menor ou igual a 1,5 salá-
rio mínimo (subdividindo-
-se ainda em aqueles que 
se auto declararam pretos, 
partos ou indígenas e os que 
não se declararam); e con-
corrência para os candida-
tos com renda familiar bruta 
maior a 1,5 salário mínimo 
(subdividida também entre 
os que se declararam pretos 
partos ou indígenas e os que 
não se declararam).

A data de divulgação do 
resultado do vestibular está 
prevista para o dia 18 de ja-
neiro e será feita da seguin-
te forma: após a divulgação 
do resultado do Enem 2012, 

l OUTRO LADO

Enquanto isso, o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema 
(Sintab), Napoleão Maracajá, afirma ter poucas esperanças de 
que a PMCG resolva questões como o não repasse aos bancos 
dos descontos das consignações.

l EVIDêNCIAS

Além disso, até mesmo o Ministério Público Estadual 
apontou, na semana passada, problemas com o pagamento dos 
salários de prestadores de serviço da Secretaria de Assistência 
Social (Semas) e recebeu um relatório com as queixas dos 
conselheiros tutelares do município.

a UFCG divulgará uma lista-
gem com a média de todos os 
candidatos inscritos no ves-
tibular 2013.1, por curso e 
por posição dentro do curso. 
Em seguida, a UFCG divulga-
rá uma nova listagem com 
os nomes dos candidatos 
classificados por curso, até o 
limite de cinco vezes a quan-
tidade de vagas disponíveis. 

Por último, a UFCG pu-
blicará edital para cadastra-
mento, com os nomes dos 
candidatos que não renuncia-
ram às vagas e cuja colocação 
está dentro do quantitativo 
de vagas oferecidas no curso. 
As datas e prazos, porém, só 
serão definidos no Edital de 
divulgação dos resultados.

Vagas livres
Nas vagas livres, o curso 

que apresentou maior concor-
rência foi o de Medicina, em 
Campina Grande (CG), com 
270,90 candidatos para uma 
vaga, seguido do curso de Me-
dicina de Cajazeiras (CZ), com 
concorrência de 141,08. Em 
terceiro lugar ficou o curso 
de Engenharia Civil-CG, com 
concorrência de 58,48 candi-
datos por vaga. Já os de menor 
concorrência foram os de Ma-
temática – Licenciatura - CG 
(1,27 candidato por vaga); Fí-
sica - Licenciatura diurno, em 
Cuité (CT) (1,44); e Física - Li-
cenciatura noturno - CT (1,58).

Renda
para aqueles com ren-

da familiar bruta menor ou 

igual a 1,5 salário mínimo 
que se auto declararam pre-
tos, pardos ou indígenas, 
os cursos de maior concor-
rência foram Medicina - CG 
(189,5), Medicina - CZ (159) 
e Enfermagem - CG (130). 
Os com menor proporção 
de candidato por vaga foram 
os cursos de Física – Licen-
ciatura - CT (1 candidato/
vaga), Matemática - Licen-
ciatura noturno - CT (1,5) e 
Educação no Campo – Licen-
ciatura, em Sumé (SM) com 
concorrência igual a 2.

A concorrência daque-
les com renda familiar bruta 
menor ou igual a 1,5 salário 
mínimo que não se auto de-
clararam pretos, pardos ou 
indígenas, por sua vez, é li-
derada pelo curso de Medici-
na - CG com 301 candidatos 
por vaga, seguido dos cur-
sos de Psicologia - CG (199) 
e Odontologia, em Patos 
(158). Já os cursos que apre-
sentaram menor concorrên-
cia foram os de Matemática - 
Licenciatura diurno - CT (1), 
Física – Licenciatura - CG (1) 
e Educação no Campo – Li-
cenciatura - SM (1).

Medicina - CG (99), Psi-
cologia - CG (48) e Medici-
na - CZ (31) foram os cursos 
com maior concorrência 
para aqueles candidatos com 
renda familiar bruta maior a 
1,5 salário mínimo e que não 
se auto declararam pretos, 
pardos ou indígenas. Para o 
mesmo grupo, a menor con-
corrência foi apresentada 

por Ciências Biológicas – Li-
cenciatura – CT; Curso Supe-
rior de Tecnologia em Agroe-
cologia – SM; Curso Superior 
de Tecnologia em Gestão 
Pública – SM; Engenharia 
de Produção – SM; Física – 
Licenciatura – CZ; História 
– Licenciatura – CZ; Letras 
(Língua Inglesa) – Licencia-
tura – CG; Letras (Língua 
Portuguesa) – Licenciatura 
– CZ; Matemática – Licencia-
tura – CZ; Meteorologia – CG; 
e Pedagogia – Licenciatura - 
CZ, todos com concorrência 
de 1 candidato por vaga.

Já na lista dos com ren-
da familiar bruta maior a 1,5 
salário mínimo e que se auto 
declararam pretos, pardos 
ou indígenas, o curso de Me-
dicina - CG apresentou mais 
uma vez a maior concorrên-
cia (61,5). Em segundo lugar, 
encontra-se Medicina - CZ 
(53) e Administração - CG 
(22). Com menor concorrên-
cia, ficaram os cursos de Ci-
ências Sociais - Licenciatura 
- SM e Pedagogia - Licencia-
tura - CZ, com concorrência 
de 0,50, seguido dos cur-
sos de Ciências Biológicas 
- Licenciatura - CT; Ciências 
Biológicas - Licenciatura - 
CZ; Design - CG; Física - Ba-
charelado - CG; Matemática 
- Bacharelado - CG; Matemá-
tica - Licenciatura - CG; Ma-
temática - Licenciatura - CT; 
e Matemática - Licenciatu-
ra – CZ, todos com concor-
rência de um candidato por 
vaga.

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

O sistema de cotas mudou a concorrência dos cursos 

Renda familiar bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo e auto declararados pre-
tos, pardos ou indígenas – Maior concorrência

Renda familiar bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo e não auto declararados 
pretos, pardos ou indígenas – Maior concorrência

Renda familiar bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo e auto declararados pre-
tos, pardos ou indígenas – Menor concorrência

Renda familiar bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo e auto declararados pre-
tos, pardos ou indígenas – Menor concorrência

Maior concorrência

Curso

Medicina (CG)

Medicina (CZ)

Enfermagem (CG)

Engenharia Civil (CG)

Curso

Medicina (CG)

Psicologia (CG)

Odontologia (PT) 

Enfermagem (CG)

ConCorrênCia

189,5

159

130

95

ConCorrênCia

301

199

158

121

Curso

Física – Licenciatura (CT)

Matemática – Licenciatura noturno (CT)

Educação no Campo – Licenciatura (SM)

Química – Licenciatura (CT)

Curso

Matemática – Licenciatura diurno (CT)

Física – Licenciatura (CG)

Educação no Campo – Licenciatura (SM)

Matemática – Licenciatura noturno (CT)

ConCorrênCia

1

1,5

2

2

ConCorrênCia

1

1

1

1,5

Novamente o curso 
de Medicina foi o mais 
concorrido do vestibular

Foto: Divulgação

Reflexões

Com o objetivo de buscar a socialização de experiências 
de pesquisa e extensão entre docentes, alunos e pesquisadores 
do meio acadêmico-científico, acontece de 10 a 12 de dezembro 
em Campina Grande, o I Encontro Regional de Educação 
Popular, Intergeracional, Patrimonial e Ambiental: Reflexões 
Transdisciplinares. 

Parceria 

O evento, realizado pela UEPB em parceria com a UFCG 
acontecerá no auditório do Departamento de Psicologia da UEPB, 
em Bodocongó. Os interessados em inscrever trabalhos para o 
evento podem enviar seus resumos até a próxima sexta-feira para 
o e-mail 1ereipa@gmail.com. Os ouvintes podem se inscrever 
até o dia 10 de dezembro. As informações do evento estão 
disponíveis no site http://ereipa.wix.com/ereipa.



PB é destaque na redução de mortes
combate à violência

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 27 de novembro de 2012

Governo lança hoje a 
4a etapa do orçamento 
Democrático estadual
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Após 12 anos seguidos de 
crescimento ininterrupto de 
crimes, a Paraíba deverá re-
gistrar este ano uma redução 
nominal no número de homi-
cídios. A informação foi pres-
tada pelo governador Ricardo 
Coutinho, ontem, durante a 
abertura do III Colóquio do 
Programa Brasil Mais Seguro, 
que está sendo realizado até o 
final da tarde de hoje na Escola 
de Serviço Público da Paraíba 
(Espep), em João Pessoa. Entre 
janeiro e outubro, a queda no 
número de homicídios foi de 
9,2% em comparação ao mes-
mo período de 2011.

“Isso mostra que é possí-
vel vencer, que é possível es-
tabelecer uma política pública 
que diminua as estatísticas”, 
afirmou o governador Ricardo 
Coutinho, enfatizando não ser 
fácil alcançar resultados posi-
tivos na área de segurança pú-
blica, tendo em vista sua com-
plexidade e o fato do Governo 
do Estado não poder resolver 
a situação por meio de uma lei 
ou decreto.

Para ele, é fundamental 
a parceria com o Governo Fe-
deral para reforçar as ações 
do programa Paraíba Unida 
pela Paz. Segundo ele, a Paraí-
ba tem carência nos setores 
de polícia judiciária e de uma 
logística mais apropriada, par-
ticularmente na parte de infor-
mática das delegacias. E defen-
deu a criação de um Centro de 
Comando e Controle, que sirva 
para unificar as informações 

Depois de 12 anos em alta, 
índice de homicídios teve 
queda de 9,2% em 2012

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

e, ao mesmo tempo, tenha a 
capacidade de formatar as me-
lhores políticas. 

O governador disse que 
não quer que o Governo Fede-
ral substitua o Estado, mas sim 
uma convergência de ações e 
aproximação do trabalho para 
que a Paraíba avance e melho-
re cada vez mais os seus índi-
ces. “Naquilo que nós temos e 
estamos bem não é preciso o 
Governo Federal se preocupar; 
naquilo que é possível contri-
buir com o Paraíba Unida pela 
Paz nós, evidentemente, va-
mos querer”, disse.

Fortalecimento de ações 
A política de gestão em 

segurança pública desenvol-
vida pelo Governo do Estado, 
que tem contribuído para re-
dução de crimes na Paraíba, 
foi destacada pela secretária 
nacional de Segurança Públi-
ca, Regina Miki, durante o co-
lóquio. Ela disse que o evento 
serve para realizar um estudo 
aprofundado para que o Go-
verno Federal possa viabilizar 
o fortalecimento das ações 
que a Paraíba já vem desem-
penhando na área da seguran-
ça pública. 

Segundo ela, se ao final 
das discussões houver o en-
tendimento de que a Paraíba 
tem a necessidade de possuir 
um helicóptero, o Governo Fe-
deral buscará trazer o equipa-
mento. Regina Miki destacou, 
no entanto, a necessidade de 
se combater a impunidade, 
porque ela gera a condição e 
ambiência para o crime. “O 
que nós temos que buscar 
é essa gestão em termos de 
aprofundamento na investiga-
ção e na perícia bem realizada 
para que as pessoas digam que 
na Paraíba não compensa ma-
tar”, afirmou.

Durante o evento, a di-
retora do Departamento 
de Políticas, Programas e 
Projetos da Secretaria Na-
cional de Segurança Públi-
ca, Cristina Villanova, fez a 
apresentação do Programa 
Brasil Mais Seguro e elo-
giou as ações do Governo  
do Estado da Paraíba para 
redução dos índices de cri-
minalidade. “A Paraíba tem 
se destacado, no discurso e 
na prática, com ações que 
têm gerado mudanças e 
implementação de uma po-
lítica séria para diminuir a 
violência”, ressaltou.

Uma das ações desta-
cadas por Cristina Villanova 
foi a capacitação de profis-
sionais na filosofia da po-
lícia comunitária. Segundo 
dados do Brasil Mais Segu-

ro, em apenas dois anos a 
Paraíba aumentou em 180% 
o número de profissionais 
capacitados. Enquanto entre 
os anos de 2000 e 2010 fo-
ram qualificados 778 profis-
sionais, em 2011 e 2012 (até 
agosto) foram capacitados 
1.172 profissionais.

Conforme os dados do 
programa, em 10 anos (2000 
a 2010), o número de homi-
cídios cresceu 180,35% na 
Paraíba, saltando de 519 
para 1.455. Em 2010, o Esta-
do ocupava a sexta posição 
no país em número de ho-
micídios, e a maior parte se 
concentrava nas cidades de 
João Pessoa, Campina Gran-
de, Cabedelo, Santa Rita, Ba-
yeux e Patos.

Os dados indicam ain-
da que João Pessoa concen-

trava 30% dos crimes vio-
lentos letais intencionais 
(CVLI), sendo a maioria no 
Complexo Valetina (Valen-
tina, Muçumagro, Paratibe, 
Gramame), Complexo Man-
dacaru (Mandacaru, Padre 
Zé, Alto do Céu, Treze de 
Maio e Ipês), Mangabeira, 
São José, Cristo/Rangel, 
Bola Na Rede, Oitizeiro/Jar-
dim Veneza, Castelo Branco, 
Cruz Das Armas, Complexo 
Funcionários (Funcionários, 
Grotão e Costa e Silva, João 
Paulo II e Ernesto Geisel), 
Novais, Trincheiras, Ilha Do 
Bispo e  Alto Do Mateus.

Na maioria dos homi-
cídios, segundo os dados, 
eram utilizadas armas de 
fogo (85%), com número 
maior de vítimas do sexo 
masculino (91%), especial-

mente na faixa etária de 15 
a 29 anos.

Dados 2012
Um conjunto de ações 

do Paraíba Unida pela Paz 
resultou na redução dos ín-
dices criminais no Estado. 
No acumulado de janeiro a 
outubro deste ano, o núme-
ro de homicídios na Paraí-
ba sofreu uma redução de 
9,2%, em relação ao mesmo 
período do ano passado.

Conforme os dados da 
Secretaria de Segurança e 
Defesa Social, nos dez pri-
meiros meses do ano pas-
sado ocorreram 1.399 CVLI 
e este ano a incidência des-
se tipo de crime caiu para 
1.270 casos. A queda repre-
senta mais 129 vidas pre-
servadas.

O Brasil Mais Segu-
ro é um programa do 
Governo Federal de en-
frentamento à violência 
no Brasil. O objetivo é 
promover a atuação qua-
lificada e eficiente dos ór-
gãos de segurança públi-
ca e do sistema de justiça 
criminal para a redução 
da criminalidade em todo 
o país.

Os principais eixos 
do programa são: en-
frentamento à impu-
nidade, aumento da 
sensação de segurança, 
controle de armas, com-
bate a grupos de exter-
mínio e ações de preven-
ção à violência.

Entre os critérios 
para implantação do 
programa nos estados 
estão a apresentação 
de elevadas taxas de 
homicídios por 100 mil 
habitantes; a  prioriza-
ção de ações para o en-
frentamento aos crimes 
violentos letais intencio-
nais, com base em diag-
nósticos das manchas 
criminais no Estado; e 
apresentação de um pla-
nejamento estratégico 
ou desenvolvimento de 
ações voltadas para a 
qualificação da gestão 

da segurança pública.
O plano de ação pre-

visto para a Paraíba em 
2013 contempla o forta-
lecimento da perícia fo-
rense, fortalecimento da 
Polícia Civil, articulação 
com judiciário, Ministé-
rio Público e Defensoria 
Pública, policiamento os-
tensivo e de proximida-
de, capacitação dos pro-
fissionais, controle de 
armas e combate às or-
ganizações criminosas.

o colóquio
O III Colóquio do 

Programa Brasil Mais Se-
guro continua hoje com 
palestras, apresentações 
e oficinas sobre segu-
rança pública.  A aber-
tura contou ainda com 
as presenças do procu-
rador-geral de Justiça do 
Ministério Público do Es-
tado da Paraíba (MPPB), 
Oswaldo Trigueiro do 
Valle Filho, a represen-
tante da Secretaria Geral 
da Presidência da Repú-
blica, Fernanda Machia-
veli, o representante da 
Secretaria de Reforma 
do Judiciário, Washing-
ton Leonardo Guanaes 
Bonini, e técnicos do Mi-
nistério da Justiça.

Programa Brasil Mais Seguro

Polícia comunitária capacita profissionais

Jovens continuam sendo as maiores vítimas

Novas discussões sobre 
segurança pública foram 
realizadas na tarde de on-
tem durante o III Colóquio 
do Programa Brasil Mais 
Seguro no auditório da Es-
cola de Serviço Público da 
Paraíba – Espep. O especia-
lista em Segurança Pública, 
Luiz Flávio Sapori, fez uma 
análise da atual conjuntura 
da segurança no país e fez 
severas críticas ao que está 
acontecendo no Estado de 
São Paulo, com a crescente 
onda de violência.

Falando sobre o cresci-
mento no número de homi-
cídios, ele acrescentou que 
a participação maior é de jo-
vens entre 18 e 24 anos e não 
culpou o tráfico de droga, 
mas sim a dívida com o trá-

fico que cresce cada vez que 
o dependente necessita do 
crack e não tem como pagar.

A palestra de Flávio 
Sapori foi assistida pelo se-
cretário Cláudio Lima, re-
presentantes das Polícias 
Civil e Militar da Paraíba e 
de outros es-
tados, além 
da servidora 
do Ministé-
rio da Justiça, 
Andrea de Oli-
veira Macedo 
e pela secre-
tária Nacional 
de Segurança 
Pública, Regi-
na Miki.

Luiz Flá-
vio Sapori fez 
um diagnós-
tico do pro-
grama “Pacto 
Pela Vida” e 

disse que em Pernambuco 
está dando certo com a di-
minuição no número de ho-
micídios. Falou também da 
implantação das UPPs no Rio 
de Janeiro e criticou o gover-
no de São Paulo que, segun-
do ele, deteriorou a seguran-

ça pública do 
Estado que 
ele considera 
degradante . 
Segundo ele, 
o mesmo está 
acontecendo 
em Minas Ge-
rais.

O secre-
tário Cláudio 
Lima disse 
que o número 
de homicídios 
no Estado 
tem diminuí-
do e lembrou 
que o Progra-

ma “Paraíba pela Paz’ tem 
surtido efeito. “Já alcança-
mos 9,2% na redução de ho-
micídios. O objetivo é chegar 
a 10%”, lembrou.

Cláudio Lima disse que 
Santa Rita é o município que 
causa preocupação e, para 
isso, realizou mudança no 
comando do policiamento 
local e instalou o Núcleo de 
Investigações de Homicídios 
que tem surtido efeito. “Es-
tamos no caminho certo,”, 
disse.

Junto ao Governo Fe-
deral, disse o secretário, o 
Governo da Paraíba está fir-
mando convênios, ações e 
recursos. Para o secretário 
da Segurança e Defesa Social 
da Paraíba a integração en-
tre as polícias e uma políti-
ca pública de segurança são 
importantes para a diminui-
ção da criminalidade.

Ricardo Coutinho apresentou os resultados da política de segurança durante a abertura do III Colóquio do Programa Brasil Mais Seguro

Para combater o 
crime em Santa Rita, 
Secretaria de Segu-
rança realizou mu-
dança no comando 
do policiamento local 
e instalou um Núcleo 
de Investigações de 
Homicídios

FOTO: Evandro Pereira



Governo lança hoje 4ª etapa do ODE
no palácio da redenção

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 27 de novembro de 2012

Geral

Formação dos Conselheiros 
ocorrerá nas 14 regiões 
Geoadministrativas da PB

O governador Ricardo 
Coutinho lança, hoje, a 4ª 
etapa do Ciclo do Orçamento 
Democrático Estadual (ODE) 
2012: a formação dos conse-
lheiros do ODE. O evento vai 
acontecer, às 15h, no Palácio 
da Redenção. Na ocasião, 
acontecerá a assinatura do 
Termo de Adesão à Rede Na-
cional de Orçamentos Parti-
cipativos.

De acordo com a sub-
secretária executiva do Or-
çamento Democrático Esta-
dual, Ana Paula Almeida, a 
formação irá acontecer nas 
14 regiões Geoadministrati-

afinal, existe ou não crise 

financeira em campina Grande?

zeeuflavio@gmail.com
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O prefeito de Campina Grande, Veneziano Vital 
do Rêgo (PMDB), faz um esforço enorme junto com 
sua assessoria de imprensa para passar a imagem 
de que a prefeitura da cidade não passa por nenhum 
problema de ordem financeira.

Não é de agora que se fala em crise financeira 
na Prefeitura de Campina Grande. Na Câmara 
Municipal da cidade os vereadores que fazem 
oposição ao prefeito sempre abordam o assunto, 
mas a notícia não consegue ganhar corpo devido a 
falta de informações mais concretas.

Agora não tem como esconder nenhum dado 
sobre a saúde financeira da prefeitura campinense. 
A Comissão de Transição, indicada pelo prefeito 
eleito Romero Rodrigues, já começou ter acesso às 
informações verdadeiras.

E as primeiras informações que chegam à 
Comissão não são das melhores. A Prefeitura 
de Campina Grande está com suas receitas 
comprometidas, não vem pagando aos fornecedores 
e prestadores de serviços e poderá passar a 
administração a Romero com muitos débitos.

Os próprios servidores do Município de 
Campina Grande têm exposto o prefeito com 
denúncias sobre a situação financeira da edilidade. 
Agora mesmo os Conselhos Tutelares da cidade 
acusam a prefeitura de uma série de irregularidades 
para com o setor.

Uma das denúncias diz respeito ao pagamento 
dos salários dos conselheiros. Segundo essas 
denúncias, não há telefone nos Conselhos, o 
salário de um único motorista está atrasado e os 
Conselhos não contam com nenhum apoio do poder 
público.

A toda essa série de denúncias de 
parlamentares e servidores da prefeitura, o prefeito 
Veneziano responde dizendo que não existe crise. “A 
crise foi criada pela oposição”, afirma.

Não e a mesma coisa que dizem os membros 
da Comissão de Transição indicada pelo prefeito 
eleito Romero Rodrigues. Eles dizem que a situação 
financeira do município não é das melhores.

Por essa razão essa transição em Campina 
Grande não será pacífica como se espera, uma vez 
que os números do atual prefeito são de um jeito e 
os do prefeito eleito são de outro.

Alguém está blefando, já que a matemática é 
uma ciência exata.

Uma briga inventada

Não é de hoje que se fala em desavenças entre o governador Ricardo 
Coutinho (PSB) e o senador Cássio Cunha Lima (PSDB). A presença do 
senador Cássio na festa de aniversário de Ricardo, no domingo, causou 
alvoroço em muita gente. “Eu não fiquei surpreso com a presença 
de Cássio no evento, pois ele é meu amigo. Somos aliados e temos 
conversado bastante ultimamente. Ele me deu um abraço e eu lhe dei 
dois”, afirmou Ricardo.

Mas tem uma tropa que torce por uma briga entre os dois.

passe disputado

O prefeito de Picuí e presidente da Famup, Buba Germano, anunciou que 
estava deixando o PSDB. A partir dessa informação, foi um “Deus nos acuda” 
danado, como todos disputando o passe de Buba. Primeiro, disseram que ele 
iria para o PPS que sua esposa, a deputada Gilma Germano, comanda na Paraíba. 
Depois, disseram que ele iria para o PSB. “Só recebi convite até agora do PMDB”, 
brinca Buba.

Por enquanto ele ficará sem partido.
“Cada um de nós é seu próprio demônio e faz deste mundo um inferno”. É 

de Oscar Wilde, escritor inglês.

a boca no trombone

O vereador Marcos Vinicius (PSDB) iniciou a semana fustigando a 
administração do prefeito Luciano Agra (sem partido). Segundo ele, o prefeito 
já demitiu mais de 2 mil servidores e ainda planeja demitir uma outra parte. 
O motivo das demissões, diz o vereador, é a forte crise que se abate sobre a 
edilidade. “O prefeito perdeu o controle da situação e a prefeitura está em crise”, 
alerta.

Para o prefeito Luciano Agra, isso não passa de terrorismo.

vas do Estado. “Em Campina 
Grande, pela sua amplitude, 
são 39 municípios. Lá, a for-
mação será dividida em duas 
turmas”, explicou.

Durante o lançamento 
da 4ª etapa estarão presen-
tes conselheiros de todas as 
regiões, além dos gerentes e 
de toda equipe técnica. “Com 
a formação queremos esti-
mular uma cidadania mais 
ativa, dando ao cidadão mais 
força para a luta dos interes-
ses coletivos. Essa formação 
não é para formar apenas 
conselheiros, mas sim a pes-
soa, tornar o cidadão mais 
participativo”, comentou Ana 
Paula.

Ela disse ainda que o 
objetivo do evento é fazer 

com que os conselheiros, 
que são protagonistas das 
ações do ODE, possam ter 
informações, conhecimento 
e aprofundamento político e 
metodológico para estimular 
o fortalecimento da sua atu-
ação.

Toda a formação terá 
carga horária de 24 horas, 
divididas em três módulos, 
sendo o primeiro deles mi-
nistrado ainda este ano e os 
outros dois em 2013, até o 
mês de março, quando estão 
previstas as plenárias do Or-
çamento Democrático Esta-
dual (ODE) . 

Para fevereiro, está pre-
vista a formação da equipe 
técnica, em evento com dura-
ção de três dias. A instituição 

formadora que fará a capa-
citação é o Centro de Ação 
Cultural de Campina Grande 
(Centrac).

O Centro é uma organi-
zação não-governamental, 
sem fins lucrativos, fundada 
em 1987, com sede no mu-
nicípio de Campina Grande, 
Paraíba. 

Desenvolve ações de 
formação/capacitação de su-
jeitos individuais e coletivos 
para intervenção qualificada 
nos espaços de formulação, 
execução, monitoramento e 
controle de políticas públi-
cas, com vistas à efetivação 
de sua missão, sempre bus-
cando o exercício pleno da 
cidadania, a justiça social e a 
consolidação da democracia.

Agenda de Formação

l 30/11 – SeXTa-Feira
Formação dos Conselheiros da 9ª Região – Cajazeiras
Local: Hotel Brejo das Freiras – Município de São João do Rio do 
Peixe
Contato: Rivelino Martins (8864-1510) / Titico Alexandre (9678-
4694)
Formação dos Conselheiros da 5ª Região – Monteiro
Local: Escola Estadual Jornalista José Leão Ramos, Centro, Municí-
pio de São João do Cariri/PB.
Contato: Chico Dantas (8828-8690/9921-9510) Elisandro de An-
drade: (8828-8696/ 9964-8635)
Formação dos Conselheiros da 10ª Região – Sousa
Local: Escola Estadual Mestre Julio Sarmento
Contato: Geraldo (8101-1595 / 8864-1502)
Formação dos Conselheiros da 7ª Região – Itaporanga
Local: Auditório da Regional de Educação- Itaporanga
Contato: Fabricia (8828-8684 / 9600-4915) e Clério (8828-8673 
/ 9603-3660)

 
l 1/12 – SáBado

Formação dos Conselheiros da 8ª Região – Catolé do Rocha
Local: Centro Cultural Geraldo Vandré
Contato: Zacarias (9938-3709 / 8864-1504)
Formação dos Conselheiros da 14ª Região – Mamanguape
Local: Auditório da UFPB (Campus Mamanguape)
Contato: Almir (9352-1193 / 8828-8462)
Formação dos Conselheiros da 13ª Região – Pombal
Local: Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Município de Pombal

Contato: Bebé (8864-1521 / 9940-2998 / 9136-1283)
Formação dos Conselheiros da 11ª Região – Princesa Isabel
Local: Câmara Municipal
Contato: Rivaldo (9922-3334 / 3457-3023)

 
l 4/12 – Terça-Feira

Formação dos Conselheiros da 6ª Região – Patos
Local: Gerência da Saúde - Patos
Contato: Wendell (8746-4690 / 8828-8691), Chaguinha (8828-
8695 / 8821-2424 / 9346-1566)

 
l 7/12 – SeXTa-Feira

Formação dos Conselheiros da 1ª Região – João Pessoa
Local: Centro de Atividades Padre Juarez Benício (Cejube)
Contato: Joás (8734-9777/8828-9437), Ana do Socorro (8822-
0990)
 Formação dos Conselheiros da 2ª Região – Guarabira
Local: Centro Cultural Geraldo Vandré
Contato: Adriano (8828-8340) e Erick (8828-9429 / 9166-4419)

 
l 8/12 - SáBado

Formação dos Conselheiros da 12ª Região – Itabaiana
Local: SOMOP, Município de Itabaiana
Contato: João Junior (9935-3333 / 8828-8693)
Formação dos Conselheiros da 4ª Região – Cuité
Local: Auditório da 4ª Gerência da Saúde, Município de Cuité
Contato: Walison (9997-1255), Dagbaldo (9910-7798 e 8801-
4080)

O senador Vital do Rêgo 
e o ex-senador Wilson San-
tiago, dois dos principais ca-
ciques do PMDB paraibano, 
deram sinais ontem em João 
Pessoa de que a reunião da 
semana passada com a Exe-
cutiva Nacional realmente 
surtiu efeito e que o partido 
caminha para o Natal com a 
possibilidade de pacificação 
e confraternização de gru-
pos.

Com relação ao senador 
Vital do Rêgo foi a garantia 
dada por ele de que o PMDB 
está unido e fortalecido para 
disputar o Governo em 2014 
com o nome de seu irmão Ve-
neziano, e no que se refere a 
Wilson Santiago a informa-
ção de que, já que ficou acor-
dado um revezamento anual 
para o cabeça de chapa,  seu 
grupo desiste de bater chapa 
e passa a apoiar o nome de 
José Maranhão para a próxi-
ma convenção

Vital contou que duran-
te a reunião realizada em 
Brasília os peemedebistas 
decidiram, de forma consen-
sual, que o partido irá lançar 
candidato ao Governo da Pa-
raíba em 2014 e que o nome 
referendado por todos é o do 
atual prefeito de Campina 

Caciques do PMDB sinalizam 
pela pacificação no partido

Grande, Veneziano Vital do 
Rêgo.

“Esta foi uma prova do 
que o nosso PMDB sob o 
comando do senador Valdir 
Raupp está unido e chegará 
forte em 2014”, afirmou Vi-
tal, ao comentar que outros 
temas colocados em pauta 
mudaram completamente 
o clima de animosidade no 
partido sobre as próximas 
convenções e que a possibili-
dade de bater chapa foi com-
pletamente descartada.

Sobre o futuro do PMDB, 
Vital relatou ainda que du-
rante a reunião realizada em 
Brasília, ficou acertado que 
não haverá disputa e que o 
partido deverá ter uma cha-
pa de consenso. “O importan-
te é que o PMDB está unido e 
terá uma chapa de consenso 

Ex-senador Wilson Santiago

FOTO: Arquivo

o que traduz essa unidade” 
afirmou.

 
Balanço reúne lideranças
Em termos de balanço, 

os participantes da reunião 
de Brasília verificaram que, 
se o PMDB elegeu no último 
pleito 58 prefeitos, 26 vices-
-prefeitos, 36 prefeitos com 
coligação e 384 vereadores, 
o que precisa agora é pre-
servar a unidade já que, em 
termos de parlamento, conta 
também com sete deputados 
estaduais, cinco federais e 
um senador.

Para referendar esses 
números e projetar prepara-
tivos para a convenção esta-
dual do próximo mês, Vital, 
Wilson e várias lideranças do 
PMDB voltaram a se reunir 
na tarde de ontem na sede 
do partido, em João Pessoa. 
Ocasião em que aproveita-
ram para ouvir sugestões 
dos integrantes da bancada 
estadual.

O ex-senador Wilson 
Santiago, que seria o cabeça 
de chapa contra José Mara-
nhão, também reafirmou a 
unidade da legenda em torno 
do nome de Veneziano Vital 
do Rêgo e arrematou: “Nós 
do PMDB entendemos que o 
melhor caminho e a melhor 
saída é mesmo a união de to-
dos”, disse.

“É lamentável que nes-
se momento que as famílias 
se preparam para o Natal, a 
Prefeitura já comece o fes-
tival de demissões que era 
esperado para janeiro”. A 
afirmação foi feita ontem de 
manhã na Câmara pelo vere-
ador Marcos Vinícius (PSDB) 
ao anunciar que mais de dois 
mil prestadores de serviço já 
deixaram de receber os salá-
rios do mês de novembro e 
estão sendo demitidos.

A denúncia do vereador 
tucano detalha que a Saúde é 
o setor mais atingido e vem 
à tona como finalizações de 
contratos já alertadas na se-
mana passada pelo presiden-
te da Federação dos Sindica-
tos de Servidores Públicos 
Municipais(Fespem), Fran-
cisco de Assis.

 Prefeitura 
Através de matéria dis-

tribuída pela Prefeitura, o 
procurador-geral do muni-
cípio, Vandalberto Carvalho, 
disse que a denúncia do ve-
reador é vazia, inconsistente 
e sem nenhum tipo de prova, 
mas, mais adiante, assume 
que já esteja ocorrendo ca-
sos de “finalizações de con-
tratos”.

Vereador 
denuncia 
demissões na 
Prefeitura de JPAdemilson José 

ademilson1956@gmail.com



Levantamento feito 
pela Fiesp comparou 
43 países em 2011

Brasil ocupa a 37ª posição em 
ranking de competitividade
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São Paulo – Dados divul-
gados ontem pela Federação 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) revelam 
que o Brasil ficou em 37º 
lugar no Índice de Com-
petitividade da instituição 
(IC-Fiesp). O levantamento 
compara 43 países no ano 
de 2011, a partir do desem-
penho de oito fatores: eco-
nomia doméstica, abertura 
econômica, eficiência de go-
verno, facilidade na obten-
ção de capital, infraestrutu-
ra, tecnologia, produtividade 
e capital humano.

Os Estados Unidos fica-
ram em primeiro lugar na 
classificação, com 91,8 pon-
tos; Taiwan, segunda coloca-
da, ficou com 75,3 pontos. A 
China foi classificada em 22º 
lugar (53,9 pontos); a Rússia, 
em  24º (50 pontos); a África 
do Sul, 36º (24 pontos) e a 
Índia, 43º (8,9 pontos).

O Brasil figura no grupo 
de competitividade baixa, 
com 22,5 pontos e está abai-
xo de países como México, 
que aparece no ranking em 
34º lugar, com 28,3 pontos, 
e Tailândia, em 35º lugar, 
com 26,3 pontos. “No Brasil, 
elevados juros e spread, di-
ferença entre a taxa de cap-
tação do dinheiro pelo banco 
e a taxa cobrada do clien-

São Paulo - A Polícia Fede-
ral (PF) iniciou ontem a Ope-
ração Durkheim, na tentativa 
de acabar com duas organi-
zações criminosas que agiam 
na venda de informações si-
gilosas e em crimes contra o 
sistema financeiro nacional. A 
PF cumpriu 87 mandados de 
busca e apreensão e prendeu 
33 pessoas, nos estados de 
São Paulo, Goiás, Pernambuco, 
do Pará, Rio de Janeiro e Dis-
trito Federal.

O inquérito policial foi 
instalado em setembro de 
2009, quando o órgão passou 
a investigar o suicídio de um 
policial federal na cidade de 
Campinas. Durante os traba-
lhos, suspeitou-se de que havia 
um esquema de utilização de 
informações sigilosas, obtidas 
em operações policiais, com o 
objetivo de extorquir políticos, 
suspeitos de participar em atos 
de fraudes em licitações.

Em nota, a PF salientou 
que “no decorrer do inquérito, 
foram identificadas duas orga-
nizações criminosas atuando 
paralelamente e de modo in-
dependente. As duas tinham 
como elo uma pessoa investi-
gada, que atuava com os dois 
grupos criminosos”.

Os investigadores da PF 
descobriram a existência de 
uma grande rede de espiona-
gem ilegal. Os criminosos que 

se apresentavam como dete-
tives particulares vendiam in-
formações sigilosas que eram 
repassadas, ilegalmente, por 
pessoas com acesso a banco 
de dados como, por exemplo, 
funcionários de empresas de 
telefonia, bancos e servidores 
públicos. Na lista de vítimas, 
estão políticos, desembargado-
res, uma emissora de televisão 
e um banco.

A outra organização tinha 
como atividade principal a re-
messa de dinheiro ao exterior 
por meio de atividades de câm-
bio sem autorização do Banco 
Central.

Cerca de 400 policiais fe-
derais atuaram na operação 
que, além das prisões, também 
cumpriu 34 mandados de con-
dução coercitiva – quando a 
pessoa é levada para prestar 
depoimento e depois é libe-
rada. Os mandados foram ex-
pedidos pela 2ª Vara Criminal 
Federal de São Paulo e 67 acu-
sados serão  indiciados.

Os acusados vão res-
ponder pelos crimes de di-
vulgação de segredo, corrup-
ção ativa, corrupção passiva, 
violação de sigilo funcional, 
por interceptação telefônica 
clandestina, quebra de sigilo 
bancário, formação de qua-
drilha, realização de atividade 
de câmbio sem autorização 
do Banco Central do Brasil, 
evasão de divisa e lavagem de 
dinheiro. As penas variam de 
um a 12 anos de prisão.

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil

Polícia Federal prende 
33 acusados de crimes

te,  limitam o crédito, o que, 
combinado com a alta e cres-
cente carga tributária, deses-
timulam o investimento”, diz 
a entidade, em nota.

“O Brasil não mostra um 
desempenho competitivo em 
seus resultados comerciais, 
principalmente por causa do 
déficit em manufatura, expli-
cado, em grande parte, pelo 
custo Brasil e pelo compor-
tamento do câmbio”, acres-
centa a entidade.

 O desempenho do Bra-
sil, no entanto melhorou. 
Entre 2000 e 2011, o índice 
de competitividade do país 
passou de 17,4 pontos para 
22,5 pontos – um aumento 
de 5,1 pontos. A Coreia do 
Sul apresentou crescimento 
de 9 pontos no mesmo perí-
odo, enquanto a China mos-
trou aumento de competiti-
vidade de 8 pontos, seguida 
pela Irlanda, com ganho de 7 
pontos.

“O Índice de Competiti-
vidade Fiesp apurou que o 
aumento da produtividade 
da indústria, do gasto com 
pesquisa e desenvolvimento, 
do registro de patentes e do 
investimento em educação 
foram vetores do crescimento 
nesses países que lideraram o 
desempenho competitivo en-
tre 2000 e 2011”, diz a Fiesp.

De acordo com o 
ranking, a Suécia, a Finlândia 
e o Japão foram os países que 
mais perderam competitivi-
dade entre 2000 e 2011, com 
decréscimos de 9, 8 e 7 pon-
tos, respectivamente.

Brasília - A presidente Dilma 
Rousseff disse ontem que o Pro-
grama Nacional de Acesso ao En-
sino Técnico e Emprego (Pronatec) 
atingiu a marca de 1,1 milhão de 
matrículas em cursos técnicos, de 
aprendizagem profissional e de 
qualificação do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai).

No programa semanal Café com 
a Presidenta, ela  avaliou que o Brasil 
precisa de uma indústria forte e com-

petitiva para garantir o crescimento 
e a criação de oportunidades de tra-
balho. “Mas, para ter uma indústria 
forte, o país precisa de mão de obra 
qualificada e de técnicos bem forma-
dos”, disse, ao destacar áreas como 
automação industrial, petróleo e 
gás, mineração, mecatrônica, ma-
nutenção de aeronaves, eletrônica, 
indústria naval e computação.

Dilma lembrou que a meta do 
governo é criar, por meio do Prona-
tec, 8 milhões de vagas em cursos 
técnicos e de qualificação profissio-
nal até 2014. Atualmente, 2,2 mi-

lhões de jovens estão matriculados 
no programa.

De acordo com a presidente, o 
governo planeja expandir as ações 
do Senai, destinando R$ 1,5 bilhão 
à construção de escolas, moderniza-
ção e ampliação das 251 unidades 
já existentes. “Um país que aposta 
na educação profissional e que tem 
uma indústria forte e competitiva 
consegue crescer, se desenvolver, 
gerar mais oportunidades, mais ren-
da e emprego de qualidade. Com 
isso, podemos melhorar a vida de 
todos.”

Dilma: Pronatec atingiu 1,1 milhão 
de matrículas em cursos do Senai
Paula Laboissière
Da Agência Brasil

SISTEMA FINANCEIRO

Marli Moreira
Da Agência Brasil

Só entre a 
noite de sábado 
e a madrugada 
de anteontem, 
ocorreram pelo 
menos dez 
assassinatos 
na região 
metropolitana 
de São Paulo

São Paulo - Quatro dias 
depois de assumir o cargo, o 
secretário de Segurança Pú-
blica do Estado de São Paulo, 
Fernando Grella, anunciou 
ontem os nomes dos novos 
comandantes das Polícias 
Civil e Militar. As mudanças 
ocorrem em meio à onda 
de violência no Estado, que 
levou à saída de Antonio 
Ferreira Pinto do cargo de 
secretário. Só entre a noite 
de sábado e a madrugada de 
anteontem, ocorreram pelo 
menos dez assassinatos na 
região metropolitana de São 
Paulo.

Quem assume o Coman-
do Geral da Polícia Militar é 
o coronel Benedito Roberto 
Meira, atual chefe da Casa 
Militar do Governo do Esta-
do. Ele substituirá o coronel 

Roberval Ferreira Pinto. O 
novo comandante é paulis-
tano, tem 50 anos e está na 
corporação há 31 anos. De 
acordo com nota divulgada 
pela Secretaria de Segurança 
Pública, ele é formado em ci-
ências jurídicas.

Ao longo de sua carreira, 
Meira exerceu as funções de 
coordenador operacional do 
2º Batalhão de Polícia Rodo-
viária e de comandante do 4º 
Batalhão de Policiamento do 
Interior, na região de Bauru, 
além de ter sido comandan-
te do Policiamento de Área 
Metropolitano Quatro (zona 
leste). Desde o dia 6 de abril 
deste ano, ocupava o cargo 
de secretário-chefe da Casa 
Militar. Também era coor-
denador estadual de Defesa 
Civil.

Na Delegacia Geral da 
Polícia Civil, o nome esco-
lhido é o do delegado Luiz 
Maurício Souza Blazeck, em 
substituição a Marcos Car-
neiro de Lima. Formado na 
Faculdade de Direito de So-
rocaba, o novo titular tem 
49 anos e está há 26 anos na 
Polícia Civil. Até 1995, era 
como delegado no municí-
pio do Guarujá, no Litoral 
paulista. Ele também cursou 
pós-graduação em Gestão de 
Segurança Pública.

No período de 2002 a 
2005, esteve à frente da De-
legacia Seccional de Soro-
caba. Depois, passou pelo 
Departamento de Polícia Ju-
diciária da Capital (Decap), 
foi delegado no Departamen-
to de Investigações sobre o 
Crime Organizado (Deic) e 

assistente no Departamento 
de Homicídios e de Proteção 
à Pessoa (DHPP). Desde o 
ano passado, era delegado na 
Academia de Polícia Civil.

Governo do Estado de São Paulo troca 
o comando das Polícias Civil e Militar

Dilma ressaltou que o Brasil precisa de uma indústria forte e competitiva para garantir a criação de oportunidades de trabalho

Foto: Divulgação
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Israel e grupo Hamas retomam
negociação sobre acordo de paz

MUNDO

Cairo - Mediadores da 
diplomacia egípcia inicia-
ram ontem  negociações 
separadas com represen-
tantes do grupo palestino 
Hamas e de Israel para es-
pecificar detalhes de um 
acordo de cessar-fogo que 
deu fim a oito dias de troca 
de bombardeios. 

De acordo com um fun-
cionário egípcio, que não 
quiser ser identificado, o 
diálogo abordará as deman-
das palestinas para que Is-
rael reduza a restrição nas 
fronteiras na Faixa de Gaza, 
uma medida que poderia 
ajudar a acabar ou, pelo 
menos, amenizar seis anos 
de bloqueio do enclave cos-
teiro governado pelo grupo 
islâmico. 

O acordo de cessar-fo-
go, mediado pelo Egito, foi 
firmado na última quarta-
feira, dando uma trégua às 
hostilidades que custaram 
a vida de seis israelenses e 
167 palestinos. No entan-

to, o texto do tratado esti-
pulava que questões como 
acesso a fronteiras, livre 
migração de palestinos e 
transferência de bens co-
meçariam a ser negociadas 
depois de, no mínimo, 24 
horas do acordo ter entrado 
em vigor.

 Israel impôs restrições 
à Faixa de Gaza em 2006, 
depois da vitória eleito-
ral do Hamas. O grupo não 
reconhece a existência do 
Estado de Israel. As limita-
ções foram acentuadas - e 
apoiadas pelo Egito - quan-
do o grupo islâmico tomou 
o controle da região após 
o conflito com o Fatah, da 
Autoridade Nacional Pales-
tina.

Algumas restrições a 
importações foram dimi-
nuídas ao longo dos anos, 
mas Israel ainda impõe 
uma longa lista de produtos 
proibidos, incluindo itens 
de construção civil que po-
deriam supostamente ser 
usados para a fabricação 
artesanal de armas.

Mahmoud Al-Zahar, um 
dos representantes das ne-
gociações do grupo Hamas, 

disse nesse fim de semana 
que o grupo queria a aber-
tura das quatro fronteiras 
de importações de produ-
tos que funcionavam antes 
de 2006. Somente uma de-
las funciona atualmente, 
com um terminal reservado 
para palestinos e estrangei-
ros com permissão de en-
trar ou sair do território.

Tensões 
Na última sexta-feira, 

tensões voltaram a ameaça 
o acordo de paz entre Isra-
el e a Faixa de Gaza, quan-
do policiais israelenses 
mataram um palestino que 
teria tentado atravessar a 
fronteira. Temendo uma 
nova escalada de violência, 
o Egito exortou a polícia do 
Hamas para que reforças-
se a segurança ao longo da 
barreira e evitasse que mais 
civis tentassem furar o blo-
queio.

Israel iniciou uma ofen-
siva aérea contra a Faixa de 
Gaza em 14 de novembro, 
no que classificou como 
uma resposta aos foguetes 
palestinos disparados con-
tra seu território.

Mediadores da diplomacia 
egípcia reiniciam o diálago  
com as partes em separado

O acordo pôs fim aos confrontos que duraram oito dias entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza

Foto: Divulgação

Cairo - Em uma reunião 
com o Conselho Judiciário, 
ontem, o presidente do Egito, 
Mohamed Mursi, concordou 
que somente suas decisões 
relacionadas a temas “sobe-
ranos” seriam protegidas de 
revisão judicial, indicando 
que teria aceitado uma con-
ciliação para tentar desar-
mar uma crise no país. Se-
gundo seu porta-voz, Mursi 
afirmou ainda que agiu den-
tro de seus próprios direitos 
ao promulgar uma série de 
decretos que lhe conferem 
mais poderes, na última 
quinta-feira. Enquanto isso, 
o político da oposição egíp-
cia, Hamdeen Sabahy, disse 
que os protestos na Praça 
Tahrir continuarão até que 
o decreto seja totalmente re-
vertido. 

- Nossa decisão é a de 
continuar na praça. Não va-

mos sair antes que esta de-
claração seja derrubada. A 
Praça Tahrir é um modelo de 
um Egito que não vai aceitar 
um novo ditador, pois derru-
bou o velho - disse.

Mursi tinha deixado os 
opositores enfurecidos com 
um decreto assinado na 
quinta-feira que ampliava 
seus poderes. A medida de-
flagrou protestos violentos 
que rememoraram a revolu-
ção popular do ano passado 
que derrubou o autocrata 
Hosni Mubarak e permitiu a 
ascensão do movimento islâ-
mico de Mursi. Enfrentando 
crescentes pressões contra 
o polêmico decreto, Mursi se 
reuniu nesta segunda-feira 
com membros do Judiciário 
para tentar amenizar a crise 
política que tomou conta do 
país. 

- O presidente disse que 

tinha o maior respeito pela 
autoridade judiciária e por 
seus membros. Não há abso-
lutamente nenhuma violação 
sobre o Judiciário, de forma 
alguma. Ele está muito oti-
mista de que os egípcios su-
perarão esse desafio, assim 
como já superaram outros 
desafios - afirmou o porta-
voz presidencial Yasser Ali.

No fim de semana, as 
manifestações contra Mursi 
continuaram e um membro 
da Irmandade Muçulmana 
foi morto em um escritório 
do grupo político em Dama-
nhour, no delta do Rio Nilo. 
Segundo autoridades, mais 
de 500 pessoas ficaram feri-
das em choques com a polí-
cia entre manifestantes da 
oposição e do governo desde 
sexta-feira, um dia após o 
presidente ter anunciado as 
novas medidas.

Apesar de ver a presen-
ça do seu partido diminuir 
no Parlamento regional de 
62 para 50 deputados, o pre-
sidente da Catalunha, o se-
paratista Artur Mas, afirmou 
que não passa por sua cabe-
ça renunciar. Em entrevista 
coletiva ontem, um dia após 
a eleição, Mas afirmou que a 
consulta separatista continu-
ará. Para isso, o líder do parti-
do Convergência e União (CiU, 
de centro-direita) disse que 
vai iniciar conversas com a 
Esquerda Republicana Catalã 
(ERC) e o Partido Socialista da 
Catalunha (PSC). 

Após a divulgação dos 
resultados das urnas, o ERC já 
deu indícios de que está aber-

to a negociações com a CiU. 
Mas teria que abandonar me-
didas de austeridade, adotar 
mais políticas sociais e se afas-
tar do Partido Popular, ligado 
ao governo central espanhol.

 - Se o CiU quiser algum 
tipo de acordo, precisa dar 
um sinal: não pode continuar 
cedendo poder ao Partido Po-
pular - disse Oriol Junqueras, 
líder do ERC, que conseguiu 
duplicar sua representação no 
Parlamento.

Mas se reuniu com seus 
colaboradores mais próxi-
mos para planejar os próxi-
mos passos. Segundo a im-
prensa espanhola, deverão 
ser feitos ajustes no gabine-
te. O próprio secretário-geral 

do, Oriol Pujol, admitiu na 
manhã de ontem que o re-
sultado de domingo deixa a 
CiU “nas mãos da Esquerda 
Republicana”.

 Por outro lado, a líder 
do PP catalão, Alicia Sánchez-
Camacho, pediu ontem que o 
CiU faça uma revisão em seus 
planos de soberania e não se 
una ao ERC, pois, segundo ela, 
o resultado nas urnas teria de-
monstrado que a população 
não deseja a consulta sobre a 
independência. 

O PP obteve 19 assentos 
no Parlamento, enquanto o 
ERC conquistou 21. Segundo 
analistas políticos, seria mais 
interessante para a CiU um 
acordo com os esquerdistas.

Presidente do Egito limita 
decreto que ampliava poder

Dirigente da Catalunha não 
admite renunciar ao cargo
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Paraíba fica em segundo 
lugar na Copa Brasil de
Futebol de 5 em SP

SUL-AMERICANO dE vôLEI

Prata para o paraibano
Álvaro Filho, que faz 
dupla com Thiago, jogou 
a etapa argentina

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O paraibano Álvaro Fi-
lho, que faz dupla com o 
catarinense Thiago, conse-
guiu a medalha de prata na 
etapa argentina do Circuito 
Sul-Americano de Vôlei de 
Praia, disputada no final de 
semana nas areais de Para-
dor Triferto, em Santa Fé. 
Os brasileiros chegaram na 
final de forma invicta, mas 
perderam a disputa da me-
dalha de ouro para a dupla 
chilena Esteban e Marco 
Grimat, por 2 sets a 1 de vi-
rada, com parciais de 21a19, 
11/21 e 15/13 no tie break. 
Os chilenos são treinados 
pelo brasileiro Marcelo Ca-
ralhaes, o Big.

Os venezuelanos Farid 
Mussa e Jackson Henríquez 
garantiram a última vaga no 
pódio depois de baterem os ar-
gentinos Pablo Suarez e Santia-
go Etchegaray por 2 a 0 (21/19 
e 21/15) e ficaram com a me-
dalha de bronze.

Na final feminina, o 
Brasil levou a melhor. Diri-
gidas na competição pelo 
técnico Marcos Miranda, 
Lili e Rebecca tiveram cam-
panha perfeita nas areias 
argentinas. A dupla venceu 
os cinco jogos que disputou 
e não cedeu sets às parce-
rias rivais. Além disso, Lili 
foi eleita a melhor jogadora 
do torneio.

Na final, as brasileiras 
derrotaram as chilenas Ca-
mila Pazdirek e Francisca Ri-
vas por 2 sets a 0, parciais de 
21/11 e 21/15. A terceira po-
sição ficou com as argentinas 
Ana Gallay e Virginia Zonta, 
que superaram as venezue-
lanas Frankelina Rodriguez 
e Orquídea Vera também em 
dois sets: 21/12 e 21/14.

O Brasil é o atual cam-
peão sul-americano de vôlei 
de praia, tanto no masculi-
no quanto no feminino. Na 
temporada passada, que teve 
sete etapas, o país conquis-

tou 18 medalhas, sendo 12 
de ouro.

Circuito Sub-21
As duplas Marcus/Guto-RJ 

e Drussyla/Duda (RJ-SE) são as 
últimas campeãs da temporada 
2012 do Circuito Sub-21 Banco 
do Brasil Vôlei de Praia. No últi-
mo domingo, as parcerias ven-
ceram a sexta e última etapa do 
ano, disputada nas quadras de 
areias da Escola de Educação 
Física do Exército, na Urca, no 
Rio de Janeiro-RJ.

Na decisão da etapa ca-
rioca, os irmãos derrotaram 
o paraibano Léo Morais e  o 
carioca Eduardo por 2 sets a 
0, parciais de 21/11 e 21/15. 
Na disputa de terceiro lugar, 
Ramon e Álvaro Andrade 
(RJ-SE) levaram a melhor so-
bre Allison/Anderson Melo 
(SC-RJ), vencendo por 2 a 1 
(21/16, 14/21 e 15/13).

No feminino, Drussyla, 
de 16 anos, e Duda, de 14, 
que foram as representan-
tes do Brasil no Campeona-
to Mundial Sub-19 de 2012, 
conquistaram o terceiro pó-
dio da dupla no Circuito Sub-
21 Banco do Brasil em três 
torneios disputados. A dupla 
foi campeã da etapa de Bra-
sília (DF) e ficou em terceiro 
lugar em João Pessoa (PB).

“Este foi o melhor tor-
neio que disputamos. O time 
funcionou muito bem. So-
mos muito novas, então cada 
etapa representa muito em 
termos de experiência para 
nós. Procuramos aproveitar 
todas as oportunidades que 
tivemos esse ano”, afirma.

Na decisão, a jovem du-
pla derrotou as cariocas Na-
tália Silveira e Fernanda por 
2 sets a 0, parciais de 21/9 
e 21/13. Atuais campeãs na-

Paraíba ganha
medalhas de 
bronze no nado
sincronizado

A Paraíba fez uma boa 
campanha no Campeonato 
Brasileiro de Nado Sincroni-
zado Categoria Infantil, dis-
putado no último final de se-
mana no parque aquático do 
Náutico Cearense, em For-
taleza. Apesar de participar 
da competição com apenas 
3 atletas, o Colégio Marista 
foi destaque, conseguindo 2 
medalhas de bronze:  Nicole 
e Mariana, no dueto  do in-
fantil B, e Ana Clara, no solo 
do infantil A.

Além da equipe do Ma-
rista, o Grêmio Cief também 
representou a Paraíba no 
campeonato e obteve alguns 
resultados expressivos. Tatia-
na Wanderley foi bronze no 
solo infantil B. Na principal 
categoria, Talita Garcia e Tha-
lita Pereira ficaram em quarto 
lugar no dueto. A mesma colo-
cação conseguiu Talita Garcia, 
no solo. Na categoria infantil 
principiante, o dueto Geovana 
e Ana Clara terminou também 
na quarta posição.

Os clubes paraibanos 
foram dirigidos pelas técni-
cas Josélia Cristina Miranda 
e sua irmã Ana Maria Miran-
da. "Tivemos a participação 
de clubes de todos os Esta-
dos e o nível da competição 
foi muito mais alto do que 
esperávamos. O nado sin-
cronizado vem crescendo no 
país e diante de nossas difi-
culdades, considero muito 
bom os resultados alcança-
dos pelas nossas meninas", 
disse Josélia, que levou 16 
atletas de 9 a 12 anos pelo 
Grêmio Cief. 

Para Antonio Meira, 
da Federação de Esportes 
Aquáticos da Paraíba, Feap, 
o resultado só mostra o 
crescimento do esporte  na 
Paraíba. (IM)

cionais Sub-19, Ana Carolina 
e Mariana Chaia (RJ) fica-
ram em terceiro lugar depois 
de derrotarem Índia e Dani 
Santos (PA-RJ) por 2 sets a 1 
(18/21, 21/11 e 15/7).

Em 2012, o Circuito 
Sub-21 Banco do Brasil pas-

sou também por Canasviei-
ras (SC), Fortaleza (CE), Ma-
ringá (PR), João Pessoa (PB) 
e Brasília (DF). O título femi-
nino ficou com Sandressa e 
Juliana Simões (AL/PR), que 
fecharam a temporada com 
2.000 pontos.

Pódio da etapa carioca do Sub-21, onde o paraibano Léo foi prata

Álvaro Filho (2) ao lado de Thiago perdeu a final para uma dupla chilena em jogo disputado nas areias de Parador Triferto, em santa Fé, com parciais de 21/9, 11/21 e 15/13

O atleta José Alves Guedes será 
um dos destaques da Associação dos 
Caminhantes e Corredores  de Rua 
da Paraíba (Ascorpa), que competirá 
na 88a Corrida Internacional de São 
Silvestre, que acontecerá no dia 31 
de dezembro, em São Paulo. Cor-
rendo pela quinta vez na disputa 
que reunirá os maiores corredores 
do mundo o paraibano (categoria 
sênior) promete raça, determinação 
e disposição para conseguir um me-
lhor tempo e encerrar a temporada 
com “chave de ouro”.  

Guedes, como é mais conheci-
do, vai à capital paulista com a ex-
periência e as boas colocações que 
obteve nos desafios locais, nacionais 
e internacionais. Entre as   principais 
as disputas, conseguiu a primeira co-
locação na Corrida de Emancipação 
de Arapiraca/AL e Corrida Histórica 
de João Pessoa, Meia Maratona de 
Natal e Corrida do Sesc, no Juazei-

Ascorpa terá atletas participando da São Silvestre
SÃO PAULO

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

ro do Ceará (3º), Corrida das Praias, 
organizada pela Ascorpa, além das 
quatro vezes que esteve na tradicio-
nal São Silvestre. 

“São experiências e colocações 
maravilhosas que nos fazem acre-
ditar que podemos melhorar ainda 
mais para representar com dignida-
de a Paraíba no desafio em São Pau-

lo. Sempre me preparo para todas as 
disputas, mas a São Silvestre é uma 
corrida especial para qualquer atle-
ta”, disse. 

Antes de encarar o desafio in-
ternacional, o atleta patrocinado por 
Waldir Acessórios, participará da Cor-
rida da Pampulha, que ocorrerá no 
dia 9 de dezembro, em Minas Gerais. 

“Será uma boa prévia para quem vai 
a São Sivestre. Trata-se de outra cor-
rida importante no calendário nacio-
nal que reunirá muita gente boa do 
Brasil e exterior”, avaliou.  

Além de Guedes, a Ascorpa con-
firmou também as presenças do ma-
jor João Sérgio, o professor de Edu-
cação Física, Normando José, Silvio 
Barbosa, Francisco de Assis Costa, Jo-
cimar Pedro, Bandeira, Olivier, Rober-
to, Carlinhos, Wamberto, João dos 
Correios, Lenilson de Trindade, Lu-
ciano, Jaime Pereira, Alaide, Jurandir, 
Anderson, Gleidson, Lúcia, Anita, Ar-
tenire, Ana Laurino, Socorro e Lúcia 
Maria. Para o presidente da Ascorpa, 
Normando José, a expectativa é das 
melhores entre os atletas, que anu-
almente estão presentes na disputa 
internacional. Como faz todos os 
anos a Ascorpa realizará no próximo 
sábado (1), às 19h, o jantar de confra-
ternização de final de temporada, na 
Churrascaria  Brasa Gril, na Avenida 
Hilton Souto Maior, próximo à sede 
do Auto Esporte, em Mangabeira. 

A prova internacional de São Silvestre fecha a temporada em São Paulo
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Paraíba fica em 2o lugar na
Copa Brasil de Futebol de 5
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AMADOR

A Apace perdeu o jogo 
final para a equipe da 
Bahia no último domingo

A Ferrari jogou sujo enquanto 
pode para tirar o título do 
alemão Sebastian Vettel, mas 
não conseguiu porque Alonso 
fez uma corrida discreta e só 
chegou em segundo. Vettel 
foi sexto, o suficiente para 
confirmar o tricampeonato. 
Venceu o jogo limpo, perdeu 
o jogo sujo da Ferrari que 
usou de todas as artimanhas 
para terminar na frente do Campeonato Mundial. 
A corrida de Vettel foi totalmente prejudicada, 
primeiro pelo brasileiro Bruno Senna - é pior que 
Nelsinho Piquet - e depois pelas seguidas paradas 
nos boxes para trocar pneus. Uma conquista justa 
para quem pilotou com muita competência.

Jogo limpo

Faltam 40 dias para
a bola voltar a rolar
A partir de hoje faltam 40 dias para iniciar o Cam-

peonato Paraibano que no próximo ano começa bem 
mais cedo - em 2012 teve início no dia 5 de fevereiro 
-  e nenhum clube ainda iniciou os trabalhos com bola 
visando a temporada de 2013. Acho que os técnicos 
terão muitos problemas para acertar as equipes, pois 
o mês que se aproxima é de muita festa e feriados e 
maioria dos jogadores normalmente passam os festejos 
natalinos e de ano novo com a família. Em tese, serão 
poucos dias para se trabalhar no ajuste do time e do 
esquema tático.

Tudo leva a crer que os times irão se ajustar no fi-
nal do mês de janeiro ou começo de fevereiro, afinal ne-
nhum técnico é mágico. Além disso, alguns clubes como 
Nacional de Patos e Atlético de Cajazeiras enfrentam 
problemas bem maiores, já que até ontem não haviam 
anunciado ainda a comissão técnica e nem os jogado-
res. Os dois clubes, pelo visto, virão para a competição 
mais preocupados em se manter na disputa que buscar 
um lugar de destaque.

E não vai ser fácil porque a forma de disputa será 
muito desgastante para quem passar da primeira fase. 
Para se ter ideia, os participantes que avançarem à 
segunda fase darão, no mínimo, 28 jogos, sendo 14 
em casa e mais 14 fora. E tome despesas. Quando se 
planeja tem tudo para dar certo, mas na base do impro-
viso como Atlético e Nacional estão fazendo pode ser 
fatal lá na frente. Tomara que seus dirigentes consi-
gam resolver todos os problemas e não serem meros 
protagonistas.

Somados a estes problemas de apresentação de 
elencos e indefinição de comissão técnica, a competi-
ção de 2013 ainda tem a questão de estádios. Como se 
vê tem muito trabalho até a bola rolar em 6 de janeiro.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

A última vaga para o rebaixa-
mento na Série A ainda está 
aberta. Sport (41), Portugue-
sa (44) e Bahia (44) estão 
brigando para escapar. A de-
cisão sai no próximo domingo 
com a realização da última 
rodada do Brasileiro.

Rebaixamento

As belas do Kashima está na Copa do Brasil de 2013. Elas 
conquistaram o direito no domingo passado quando vence-
ram as meninas do Cabo Branco no jogo final nas penalida-
des por 2 a 0, depois do empate de 1 a 1 no tempo normal. 
Fez jus ao melhor time do Campeonato.

O time infantil do CSP 
acabou conquistando o seu 
terceiro título consecutivo 
estadual no último sábado, 
no Estádio Juracizão, quando 
ganhou nos pênaltis - empa-
te de zero a zero no tempo 
normal - de 3 a 1 do Femar.

CSP

Belas do Kashima

Revelado em setembro como mascote oficial da Copa de 
2014, o tatu-bola foi batizado no último domingo: Fuleco. O 
anúncio foi feito durante o “Fantástico”. O nome recebeu 
48% dos mais de 1,7 milhão de votos na eleição feita pela 
internet. Zuzeco (31%) e Amijubi (21%) eram as outras opções.

Mascote da Copa

Com a melhor campanha, 
o Instituto de Cegos da Bahia 
(ICB) confirmou seu favori-
tismo e levantou, pela quarta 
vez consecutiva, o troféu de 
Campeão da Copa Brasil de 
Futebol de 5 Série A. Na final,  
domingo passado, os baianos 
derrotaram a Apace, da Pa-
raíba por 3x1, no ginásio da 
Escola de Educação Física da 
Polícia Militar de São Paulo. 

O bronze foi bastante 
disputado entre a APADV 
de São Paulo e Agafuc do 
Rio Grande do Sul. O duelo 
resistiu ao 0x0 inclusive na 
prorrogação e foi decidido 
nos pênaltis (2x0).

Goleiro do Brasil nos 
Jogos Paralímpicos de Ate-
nas 2004, Pequim 2008 e 
Londres 2012, Fábio Luiz 
Vasconcelos é o novo téc-
nico da Seleção Brasileira 
de Futebol de 5 e neste ano 
participou da Copa Brasil do 
outro lado.

“É a primeira vez que 
participo da Copa Brasil não 
como atleta, mas como ob-
servador. O Futebol de 5 está 
a cada ano mais forte e está 
difícil pensar na convocação 
de apenas 15 atletas para a 
Seleção Principal. Pretendo 

a partir do ano que vem criar 
a Seleção Jovem, visando a 
renovação e trabalho com 
novos talentos”, afirmou.

Dono do Troféu Reve-
lação 2012, o baiano Tiago 
Santos do ICB/BA, 20 anos, 
se encaixaria no perfil.

“Ele é muito bom, tem 
potencial, mas não tem ex-
periência ainda para enca-
rar um jogo com a Seleção 
Principal. É um talento a ser 
trabalhado para os próximos 
Jogos”, avaliou Fábio.

O Troféu de Melhor 

Goleiro ficou para Toni, do 
CEIBC/RJ e o destaque da 
Copa Brasil 2012 ficou para 
Ricardo Alves, o Ricardinho, 
da Agafuc/RS, que voltou 
para casa com o bronze e 
dois troféus: o de Artilheiro 
(com 11 gols) e Melhor Jo-
gador.

Pela primeira, a Copa 
Brasil teve o Troféu Gol Mais 
Bonito, em homenagem ao 
jogador Nilson Silva, dono 
do primeiro gol do Brasil 
em Jogos Paralímpicos e que 
faleceu neste ano. O dono 

do troféu foi o zagueiro da 
APADV/SP Emerson de Car-
valho.

“Concluímos nosso calen-
dário esportivo de 2012 com a 
maior competição de Futebol 
de 5 do país. As disputas tive-
ram excelente nível técnico. 
Esperamos que o ano que vem 
seja ainda melhor, já que come-
çamos um novo ciclo paralím-
pico, rumo os Jogos Rio 2016”, 
disse Sandro Laina, presidente 
da Confederação Brasileira de 
Desportos  para Deficientes Vi-
suais (CBDV), em discurso.

Uma eventual transferência de 
Sebastian Vettel -  para a Ferrari - é es-
peculada com frequência no mercado 
de pilotos da Fórmula 1. No entanto, o 
próprio alemão adiantou que não tem 
pressa de deixar a Red Bull. Contratado 
pela equipe austríaca até 2014, o agora 
tricampeão mundial afirma: quer con-
tinuar colhendo sucessos onde está.

 "O próximo desafio? Em primeiro 
lugar, quero aproveitar. O mais impor-
tante é estar presente. Não quero me 
empolgar demais nos próximos anos", 
afirmou no último domingo, após a 
conquista do título da temporada de 
2012. "Estou com a equipe. Tenho con-
trato até o fim de 2014. Estou muito 
feliz e extremamente comprometido 
para os próximos anos", completou.

 Em seu discurso em Interlagos, 
Vettel muitas vezes se mostrou emo-
cionado, demorando a colocar as pa-
lavras em sequência e a sorrir. Vence-
dor com a Red Bull também em 2010 e 
2011, o jovem alemão de 25 anos tra-

tou de destacar a participação de todos 
os funcionários na conquista.

 "Eu realmente me sinto um cara 
do time. Nem mais importante, nem 
menos importante", desabafou Vettel. 
"Eu realmente me sinto um deles. O 
que conseguimos hoje, e o que aconte-
ceu, é algo que acontece desde que me 
juntei ao time. É algo do trabalho feito 
por todo o ano", completou.

 Ainda nas palavras de sua entre-
vista, Sebastian Vettel destacou o sen-
timento no trabalho de todos da Red 
Bull. "Você não faz esse trabalho não 
porque quer, porque precisa do dinhei-
ro. Você faz porque você ama", disse 
ele, que superou Fernando Alonso por 
apenas três pontos: 281 a 278. "Estou 
muito feliz na posição que estou. É in-
crível o que conseguimos", concluiu. 

Hostilizado
Fernando Alonso veio a São Pau-

lo com a difícil missão de superar Se-
bastian Vettel e conquistar seu tercei-

ro título da Fórmula 1. Entretanto, o 
espanhol viu o alemão conseguiu um 
sexto lugar que lhe deu o tricampeo-
nato da principal categoria de auto-
mobilismo no mundo. Alonso termi-
nou o Grande Prêmio de Interlagos 
desse domingo na segunda colocação 
e ainda foi hostilizado no pódio.

“Alonso, veado!”, provocou par-
te da torcida brasileira concentrada 
na reta de chegada enquanto o espa-
nhol lamentava seu vice-campeonato e 
via Jenson Button celebrar sua vitória 
na prova. Junto aos dois, Felipe Massa 
chorava emocionado por ter termina-
do entre os três melhores no GP bra-
sileiro.

 “Não perdemos aqui no Brasil, 
e sim em algumas provas desafortu-
nadas. Ano que vem tentaremos de 
novo”, disse Alonso enquanto era 
hostilizado. Ao mesmo tempo, o cam-
peão Sebastian Vettel corria pela pista 
e chegou a comemorar seu título com 
a torcida. 

Vettel comemora seu terceiro título na F-1
NO BRASIL

Vettel comemora com 
a equipe a conquista 
em Interlagos

No jogo final, o time baiano do Instituto dos Cegos levou a melhor sobre os paraibanos por 3 a 1

FOTOS: Divulgação



Botafogo apresenta novo elenco
FESTA NA MARAVILHA

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Torcedores prestigiam 
a chegada dos reforços. 
Warley só chega amanhã

Pedro Alves
Especial para A União

O Botafogo-PB apresen-
tou parte do elenco para a 
temporada 2013 na tarde de 
ontem, na Maravilha do Con-
torno. Os torcedores do Belo 
puderam ver os jogadores que 
vão vestir a camisa do time na 
temporada do ano que vem. 
Dentre os mais festejados esta-
va o goleiro Genivaldo que vai 
para sua quarta temporada de-
fendendo o clube.

O presidente do clube, 
Nelson Lira, comandou a fes-
ta da apresentação e falou um 
pouco do esforço financeiro 
que os dirigentes estão fa-
zendo para formar esse time. 
Segundo o mandatário bota-
foguense, o grupo vem sendo 
montado com os jogadores que 
se destacaram na Paraíba e em 
outros estados na temporada 
desse ano.

“Nós estamos montando 
uma verdadeira seleção parai-
bana desse ano. Um exemplo é 
o goleiro Genivaldo que volta 
ao clube e foi considerado pela 
imprensa do Estado como o 
melhor goleiro do campeonato. 
Outro caso é o atacante Warley, 
que foi o artilheiro da compe-
tição deste ano e se apresenta 
amanhã, junto com o zagueiro 
Osmar”, frisou o dirigente.

O vice-presidente de fute-
bol do clube, Ariano Wander-
ley, convocou primeiro a co-
missão técnica, formada pelo 
técnico Marcelo Vilar, o treina-
dor de goleiros Walter Bahia, o 
preparador físico Alexandre e 
o auxiliar Totonho.

Em seguida foram chama-
dos os jogadores que já estão 
em João Pessoa e que começa-
rão a t reinar hoje. Se apresen-
taram o goleiro Genivaldo; os 
laterais-direito Diego Pitbull e 
Ferreira; os zagueiros Everton,  
Sadan e André Lima; os volan-
tes Marcelo Pinheiro, Izaias e 
Djavan; e o atacante Edgard. 

E outras novidades como 
o volante Hércules (ex- Gua-
rany-CE), e o atacante Maxwell 
(ex-Baraúnas-RN), integrados 
ao elenco tricolor. O atacante 
Wanderley, ex-Campinense, 
não estava na Maravilha, mas 
se incorpora ao elenco logo 
mais. A diretoria também con-
firmou a chegada do lateral es-
querdo Zada, e dos meias Fábio 
Neves e Sandro (ex-ABC-RN).

De forma invicta, a equi-
pe infantil do CSP conquistou 
o tricampeonato paraibano 
no último sábado ao vencer 
o Femar, nos penais por 3 a 
1 - no tempo regulamentar o 
jogo terminou em 0 a 0 -. Com 
isso, o CSP se consagra como o 
principal clube de futebol na 
Paraíba na formação de talen-
tos na prática do futebol, com 
reconhecimento nacional, já 
que foi o único do Estado a fa-
zer a melhor campanha numa 
edição de Copa São Paulo, em 
2009, quando terminou sem 
perder e somente eliminado 
no saldo de gols.

Na manhã de sábado pas-

sado, a equipe dirigida por 
Gerson Júnior não fez um 
bom primeiro tempo, mas 
reagiu na etapa seguinte 
quando pressinou o Femar e 
até chutou uma bola na tra-
ve. A partida foi comandada 
por Gutemberg Pereira e ao 
seu final os diretores da Fe-
deração Paraibana de Fute-
bol prestigiaram a entrega de 
medalhas e troféus aos ven-
cedores.

O diretor técnico da FPF, 
Geraldo Magela, enalteceu 
os jogadores pela forma lim-
pa como atuaram na partida, 
sem jogada violenta ou agres-
são. “Os meninos deram um 

bom exemplo e os técnicos 
dessas equipes também estão 
de parabéns. Futebol é isto, 
sendo jogado na bola e com 
muita determinação”, disse.

O artilheiro do Campeo-
nato Paraibano Infantil foi o 
atacante Neto, com 13 gols e o 
segundo coube a Álvaro com 
11. O técnico Gérson Júnior 
parabenizou os garotos por 
mais uma conquista e também 
valorizou o adversário, “Foi 
um jogo bem disputado e fo-
mos melhores na bola parada. 
O Femar  fez bonito e merece 
ser enaltecido o trabalho que 
Ferreira vem fazendo com es-
ses valorosos garotos”, disse.

CSP conquista o tricampeonato 
paraibano na categoria infantil

Os novos jogadores do elenco do Botafogo que vão disputar a temporada de 2013 foram apresentados, ontem à tarde, na Maravilha do Contorno

Jogadores do CSP que conquistaram o tricampeonato infantil no sábado

FOTO: Edônio Alves
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O Kashima é quem vai 
disputar a Copa do Brasil de 
Futebol Feminino em 2013, a 
partir do dia 3 de março. É que 
a equipe conquistou o Cam-
peonato Paraibano de 2012. 
Numa partida sob sol forte, o 
time do bairro do Cristo der-
rotou o Cabo Branco por 2 a 
0 nos pênaltis, já que no tem-
po regulamentar houve em-
pate de 1 a 1. A conquista do 
Kashima quebra a sequência 
de títulos do Botafogo, clube 
que vinha representando o 
Estado nas últimas edições da 
competição. 

As duas equipes começa-
ram a partida se estudando e 
a bola não passava do meio de 
campo. Tanto que o primeiro 
lance perigoso só aconteceu 
aos 20 minutos. A meia-ata-
cante do Kashima, Ledjane, 
cobrou uma falta de longe 
da área, próximo ao circulo 
central, e a bola bateu no tra-
vessão e entrou: 1 a 0 para o 
Kashima.

 Aos 22, o Cabo Branco 
tentou empatar também com 

Kashima vai disputar a Copa Brasil de 2013
FUTEBOL FEMININO

uma cobrança de falta, mas a 
bola foi para fora. A atacante 
Bárbara bateu da entrada da 
grande área, mas a goleira Éli-
da do Kashima defendeu e no 
rebote a bola foi por cima do 
travessão. Na saída para o in-
tervalo, o placar continuava 1 a 
0 para o Kashima. O empate da 
equipe alvirrubra só saiu aos 

14 minutos da segunda etapa. 
Jamayra cobrou o escanteio 
e, em um bate-rebate na área, 
Raíssa cabeceou para dentro 
do gol: 1 a 1, no Estádio da Gra-
ça. O Kashima tentou reagir 
após o empate, mas as jogado-
ras estavam cansadas devido 
ao desgaste físico provocado 
pelo sol forte. O confronto ter-

minou empatado em 1 a 1 e a 
decisão ficou para os pênaltis.

Nas cobranças, Ladjane 
e Betânia converteram para 
o Kashima e a goleira Élida 
defendeu os pênaltis batidos 
por Camila e Jamayra do Cabo 
Branco. O resultado confirmou 
o título do Campeonato Pa-
raibano de Futebol Feminino 

para a equipe do Kashima.
Emocionada, a técnica 

Gledes Costa, do Kashima, 
precisou ser atendida porque 
desmaiou diante do forte ca-
lor e da emoção em mais uma 
vez comandar uma equipe 
vitoriosa. Nada grave. Depois 
ela comemorou bastante com 
as companheiras.

Jogadoras do Kashima fazem a festa na Graça após a conquista do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino, domingo passado

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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& Mundo

Vice-presidente da CBF 
é investigado por crimes
contra sistema financeiro

Marco Polo numa enrascada
INVESTIGAÇÃO DA PF

Kieza diz que vai
rebaixar o Sport

Maracanã pode não
ter jogo em junho

Após comemorar o empate com o 
Bahia na última rodada do Brasileirão que 
salvou o Náutico definitivamente da degola, 
o atacante Kieza resolveu extravasar 
cutucando os rivais do Sport, adversário do 
próximo domingo, que ainda briga contra o 
rebaixamento. O atleta postou provocações 
em sua contado Twitter, se referindo ao 
time Rubro-Negro como “a coisa”. “Domingo, 
vamos acabar de derrubar ‘a coisa’. Vamos 
que vamos, Timba”.

 O amistoso da seleção Brasileira 
marcado para o dia 2 de junho pode não 
acontecer. O secretário-geral da Fifa, 
Jérôme Valcke, afirmou ontem que o jogo 
depende de um aval da entidade máxima 
do futebol e só será realizado no Maracanã 
caso não cause nenhum problema para a 
organização da Copa das Confederações. 
“Ainda não autorizamos esse jogo”, disse 
Valcke,durante um seminário na Soccerex 
que acontece no Brasil.

Curtas

Ney vê Ganso ainda
longe da boa forma

Após o empate por 0 a 0 com a 
Ponte Preta, na tarde do último domingo, em 
Campinas, em partida marcada pela estreia 
de Paulo Henrique Ganso como titular do são 
Paulo, o técnico Ney Franco avisou que o meio-
campista, assim como o argentino Cañete, 
ainda estão muito abaixo do restante do 
elenco e só devem mostrar o melhor futebol 
na próxima temporada. “Os dois jogadores 
estão muito abaixo do grupo, vamos preparar 
para a próxima temporada”.

Daniel Alves volta a
sofrer nova lesão

Dunga segue com
chances no Inter

As lesões musculares continuam a 
atormentar o lateral direito do Barcelona e 
Seleção Brasileira, Daniel Alves. Depois de 
atuar apenas por 13 minutos na partida 
com o Levante, o camisa 2 azul-grená 
passou por exames nesta segunda-feira, 
que constataram a contusão: estiramento 
muscular na coxa direita. O tempo de 
recuperação gira entre 15 e 20 dias. Apenas 
neste ano, esta foi a quarta lesão de Daniel 
Alves, que sofreu estiramento,.

A direção do Internacional promete 
definir nesta semana a contratação da 
nova comissão técnica para a temporada 
de 2013. O treinador que a cúpula do 
clube quer é Dunga, que como jogador foi 
formado no próprio Inter, e também foi o 
capitão da Seleção Brasileira na conquista 
do tetracampeonato mundial em 1994.  Foi 
também na Seleção que Dunga teve a sua 
primeira e única experiência como treinador 
de futebol, entre 2006 e 2010.

Emoções vão ficar 
para última rodada

A última rodada do Campeonato 
Brasileiro está cheia de clássicos e com 
diferentes motivações. O Sport, por 
exemplo, vai ao estádio dos Aflitos para 
enfrentar o Náutico e tentar se livrar do 
rebaixamento. Para isso, o time precisa 
de um verdadeiro milagre. Além dos três 
pontos, os pernambucanos querem ver o 
Bahia e a Portuguesa serem derrotadas. 
Resta saber se  o Leão vai passar pelo 
Timbu que não está disposto a rever o 
rival no Brasileiro do próximo ano.

Oficiais da Polícia Fe-
deral compareceram à casa 
do presidente da Federação 
Paulista de Futebol, Marco 
Polo Del Nero, na madruga-
da de ontem e apreenderam 
documentos e computado-
res do dirigente. O cartola 
paulista, que também é vi-
ce-presidente da CBF, foi en-
caminhado à sede da PF em 
São Paulo para prestar es-
clarecimentos e foi liberado 
em seguida. 

A operação da Polícia 
Federal é chamada de Dur-
kheim e investiga a violação 
de bancos de dados e tam-
bém crimes contra o sistema 
financeiro. Foram 33 man-
dados de prisão e outros 34 
mandados de coerção coerci-
tiva (quando a pessoa é leva-
da para prestar depoimento 
e depois liberada). Del Nero 
se encaixa nesta segunda 
definição, mas ainda não se 
sabe o que está sendo apura-
do sobre o dirigente. 

“Estou absolutamente 
tranquilo. É algo de ordem 
pessoal, que corre sob sigilo 
e não envolve minha atua-
ção no futebol e no meu es-
critório de advocacia. Essa 
ação não atrapalha em nada 
neste momento (CBF e FPF 
em evidência por conta da 
troca de treinador). A polí-
cia chegou em casa, pediu 
documentos, eu dei, depois 
prestei depoimento por 
cerca de 20 minutos. Estou 

tranquilo”, disse Del Nero.
“Como advogado, a gen-

te não se assusta com essas 
coisas. Chegaram em casa, 
falaram que precisavam falar 
comigo e eu fiz isso. Conver-
sei normalmente e prestei os 
esclarecimentos. Minha vida 
profissional tem o futebol e o 
escritório de advocacia e não 
tem nada a ver”, completou 
o dirigente, que descartou 
estar envolvido com a opera-
ção Porto Seguro da Polícia 
Federal.

A ação deflagou um es-
quema de corrupção que 
envolve Rosemary Novoa de 
Noronha, ex-chefe de gabine-
te da Presidência da Repúbli-
ca em São Paulo e com trân-

sito livre no meio do futebol. 
Segundo informações 

divulgadas pela PF, a opera-
ção descobriu uma grande 
rede de espionagem ilegal 
que usava informações si-
gilosas contra políticos, 
desembargadores, uma 
emissora de televisão e um 
banco. A outra organização 
tinha como principal ativida-
de a remessa de dinheiro ao 
exterior através de câmbio 
sem autorização do Banco 
Central.

Fifa quer apuração
O secretário-geral da Fifa, 

Jérôme Valcke, disse ontem 
que o Comitê de Ética da Fifa 
será informado sobre a in-

vestigação da Polícia Federal 
a respeito de Marco Polo Del 
Nero. Segundo Valcke, o órgão 
pode abrir uma investigação 
própria sobre e caso e, se con-
siderar necessário, julgar se 
Del Nero deve ser afastado da 
máxima do futebol.

“A Câmara de Investi-
gação do Comitê de Ética 
é livre para iniciar uma in-
vestigação sobre qualquer 
membro do Fifa”, disse Valc-
ke, durante um seminário na 
Soccerex, no Rio de Janeiro. 
“A Câmara certamente será 
informada sobre o assunto.”

Del Nero é vice-presi-
dente da CBF e membro do 
Comitê Executivo da Fifa. 
Nesta segunda-feira, a Polí-

cia Federal apreendeu com-
putadores na sua casa em 
São Paulo e o convocaram 
para um depoimento.

Valcke disse ainda que 
não se informou sobre o 
caso. Disse que soube da in-
vestigação pela imprensa, 
mas adiantou que ela não 
tem qualquer ligação com a 
função de Del Nero na Fifa. 
“Isso é um problema do in-
terior do Brasil. Não tenho 
como comentar.”

O secretário-geral da 
Fifa, no entanto, evitou fazer 
qualquer juízo sobre o as-
sunto. Afirmou que ninguém 
deve ser condenado por an-
tecipação e sem uma investi-
gação completa.

O vice-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero (C), chegou a ser detido pela Polícia Federal. Ele é um dos envolvidos na Operação Durkheim

FOTOS: Divulgação

O técnico Luiz Felipe Scolari já es-
taria apalavrado para assumir a Sele-
ção brasileira em 2013. Quem revelou 
o acordo foi o diretor de seleções da 
CbF, Andrés Sanches, que soube da in-
formação através de amigos. Ontem, 
durante a Soccerex, o dirigente fez a 
revelação e afirmou ainda que deve 
deixar o cargo, após ser voto venci-
do na decisão da entidade de demitir 
Mano Menezes.

“Eu ainda não conversei com o 
presidente (José Maria Marin), mas a 
tendência é que eu saia. Pelo que eu 
sei, o Felipão está apalavrado. Soube 
de pessoas que têm credibilidade que 
ele está acertado”, declarou Sanches.

Andrés, no entanto, afirmou que 
ainda vai conversar com José Maria 
Marin para tomar conhecimento do 
que será feito em relação ao seu fu-
turo. O dirigente afirmou que ainda 
não pediu demissão ou foi demitido, 
mas que o fato de a CbF estar nego-
ciando com um treinador sem a sua 
participação seria um dos motivos da 
insatisfação.

“Claro que é um dos motivos. Eu 
estava satisfeito, mas depois dos últi-
mos acontecimentos não estou mais. 
Eles querem colocar pessoas da con-
fiança deles. Mas eu jamais pediria 
para sair sem falar com o presidente. 
Isso vai acontecer nos próximos dias”, 
disse o dirigente.

O dirigente afirmou que o futebol 
brasileiro vive um momento de “inse-
gurança” e afastou a palavra crise da 
Seleção brasileira.

“Fico triste por todas essas coisas 
que aconteceram. Vocês acham que 
eu queria estar aqui explicando para 
vocês a saída de um treinador? O mo-
mento é de insegurança. Estamos sem 
treinador”, disse.

Questionado se poderia concor-

Felipão pode dirigir a seleção

rer à presidência da CbF nas próximas 
eleições, em 2015, Andrés negou que 
vá encarar o pleito e já sabe o que vai 
fazer no futuro.

“Vou me reciclar, pensar na minha 
vida, nas minhas empresas. O momen-
to é de reciclar. Não estou pensando lá 
na frente”.

Andrés lamentou ainda que a po-
lítica seja colocada no futebol. O diri-
gente afirmou que a Seleção estava no 
caminho certo, em ascensão, quando a 
cúpula da CbF decidiu pela demissão 
de Mano Menezes. Ele lamentou ainda 
a ausência de um treinador às vésperas 
de um evento importante organizado 
pela Fifa. No próximo dia 1, a entidade 
máxima do futebol vai realizar o sor-
teio da Copa das Confederações, em 
São Paulo.

“Não tem nada de errado ou sujo 
que possa abalar o futebol brasileiro 
mais do que está abalado com a mu-
dança de treinador às vésperas do sor-
teio da Copa das Confederações, com 
todo mundo da Fifa aí. Vamos para lá 
sem treinador”. 

André diz que Felipão já está apalavrado

Diretoria e comissão téc-
nica acabaram nesta segun-
da-feira com o mistério da 
lista final de jogadores que 
representarão o Corinthians 
no Mundial de Clubes da Fifa, 
que será disputado no Japão 
a partir do próximo dia 6 de 
dezembro. Fábio Santos, que 
voltou lesionado da Seleção, 
foi confirmado.

O meia peruano Cachito 
Ramirez, que não deve perma-
necer no próximo ano, acabou 
sendo preservado da competi-
ção internacional e deve voltar 
ao seu país para encontrar um 
novo clube. O jovem meia-ata-
cante Giovanni vai em em seu 
lugar. O que ninguém tinha 
dúvida era a não participação 
de Zizao no Mundial de Clu-
bes, já que a comissão técnica 
decidiu por não levá-lo para o 
outro lado do mundo.

A lista com 23 nomes só 
não foi divulgada de manei-
ra oficial pelo Corinthians, 
porque o volante Guilherme 
virou dúvida. De acordo com 
o comunicado no site do Ti-
mão, a Fifa questiona a inscri-
ção do jogador, ex-Lusa, por 
ter chegado ao clube de Par-
que São Jorge após o término 
do período de inscrições do 
meio do ano, conhecido como 
"janela de transferências", 
que se aplica às transferên-
cias internacionais. 

Considerando que o atleta 
em questão veio transferido ao 
Corinthians da Portuguesa, o 
clube entende que o período 
de inscrições não se aplica ao 
referido jogador, que pôde in-
clusive disputar o Campeonato 
Brasileiro da Série A 2012, nos 
termos do art. 6º do Regula-
mento da Competição.

Tite anuncia jogadores
para Mundial no Japão

CORINTHIANS

Os relacionados

l GOLEIROS: 
Cássio, Julio Cesar e Danilo Fernandes

l LATERAIS: 
Alessandro, Fábio Santos e Guilherme Andrade

l ZAGUEIROS: 
Chicão, Paulo André, Wallace, Anderson Polga e Felipe

l VOLANTES: 
Ralf, Paulinho, Guilherme (ou Willian Arão) e Edenilson

l MEIAS: 
Douglas, Danilo e Giovanni

l ATACANTES: 
Emerson Sheik, Guerrero, Martínez, Romarinho e Jorge Henrique
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Paraíba terá laboratório de 
combate à lavagem de dinheiro

crimes financeiros

Convênio será assinado 
quinta-feira pelo Ministério 
da Justiça e o MPPBHOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/12
Registro CGE Nº. 12-01204-6
Objeto: Aquisição pela PBGÁS de acessórios, conexões e válvulas roscáveis em aço carbono, 

aço galvanizado e latão forjado para montagem de Conjuntos de Regulagem e Medição (CRM’s) 
em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.

Nos termos da ata apresentada pela Pregoeira, HOMOLOGO os Lotes 01, 02, 04, 05, 06 e 10 
do referido certame ao licitante ACI-ACESSÓRIOS E COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA, com 
o Valor Total de R$ 19.832,90 (dezenove mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa centavos) e 
os Lotes 03 e 09 do referido certame ao licitante CONFER INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, com 
o Valor Total de R$ 2.280,20 (dois mil duzentos e oitenta reais e vinte centavos).

João Pessoa, 22 de agosto de 2012.
DAVID DOS SANTOS MOUTA

Diretor Presidente em Exercício

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/12

Registro CGE Nº. 12-01204-6
Objeto: Aquisição pela PBGÁS de acessórios, conexões e válvulas roscáveis em aço carbono, 

aço galvanizado e latão forjado para montagem de Conjuntos de Regulagem e Medição (CRM’s) 
em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através do Pregoeiro constituído pela Decisão 
DE PRE 050/11, procedeu à adjudicação dos Lotes 01, 02, 04, 05, 06 e 10 do referido certame 
ao licitante ACI-ACESSÓRIOS E COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA, com o Valor Total de R$ 
19.832,90 (dezenove mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa centavos) e dos Lotes 03 e 09 
do referido certame ao licitante CONFER INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, com o Valor Total de 
R$ 2.280,20 (dois mil duzentos e oitenta reais e vinte centavos). 

João Pessoa, 23 de novembro de 2012.
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA

Pregoeiro Substituto

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO n. º 004/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Tomada de 
Preço do tipo menor preço em reunião que ocorrerá na CPL localizado no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de JACARAU, no dia 13 de Dezembro de 2012 as 11:00 horas. Objetivo: Construção 
de  Escola 2 Salas - padrão FNDE. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei 123/2006 e demais normas inerentes. Maiores informações: CPL, Fone: (083) 
3295-1880 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

JACARAU, 26 de Novembro de 2012.
Flávia de Lourdes da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 48/2012
Comunica aos interessados que o pregão presencial n° 48/2012 foi cancelado, por razões de 

interesse público.
 Nazarezinho - PB, 25 de Novembro de 2012

MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 
 Pregoeiro Oficial

POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.850.507/0001-34, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
4406/2012 em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Lavra de 
Areia em Tabuleiro de forma mecanizada, numa área de 48,72 hectares, referente ao Processo DNPM 
Nº 846.253/2006. Na(o) – Fazenda Santo Antônio – Zona Rural Município: PEDRAS DE FOGO – UF: 
PB. Processo: 2012-006481/TEC/LI-1643.

JOAQUIM CAETANO LEITE – CPF Nº 029.261.164-11, torna público que requereu à SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação nº 2483/2010/
PROC. Nº 2010-003953 – Comércio Varejista de Gás liquefeito e água mineral – AC: 80,0m² - CABEDELO 
– PB. Processo: 2012-008349/TEC/LO-4220.

PEREIRA WANDERLEY & CIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.083.866/0001-92, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 
4460/2012 em João Pessoa, 16 de novembro de 2012 – Prazo: 693 dias. Para a atividade de: Galpão 
Comercial (Comércio Varejista de Vidros). Na(o) – Rua Projetada Nº 2, Q 03, L 11A, Loteamento Progresso 
Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2012-007527/TEC/LA-0245.

ELDER ENEAS DOS SANTOS E SILVA – CNPJ/CPF Nº 027.415.684-99, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4227/2012 em João Pessoa, 25 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 02 (Duas) 
Unidades Multifamiliar em Pavimento Térreo, com uma área de 112,00m². Na(o) – Rua Agu Rodrigues 
dos Santos, QD 966, LT 271 – NOVA MANGABEIRA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-007096/TEC/LO-3833.

ENCOMARG ENGª COM. E ARQUITETURA LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.613.048/0001-54, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 
4224/2012 em João Pessoa, 25 de outubro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação 
residencial multifamiliar e comercial com quatro pavimentos (térreo + 03 pavimentos superior). Na(o) 
– Rua Flodoaldo Peixoto Filho QD. 86 LT. 556 – PLANALTO DA BOA ESPERANÇA Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007010/TEC/LP-1181.

MARIA DA GUIA SIMÃO DOS SANTOS, situada ao Largo Mercado Público Municipal, S/n Centro 
em Santa Rita – PB., e Inscrição Estadual nº 16.145.775-4 e CNPJ nº 07.428.414/0001-65, comunica o 
extravio de 02, talões de nota fiscal, modelo 2, Série D do nº 000201 a 000300, em branco.

EDUARDO FERNANDES DA CRUZ – CPF Nº 441.355.724-72, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Publicidade Volante 
Comercial e Serviço, Percurso: JOÃO PESSOA-PB – MINI TRIO ELÉTRICO F4000 KGE-3778-PB. 
Processo: 2012-008342/TEC/LO-4217.

JOSÉ DE ARIMATEIA H. DOS SANTOS – CPF Nº 587.739.084-87, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Publicidade 
Volante Comercial e Serviços – MINI TRIO ELÉTRICO – FORD/F4000-KLD-8501-PB – Percurso: no 
Município de JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-008302/TEC/LO-4203.

CONSTRUTORA ESPAÇO LTDA - CNPJ/CPF Nº 00.391.513/0001-70, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4173/2012 em 
João Pessoa, 22 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar com 
fossa e sumidouro (8 unidades). Na(o) – Rua Cardivando dos Santos SA, QD 205, LT 298 – Funcionário 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005323/TEC/LO-1007.

CONSTRUTORA FA LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.426.400/0001-05, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4138/2012 em 
João Pessoa, 19 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação de 16 Unidades 
Multifamiliar, com área de 958,22m². Na(o) – Rua Apos. Francisco Laureano da Silva – QD. 09 LT. 92 – 
COLIBRIS Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-006250/TEC/LO-3658.

EDR CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 02.598.608/0001-95, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 4552/2012 em João 
Pessoa, 23 de novembro de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edificação Comercial. Na(o) 
Av. Governador Flavio Ribeiro Coutinho – S/N Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-
007619/TEC/LP-1239.

ZANKA 06 PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA – CNPJ Nº 14.137.048/0001-50, torna público 
que à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
Nº 4533/2012, Pesquisa Mineral de minerais metálicos (manganês, sobre e principalmente ouro) através 
de 20 sondagens rotativas sem guia de utilização referente aos processos DNPM Nº 846.028/2007, 
846.031/2007, 846.032/2007, 846.034/2007, 846.037/2007, 846.168/2011, 846.365/2010, 846.366/2010 
e 846.367/2010, situado na Zona Rural, Municípios Igaracy, Itaporanga, Piancó e Coremas no Estado 
da Paraíba.

EDILSON AZEVEDO GAMBARRA DA NOBREGA – CNPJ/CPF Nº 055.971.024-00, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação para 
Pesquisa nº 4396/2012 em João Pessoa, 9 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Lavra Experimental de Rochas Pegmatíticas (Feldspato, Tantalita e Caulim) de forma mecanizada, numa 
área de 5,0 hectares, referente ao Processo DNPM Nº 848.363/2010. Na(o)   - Sítio Carneira Município: 
JUNCO DO SERIDÓ – UF: PB. Processo: 2012-003452/TEC/LOP-0054.

TANTALITA EXTRAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MINÉRIO LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.858.983/0001-15, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 3589/2012 em João Pessoa, 19 de setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Lavra de Feldspato e Quartzo, referente ao Processo DNPM Nº 846.084/2001, numa área de 21,30 ha. 
Na(o) – ALTO DO CURTUME – ZONA RURAL Município: PICUÍ – UF: PB. Processo: 2011-007097/
TEC/LP-0414.

MARIA SOCORRO DA CUNHA – CNPJ/CPF Nº 020.273.424-27, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 4288/2012 em 
João Pessoa, 6 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar 
com três pavimentos e o sistema de tratamento sanitário composto de uma fossa séptica e sumidouro 
cilíndrico. Na(o) – Rua Walter Paiva de Albuquerque – PARATIBE Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2012-006844/TEC/LI-1661.

AUXILIADORA MARIA SAMPAIO SILVEIRA DE AZEVEDO – CNPJ/CPF Nº 142.013.994-00, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 4433/2012 em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Consultório Médico em Ginecologia e Obstetrícia. Na(o) – Rua Coralio Soares de Oliveira Nº 433 
ED. ATRIUM SALA 102  Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007309/TEC/LO-3899.

NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.086.361/0001-41, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 4264/2012 
em João Pessoa, 5 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edifício comercial. 
Na(o) – Rua Iraci Felix Cordeiro – LT 28  QD. 990 – PARATIBE – LOT. NOVA MANGABEIRA Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-006803/TEC/LP-1154.

ALESSANDRO CAMPOS TAVARES - CNPJ: 03.564.624/0001-20, torna público que a SUDEMA 
(Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 4413 
e 4253/2012 em João Pessoa no dia: 13 DE NOVEMBRO DE 2012 prazo: 730 DIAS, para a atividade 
de: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Situado na(o): RUA JOÃO FERREIRA 
RABELO, S/N – CENTRO, município de: MANAIRA – PB.  Referente ao processo: 2012-005811/TEC/
LO-3580 e 2012005812/TEC/LO-3581.

HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 05.693.082/0001-10, torna público que a SUDEMA 
(Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº4523/2012, 
em João Pessoa no dia: 21 DE NOVEMBRO DE 2012 – prazo: 730 DIAS, para a atividade de: COMERCIO 
VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS, Situado na (o): RUA GOVERNADOR JOÃO FERNANDES LIMA, Nº 
1880 - CENTRO - município de: SOLANEA – PB. Referente ao processo: 2012-007661/TEC/LO-3998.

MARIA DELMA DE FIGUEIREDO NUNES - CPF: 930.177.904-87, torna público que a SUDEMA (Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE Nº 4049/2012, 
em João Pessoa no dia: 11 DE OUTUBRO DE 2012 – prazo: 365 DIAS, para a atividade de: LOTEAMENTO 
PARA FINS RESIDENCIAIS, Situado na(o): LOTEAMENTO VISTA BELA - NOSSA SENHORA DE FATIMA 
-  município de: SANTANA DE MANGUEIRA - PB.  Referente ao processo: 2012-007661/TEC/LO-3998.

VALDEREZ VITURINO SERAFIM – AUTO POSTO JAMACY - CNPJ: 06.329.982/0001- 46, torna 
público que a SUDEMA (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA 
DE OPERAÇÃO DE Nº 4528/2012, em João Pessoa no dia: 21 DE NOVEMBRO DE 2012 – prazo: 365 
DIAS, para a atividade de: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, ALCOOL, DIESEL, E OLEO 
LUBRIFICANTE, TROCA DE OLEO E CONVENIÊNCIA, Situado na(o) RUA ELVIDIO FIG. SILVA, Nº 165 – 
XIQUE - XIQUE -  município de: ITAPORANGA - PB.  Referente ao processo: 2010-006381/TEC/LO-2189.

GILVANDRO DE ALMEIDA FERREIRA GUEDES - CPF: 343.182.754-34, torna público que a SUDEMA 
(Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE Nº 
4416/2012, em João Pessoa no dia: 13 DE NOVEMBRO DE 2012 – prazo: 730 DIAS, para a atividade 
de:01 UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EM PAVIMENTO TERREO, COM UMA AREA DE 2.074,37 
M²  Situado na(o): RUA PROFESSOR ANTONIO ELIAS, S/N – FORTE VELHO  município de: SANTA 
RITA - PB.  Referente ao processo: 2012-007157/TEC/LO-3853.

T F CONSTRUTORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.500.334/0001-03 Torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação para a atividade de: 
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR. Na - RUA IPÊS S/N, ST 44, QD 049, LT 322 - ANATÓLIA 
- Município: JOAO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-008263/TEC/LI – 1782.

A Paraíba terá o primeiro 
Laboratório de Combate à La-
vagem de Dinheiro (LAB-LD). 
O convênio será assinado pelo 
Ministério da Justiça e o Mi-
nistério Público do Estado da 
Paraíba (MPPB) na próxima 
quinta-feira, penúltimo dia da 
reunião anual da Estratégia 
Nacional de Combate à Corrup-
ção e à Lavagem de Dinheiro 
(Enccla 2012-2013) – 10ª edi-
ção, promovida pelo Ministério 
da Justiça, no Hotel Mussulo, 
no município do Conde. Atual-
mente existem 17 laboratórios 
no país, sendo que o Ministério 
da Justiça vai investir mais R$ 
12 milhões na implantação de 
mais nove unidades.

Estarão presentes no 
evento o ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo; a mi-
nistra do Superior Tribunal de 
Justiça, Eliana Calmon; o mi-
nistro da Controladoria-Geral 
da União (CGU), Jorge Hage; o 
ministro da Advocacia-Geral 
da União (AGU) Luís Inácio 
Adams; entre outras autorida-
des ligadas ao tema.

O LAB-LD se traduz em 
soluções de softwares de últi-
ma geração, que permite aos 
operadores promover leitura 
rápida de eventos de desvio 
nas esferas financeiras e de-
mais gêneros criminais. Se-
gundo o procurador-geral de 
Justiça do MPPB, Oswaldo Tri-

Todos os defensores pú-
blicos do Estado integrantes 
do quadro ativo da carreira 
deverão votar na sexta-feira 
(30) para escolher a lista trí-
plice que vai indicar o pró-
ximo ocupante do cargo de 
defensor público geral da 
Defensoria Pública da Paraí-
ba. A votação será das 8h às 
17h no auditório do Procon-
-PB, em João Pessoa.

Para o cargo estão con-
correndo os defensores pú-
blicos Vanildo Oliveira Bri-
to, Otávio Gomes de Araújo, 

Dirceu Abimael de Souza 
Lima,  Manfredo Estevam Ro-
senstock, Angela Maria D. L. 
Abrantes, Levi Borges  Lima, 
Maria Madalena Abrantes 
Silva, Paulo Roberto Moura 
Bezerril, Wilmar Carlos de 
Paiva Leite e José Celestino 
Tavares de Souza.   

Atualmente quem ocupa 
o cargo de defensor público 
geral é Vanildo Oliveira Brito. 
A primeira eleição direta para 
escolha da lista tríplice de 
defensor público geral para 
o biênio 2012/2014 é regida 

pela resolução nº 002 de se-
tembro de 2012, do Conselho 
Superior da DPE com funda-
mento no artigo 249 da Lei 
Complementar Estadual nº 
104, de maio desse ano.

A Comissão Eleitoral 
com a finalidade de dirigir 
e fiscalizar a realização do 
pleito é constituída pelos de-
fensores públicos Argemiro 
Queiroz de Figueiredo (pre-
sidente), Antonio Rodrigues 
de Melho (1º secretário) e 
Jeziel Magno Soares (2º se-
cretário).

O Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba (TCE-
-PB) realiza hoje o ‘Encon-
tro com os Prefeitos’, na Sala 
de Sessões do TCE, Plenário 
Ministro João Agripino, com 
abertura às 8h30, pelo pre-
sidente Fernando Rodrigues 
Catão. Às 17h45 ocorre o en-
cerramento.

O seminário tem cará-
ter educativo, voltado exclu-
sivamente para orientações 
sobre temas que interessam 
aos novos gestores munici-
pais, que estarão assumindo 
seus cargos em 1º de janei-
ro de 2013. O objetivo é de 
levar aos novos prefeitos as 
principais orientações so-
bre temas que estarão futu-
ramente em pauta, durante 
julgamentos de suas presta-
ções de contas.

Exposições
O “Encontro com os Pre-

freitos em Transição'”terá 
exposições sobre temas 
como 'Regimes Próprios de 
Previdência Social', 'A Pres-
tação de Contas dos Repas-
ses Federais', 'Sistemas de 
Convênios' e 'A Lei de Acesso 
à Informação'.

O TCE também apresen-
tará uma ‘Cartilha de Orien-
tações aos Prefeitos Eleitos’ 
e Resoluções sobre a Transi-
ção'.  É um dos temas mais 
esperados pelos participan-
tes do encontro.

Durante o evento os 
prefeitos eleitos farão o 
preenchimento de um pré-
-cadastro para que possam 
a partir de janeiro ter acesso 
ao Portal do Gestor Público 
do Tribunal de Contas.

gueiro, a vinda do laboratório 
se deu em razão de a Paraíba 
ter se destacado no comba-
te a essas chagas, lembrando 
operações recentes, como, por 
exemplo a 'Pão e Circo'.

"É prazeroso ver o reco-
nhecimento de nosso Ministé-
rio Público, ainda mais em uma 
vertente em que é nítida a nossa 
vocação institucional. Isso só re-
flete a importância da parceria, 
ainda mais que a grande benefi-
ciária será a sociedade paraiba-
na”, destaca o procurador-geral. 
Esse é o segundo convênio que 
é firmado entre o Ministério da 
Justiça e o MPPB. O primeiro se 
deu em 2010, quando o Minis-

tério assinou convênio e entre-
gou o Laboratório de Combate à 
Cartelização.

Com esses investimentos, 
a Paraíba se notabiliza como 
uma das referências nacionais 
em termos de estrutura de 
combate ao crime organiza-
do. “Estamos sem dúvida na 
linha de frente, e esperamos 
continuar o trabalho sério, 
planejado e eficiente, que vem 
sendo desenvolvido pelo Gae-
co, Ccrimp, CaopCrim e Ncap 
(todos do Núcleo Criminal do 
MPPB) e por todos os procu-
radores e promotores da área 
criminal”, declara Oswaldo.

O Enccla, que acontece até 

a próxima sexta-feira, reúne as 
principais autoridades envolvi-
das na prevenção e na repres-
são a crimes de corrupção e 
lavagem de dinheiro no país, a 
exemplo do Conselho de Con-
trole de Atividades Financei-
ras (Coafi), Banco Central, Re-
ceita Federal, Polícia Federal, 
Ministérios Públicos Federal 
e Estadual, Ministério da Jus-
tiça, Delegacia de Repressão a 
Crimes de Informática (DRCI), 
Controladoria Geral da União 
(CGU) e Tribunal de Contas da 
União (TCU). São mais de 200 
participantes que estarão reu-
nidos debatendo as estratégias 
e ações propostas para 2013.

O ministro da Justiça José Eduardo Cardozo participará do evento na quinta-feira

Novo defensor público geral 
será escolhido na sexta-feira

Governo Federal exonera 
investigados em operação

TCE promove 
encontro com 
novos prefeitos 
hoje na capital

LisTa TrÍPLice

O Diário Oficial da União 
publicou ontem os primeiros 
nomes de servidores exone-
rados de cargos de confiança 
e a abertura de frentes inves-
tigativas e processos discipli-
nares decorrentes da Opera-
ção Porto Seguro da Polícia 
Federal.

A Casa Civil exonerou a 
chefe de gabinete do escritó-
rio da representação da Pre-
sidência da República em São 
Paulo, Rosemary Nóvoa de 
Noronha, e estabeleceu pra-
zo de 30 dias para a conclu-
são das investigações contra 
a servidora. A Advocacia-Ge-
ral da União (AGU) exonerou 
o adjunto do Advogado-Geral 
José Weber de Holanda. O ór-
gão informou que Holanda 
foi afastado de suas funções, 
até que seja concluída a in-
vestigação.

Na Secretaria do Patri-
mônio da União (SPU), o Mi-
nistério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão exonerou 
do cargo de assessora, Evan-
gelina de Almeida Pinho, que 
também é investigada pela PF. 
A Secretaria de Aviação Civil 
exonerou o diretor da Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 
(Anac), Rubens Carlos Viei-
ra. Por meio de nota, a Anac 
informou que foi instaurado 
processo administrativo para 
“apurar se as supostas irregu-
laridades tiveram algum im-
pacto na Agência”.

Em nota, a Agência Na-
cional das Águas (ANA) in-
formou ter afastado do cargo 
de diretor, Paulo Rodrigues 
Vieira. Já o Ministério do Meio 
Ambiente determinou a cria-
ção de comissão especial para 
apurar os fatos e responsabi-

lidades relativos à operação 
deflagrada pela Polícia Fede-
ral. Os trabalhos devem ser 
concluídos em 60 dias.

A Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (An-
taq) informou não haver, até o 
fechamento desta edição, ne-
nhuma exoneração no órgão 
em decorrência das investi-
gações que estão sendo feitas 
pela PF, mas que ainda hoje 
deverá se pronunciar oficial-
mente sobre o caso.

O Diário Oficial de on-
tem trouxe ainda a exonera-
ção de Esmeraldo Malheiros 
Santos do cargo de assessor 
da consultoria jurídica do Mi-
nistério da Educação (MEC). 
O órgão também determinou 
a instauração de comissão 
de sindicância investigativa, 
com prazo de 30, para apurar 
as denúncias.

Foto: Divulgação



JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058360
Responsavel.: JONAS EUGENIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 000000059/8238-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            176,63
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060637
Responsavel.: LUCIENE FERNANDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 498953894-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061506
Responsavel.: LUZINETE DE LARCEDA EVANGELISTA
CPF/CNPJ....: 826810234-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060663
Responsavel.: LUCIANO A DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 024189824-24
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            145,00
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL CASU-
ARINAS
Protocolo...: 2012 - 059916
Responsavel.: MARIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA
CPF/CNPJ....: 162325264-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059969
Responsavel.: MARIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA
CPF/CNPJ....: 162325264-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059968
Responsavel.: MARCONDE BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 012260981/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            916,98
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060745
Responsavel.: MARIA CASSIA DOS SANRTOS
CPF/CNPJ....: 011758769/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            580,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059441
Responsavel.: PETRONIO LOPES DO CARMO ME
CPF/CNPJ....: 001566098/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            310,52
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060697
Responsavel.: PONTUAL DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENT
CPF/CNPJ....: 010554743/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.715,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060683
Responsavel.: QUALITECH COM SERV INFO LTDA
CPF/CNPJ....: 002674088/0001-52
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            535,96
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061736
Responsavel.: ROSINETE MARIA SILVA
CPF/CNPJ....: 053160044-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             43,62
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060365
Responsavel.: ROGERIO M ELSTE
CPF/CNPJ....: 269684440-20
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            145,00
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL CASU-
ARINAS
Protocolo...: 2012 - 059914
Responsavel.: ROMMEL P DANTAS
CPF/CNPJ....: 652799485-00
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            145,00
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL CASU-
ARINAS
Protocolo...: 2012 - 059915
Responsavel.: RR COMERCIO DE MATERIAL ES-
PORTIVO L
CPF/CNPJ....: 015228723/0001-10
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            300,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059353
Responsavel.: R.R.COMERCIO DE MATERIAL ES-
PORTIVO
CPF/CNPJ....: 015228723/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.111,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059487
Responsavel.: ROSEANE CONFECCOES LTDA -ME
CPF/CNPJ....: 010205031/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            460,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060671
Responsavel.: SOTERRA  CONSTRUCOES E PRO-
JETOS LTD
CPF/CNPJ....: 040982175/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            840,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060324
Responsavel.: SISTEMA BRASILEIRO DE P DE 
SOLIDOS
CPF/CNPJ....: 015667448/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061311
Responsavel.: VANESKA CRISPIM VINAGRE ME
CPF/CNPJ....: 015458424/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            223,70
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060369
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,  27/11/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ALEXANDRE DUARTE DA COSTA 
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 073827174-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058343
Responsavel.: AGAPE CONST. E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 007990965/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            787,43
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059798
Responsavel.: ANCRE CONSTRUCAO & INCOR-
PORACA
CPF/CNPJ....: 015131435/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060159
Responsavel.: AHP CONSTRUCOES
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.703,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061648
Responsavel.: ANTONIO ABEL ROSENDO
CPF/CNPJ....: 295462494-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            359,59
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060108
Responsavel.: AURILENE RODRIGUES VIDAL CORDE
CPF/CNPJ....: 001632416/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            206,63
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061598
Responsavel.: BRUNO DO VALE MENDONCA
CPF/CNPJ....: 007792756/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.280,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059536
Responsavel.: ECOTEC ENGENHARIA AMBIENTAL 
LTDA
CPF/CNPJ....: 005374977/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            558,53
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059097
Responsavel.: EDUARDO JOSE DA COSTA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 592207914-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            173,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059386
Responsavel.: ELIZETE BATISTA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 002687936/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            648,65
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061615
Responsavel.: FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 526509604-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            303,53
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061493
Responsavel.: GERSON NASCIMENTO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 324863674-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            840,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060323
Responsavel.: GFT CONSTRUES E INCORPORAES 
LTDA
CPF/CNPJ....: 001683232/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060741
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA 
SERV ME
CPF/CNPJ....: 003740244/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.140,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 059265
Responsavel.: GIVANILDO FELIX DA SILVA
CPF/CNPJ....: 038620014-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            290,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061338
Responsavel.: HELLEN PRISCILLA DE FREITAS PEGO
CPF/CNPJ....: 012726781-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            810,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061540
Responsavel.: HELLEN PRISCILLA DE FREITAS PEGO
CPF/CNPJ....: 012726781-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            810,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061541
Responsavel.: INTERBLOCK ARTEFATOS DE CI-
MENTO S.A
CPF/CNPJ....: 011803338/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.172,40
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061610
Responsavel.: JANIO GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 015463893/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            434,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060283
Responsavel.: JONAS EUGENIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 000000059/8238-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            176,63
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060636
Responsavel.: JOSE BELO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 486839494-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 013/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
013/2012, no dia 11 de dezembro de 2012, ás 10h00min, que tem como Objeto a Aquisição de 01 
(um) veículo, zero KM, de Cabine Dupla, tração 4x4, 02 (dois) ar condicionado do tipo SPLIT e Equipa-
mentos Medico Hospitalar, conforme plano de trabalho, correspondente ao ANEXO I, com Recursos 
Convenio com o Ministério da Saúde e Recursos Próprios do Município, descritos e especificados 
no Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o edital na sede da prefeitura municipal. 

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, 26 de novembro de 2012.

Jose Idomar de Souza Bento     
Pregoeiro (a) Oficial.

MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA – CNPJ No 
10.483.375/0001-03, Inscrição Municipal nº 003225-5, comunica que perdeu o Alvará de Funcio-
namento, conforme Boletim de Ocorrência Policial nº 2580 datado de 23 de novembro de 2012.

ESFERA ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ No 03.367.268/0001-54,torna público que 
requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Ope-
ração – Edificação multifamiliar com 07 unidades habitacionais – AC – 609,65m² - Portal do Sol, 
João Pessoa – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 059/2012. PARTES: PMALCANTIL E CONSERV 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. OBJETO CONTRATUAL: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
CISTERNAS SEMI-ENTERRADAS. VALOR GLOBAL: R$ 700.457,93. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E PARECER JURÍDICO DA DISPENSA Nº 009/2012 – LEI Nº 8.666/93, 
ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.365.1003.1011. ELEMENTO DE DESPESA: 
44.90.51. FONTE DE RECURSOS: 001. PRAZO CONTRATUAL: 180 DIAS. SIGNATÁRIOS: JOSÉ 
MILTON RODRIGUES E HERBERT GOMES DOS SANTOS.

JOSÉ MILTON RODRIGUES
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

26/11/2012

PROCESSO No 028/2012
PREGÃO PRESENCIAL No 010/2012
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A FOR-

MACAO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO.
PARTES:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA e,
O TAMBORIM DE OURO LTDA. EPP
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A FORMACAO 

A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, subordinados a Secretaria Municipal de Educação e Esporte.
RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 99.200,00 (Noventa e 

Nove Mil e Duzentos 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:
ELAIR DINIZ BRASILEIRO                  - Pela Prefeitura Municipal de Santa Helena.
O TAMBORIM DE OURO LTDA. EPP  –Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 028/2012, referente a Licita-

ção (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2012 de 07 de novembro de 
2012, com abertura para 22 de novembro de 2012, às 09:30 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Santa Helena, 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: O 
TAMBORIM DE OURO LTDA. EPP. inscrita no CNPJ/MF n.º 08.399.743/0001-98, e INSC. EST. 
nº. 16.058.941-8, estabelecida à Rua Duque de Caxias,187 - Centro, Joao Pessoa, Estado da 
Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 99.200,00(Noventa e Nove Mil e Duzentos 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.

Santa Helena PB, 26 de novembro de 2012.

ELAIR DINIZ BRASILEIRO
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
 
PREGÃO PRESENCIAL 079/2012 Contratação de empresa para capacitação de professores da rede 

municipal do município de Patos - PB, conforme especificações constantes no Termo de Referência 
Anexo I deste Edital, o qual é parte integrante do mesmo.

 
ABERTURA: 10/12/2012 ás 10h00min (horário de Brasília)
 
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da Gerência de Licitações, no 

Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua Horacio Nóbrega, S/N, Belo Horizonte, Patos 
- PB, em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura ou realizado pela Internet. Informações pelo telefone (83)3423-3610  ramal 212 e 231 e 
no site www.patos.pb.gov.br e no e-mail licitacao@patos.pb.gov.br.

 
Patos – PB, 26 de Novembro de 2012.

 
Wescley Candeia Santana

 Pregoeiro

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

Cajazeiras-PB
Fone/Fax – (83) 531-2015 

  
EDITAL 

Responsável: Afrodite Modas e Conf. Ltda 
CNPJ: 08.011.217/0001-09 
Título/Valor-Duplicata-R$ 5.283,09/ R$ 2.709,71 
Protestante: Confecções Chacabru  Ltda 
Apresentante: Banco Bradesco S/A 
Protocolo: 85.200/ 85.290 
Responsável: Tito Libio Dias 
CPF: 078.849.654-96 
Titulo/Valor;DM- R$ 276,53 
Protestante: Maria de Fátima C Andrade 
Apresentante: Banco Bradesco S/A 
Protocolo. 85.187 
Responsável: Katiucia Marcolino 
CPF: 009.418.364-36 
Titulo/Valor: DM- R$ 112,00 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protestante: Maria Eliane e Souza 
Protocolo: 85.153 
Responsável: Francisco Glecio de Andrade 
CNPJ: 11.593.648.0001-35 
Titulo/valor:DM- R$ 573,15 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protestante: Formula H Comercio de Motos 
Protocolo: 85.056 
Responsável: Anne Karina Correia de A Machado 
CPF: 717.142.943-15 
Título/valor: DM-R$ 682,85 
Protestante: Incorporadora e Construtora Elo Forte 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protocolo: 85.175 
Responsável: Aristenio Marques de Oliveira 
CPF: 012.099.364-37 
Título/Valor: DM-R$ 264,65 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
 Protestante: Incorporadora e Const. Elo Forte 
Protocolo: 85.233 
Responsável: Magna Vieira de Albuquerque 
CPF: 083.735.414-54 
Protestante: Mariza Gomes Bezerra 
Titulo/Valor: DM- R$ 50,00 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protocolo: 85.443 
Responsável: Marcus Alberto B Lacerda 
CNPJ: 08.011.057/0001-06 
Título/Valor: DM-R$ 167,12 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protestante: Fama Têxtil 
Protocolo: 85.058 
Responsável: Casa do Mármore 
CNPJ: 14.124.114/0001-58 
Titulo/Valor: DM-R$ 541,00 
Protestante: Granfuji Ind. Com Impor. 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protocolo: 85.407 
Responsável: Antonio Justino Filho 

CPF: 498.647.004-30 
Titulo/Valor/DM/R$ 548,91 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protestante: Agrofrios Com de Frios e Hortifrutigrangei 
Protocolo: 85.465 
  Responsável: Construtora União Pré 
Moldados 
CNPJ: 13.861.733/0001-62 
Título/Valor:DM- R$ 460,83 
Protestante: Ferro Com.de Feragens Ltda 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protocolo: 84.677 
Responsável: Maria Rosiane de Franca Ferreira 
CPF: 069.796.594-56 
Protestante: Mendonça e Mendonça Com Ltda 
Apresentante: Banco Bradesco S/A 
Protocolo: 84.649 
Responsável: Photograph Evento 
CNPJ: 70.133.210/0001-33  
Título/Valor: DM-R$ 3.500,00 
Protestante: Future Mídia Digital  
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protocolo: 85.410 
Responsável: Gilvano Campos Bezerra 
CPF: 024.758.274-32 
Título/Valor: DM- R$ 172,50 
Protestante: Francisco de Assis Santos 
Apresentante: Address Logística e Serviços 
Protocolo: 85.310 
Responsável: Lidiana Morais de Oliveira 
CPF: 050.912.014-83 
Título/Valor:DM-R$101,00/R$ 96,00/ R$ 94,00,R$ 111,60 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protestante: Mariza Gomes Bezerra 
Protocolo: 85.444/ 84.505/85.493 
Responsável: Carlos da Silva Alves 
CPF: 023.020.754-55 
Títulos/Valor: DM- R$ 782,00 
Protestante: MFC Material de Const.Andrade 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protocolo: 85.504 
Responsável: Mercia Saraiva da Silva 
CPF: 081.046.714-30 
Título/Valor: DM-R$ 148,00 
Protestante: Maria Eliane de Souza 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protocolo: 85.502 
Responsável: Antonio Marculino Gomes 
CPF: 079.213.554-71 
Titulo/Valor:DM-R$ 700,00 
Protestante:Joana Gomes do N Sousa                            
Banco do Brasil S/A 
Protocolo: 85.170 

Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de Pro-
testo, à Rua  acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei. Cajazeiras – PB, 26 de novembro de 2012. 
  

Maria Dolores Lira de Souza 
Oficiala do Protesto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005.2012.
OBJETO: Execução da Ação de SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA de conformidade ao 

TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC 56/09 – ações inseridas no Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC, consoante o Processo nº 25100.043.536/2009-69 – MINISTÉRIO DA SAÚDE/
FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. EMPRESAS HABILITADAS: TRABES 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – (EPP) – CNPJ: 15.034.271/0001-35. NSEG CONSTRUÇÕES 
E INCORPORAÇÕES LTDA – (ME) – CNPJ: 16.715.147/000106. SETA CONSTRUÇÕES LTDA 
– (ME) – CNPJ: 10.600.699/0001-84, apresentou CRF/FGTS vencido – tratamento diferenciado 
conforme preceitua a Lei Complementar 123/2006. ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – (ME) 
- CNPJ 05.881.170/0001-46. IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCÕES LTDA – CNPJ: 
06.176.355/0001-12 e CEDRO ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 07.940.834/0001-26. EMPRESAS 
INABILITADAS:  ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA – (EPP) – CNPJ: 09.493.292/0001-16, por não 
ter apresentado atestado de capacitação técnica operacional compatível com o objeto licitado, con-
forme exigências do subitem 8.2.9, do Edital. FJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 
– (EPP) – CNPJ: 07.484.203/0001-40, apresentou CND-INSS vencida e não atendeu às exigências 
contidas no sub item de nº 8.2.10 (CREA não vistado no Estado da Paraíba), com a aplicabilidade 
do tratamento diferenciado conforme preceitua a Lei Complementar 123/2006 para o sub item de nº 
8.2.5,  a empresa mantêm-se inabilitada pelo desatendimento ao item 8.2.10.  LA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA- (ME) – CNPJ: 07.854.477/0001-83, Termos de Abertura e Encerramento do 
Balanço Patrimonial não registrados na Junta Comercial conforme exigências contidas no subitem 
de nº 8.2.2 e não apresentou atestado de capacitação técnica operacional compatível com o objeto 
licitado, conforme exigências do subitem 8.2.9, do Edital. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de quaisquer recursos com relação ao julgamento 
de habilitação, a sessão pública para abertura do envelope Propostas de Preços será realizada 
no dia 05.12.2012, às 14h00min, no local da primeira reunião. Demais informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, no endereço anteriormente informado, no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis ou pelo email: alagoinhaprefeiturapb@yahoo.com.br

PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA:
Alagoinha/PB, 20 de Novembro de 2012.

MARIA JOSÉ BARBOSA
Presidente da CPL

SERRA DA ARARA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – CNPJ Nº 15.722.632/0001-36. Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença 
Prévia nº 4405/2012 em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 – Prazo: 180 dias.  Para atividade de: 
Posto de Revenda de Combustíveis com Loja de Conveniências Na(o) – SÍTIO SERRA DA ARARA 
S/N – ZONA RURAL Município: CAJAZEIRAS – UF: PB. Processo: 2012-006908/TEC/LP-1175.

MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES – CNPJ Nº 04.688.196/0001-00 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4397/2012 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) – R. FREI IBIAPINA 
S/N Município: OLIVEDOS – UF: PB. Processo: 2011-002327/TEC/LO-0725.

R.P. DO NASCIMENTO EIRELI EPP – CNPJ Nº 16.691.802/0001-25 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 4471/2012 em 
João Pessoa, 16 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: A IMPLANTAÇÃO DE 
UM POSTO PARA COMÉRCIO VAREGISTA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL, ÓLEO DIE-
SEL), LUBRIFICANTES E LOJA DE CONVENIÊNCIA. Na(o) – AV. PREFEITO PEDRO EULÂMPIO 
DA SILVA, 734 - CENTRO Município: SÃO BENTO – UF: PB. Processo: 2012-007186/TEC/LP-1194.

J. MACIEL DA SILVA E CIA – CNPJ Nº 09.355.546/0009-97 Torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4481/2012 
em João Pessoa, 19 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: COMÉRCIO 
VAREGISTA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL, ÓLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES, 
COM LOJA DE CONVENIÊNCIA E RESTAURANTE. Na(o) – RODOVIA BR 230, Nº 2991 – SÃO 
JOSÉ DA MATA Município: CAMPINA GRANDE – UF: PB. Processo: 2012-005394/TEC/LO-3524.

SANTORRES COMÉRCIO S/A – CNPJ Nº 08.065.021/0002-88 Torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4451/2012 
em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: COMÉRCIO 
ATACADISTA DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECAUCHU-
TAGEM DE PNEUS E TROCA DE ÓLEO. Na(o) – BR 230 – KM 293, S/N, RODOVIA Município: 
PATOS – UF: PB. Processo: 2012-006399/TEC/LO-3682.

RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR – ME – CNPJ Nº 01.091.310/0001-21 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
3844/2012 em João Pessoa, 28 de setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Extração 
de areia, para uso na construção civil numa área de 44,24 hectares, referente ao processo DNPM 
nº 846.214/2012. Na(o) – LEITO DO RIO PARAÍBA NA LOCALIDADE DE LUANGOLO Município: 
ALCANTIL – UF: PB. Processo: 2012-003064/TEC/LP-0853.

RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR – ME – CNPJ Nº 01.091.310/0001-21 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Insta-
lação nº 4183/2012 em João Pessoa, 23 de outubro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Extração de areia para uso na construção civil, referente ao processo DPM nº 846.573/2011. 
Na(o) – LOCALIDADE SANTA CLARA ZONA RURAL Município: SÃO JOÃO DO CARIRI – UF: PB. 
Processo: 2012-002163/TEC/LI-1399.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO PESADA E DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DO MOBILIÁRIO DAS 
REGIÔES DO BREJO AO SERTÃO DO ESTADO DA PARAÍBA/PB, no uso das suas atribuições esta-
tutárias e, com arrimo no Artigo 612 do Texto Consolidado, convoca os trabalhadores pertencentes ao 
CONSÓRCIO ACAUÃ/ARAÇAGI/PB, para tomarem parte de uma Assembleia Geral Extraordinária, 
a qual será realizada no dia: 30 de Novembro de 2012, no Canteiro de Obras – Sítio João Pedro 
Terceiro, município de Salgado São Félix/PB, em 1ª (primeira) convocação para às 07h00min, com 
2/3 (dois terços) dos trabalhadores e, em 2ª (Segunda) convocação, para às 08h30min com qual-
quer número de presentes, amparados nos preceitos dos estatutos da entidade, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital de Convocação, b) Autorizar Celebração de 
Acordo Coletivo de Trabalho com Cláusulas e condições conforme elenco de reivindicações a ser 
discutidas com colaboradores da citada empresa, e, b) Assuntos Diversos. Campina Grande/PB, 
26 de Novembro de 2012. José de Anchieta Araújo - Presidente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Recuperação das estradas vicinais da Zona Rural do município de Cajazeiras/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2012.
DOTAÇÃO: 2.10 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 15.451.2010.1042 - Construir e ampliar 

estradas vicinais 33.90.30.01 - Obras e instalações 0 - Recursos próprios
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00103/2012 - 05.10.12 - LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E LOCAÇÕES 

LTDA ME - R$ 1.088.442,49
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS No 00007/2012
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2012, que objetiva: 
Recuperação das estradas vicinais da Zona Rural do município de Cajazeiras/PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: LORENA & ADRIA CONS-
TRUÇÕES, COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA ME - R$ 1.088.442,49.

Cajazeiras - PB, 04 de Outubro de 2012
CARLOS RAFAEL MEDEIROS DE SOUZA

Prefeito Municipal de Cajazeiras

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N331/2012
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 19/12/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de equipamentos para as escolas, GRE e implantação de 100 bibliotecas, destinado 
a Secretaria de Estado da Educação – SEE, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01551-9
João pessoa, 26 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 N369/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 10/12/2012 às 14:00 horas para:

Aquisição de material de consumo jogos lúdicos, material didático e material para escritório, 
destinado a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana - SEMDH, 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 - 12-02124-6
João pessoa, 26 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 N397/2012
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 18/12/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos, destinado aos Diversos Órgãos, conforme 
anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02085-1
João pessoa, 26 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 N419/2012
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 materiais de fisioterapia para reabilitação, destinado a Fundação Centro Integrado 
de Apoio ao Portador de Deficiência - FUNAD, 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 - 12-02129-6
João pessoa, 26 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 N421/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 11/12/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de material de limpeza, destinado a Empresa de Assistência Técnica e extensão Rural 
da Paraíba - EMATER, 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 - 12-02127-0
João pessoa, 26 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 N424/2012
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 17/12/2012 às 14:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de ração pelitizada e volumoso, destinado a Policia Militar da 
Paraíba - PMPB, 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 - 12-02133-6
João pessoa, 26 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

SOUSA SOARES
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Travessa do Fórum, s/n, Caaporã-PB. 

CNPJ: 02.963.253/0001-96
FONE(FAX): 3286-1252 – 2° Ofício de Notas

EDITAL

Responsável: MARINALVA LOPES CORDEIRO 
MÓVEIS  
CPF/CNPJ(MF): 005.507.789/0001-95
Título: DM – Duplicata de Venda Mercantil; 
Valor R$ 2.150,20
Protestante: BANCO BRADESCO S/A.
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A.
Protocolo.: 2012   -   0000487 
Responsável: ALEXANDRE CÉSAR BONFIM 
CPF/CNPJ(MF): 893.297.754-20
Título: DM – Duplicata de Venda Mercantil; 
Valor R$ 240,00

Protestante: BANCO BRADESCO S/A.
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A.
Protocolo.: 2012   -   0000512
Responsável: ALEXANDRE CÉSAR BONFIM 
CPF/CNPJ(MF): 893.297.754-20
Título: DM – Duplicata de Venda Mercantil; 
Valor R$ 366,65
Protestante: BANCO BRADESCO S/A.
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A.
Protocolo.: 2012   -   0000513 

Em Obediência ao Art. 15 da Lei n° 9.492 de 
10.09.1997, intimo a pessoa física acima citada 
a vir pagar, ou dar por escrito as razões que tem, 
neste 2° Ofício de Protesto, a rua Travessa do 
Fórum s/n,  na cidade de Caaporã-PB, no prazo 
de 03(três) dias, sob  pena de ser o referido 
Título Protestado na forma da LEI. 

Caaporã-PB, 26 de Novembro  de 2012. 
Bela.  IVANISE DE SOUSA

-  Titular -

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, COM BASE NO DISPOSTO NO ARTIgO 
43 DA LEI N° 10.527/01, CONvOCA A POPULAÇÃO PARA AUDIêNCIA PúBLICA SOBRE AS ESTRATégIAS DE AÇÃO DO 
PLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – PEHIS, qUE OCORRERá NO DIA 30 DE NOvEMBRO DE 2012, 
àS 08:00H, NO AUDITóRIO DA CEHAP, NA Av. HILTON SOUTO MAIOR, 3059, MANgABEIRA, JOÃO PESSOA – PB

JOÃO PESSOA, 26 DE NOvEMBRO DE 2012
EMILIA CORREIA LIMA

DIRETORA PREsIDENTE

RESULTADO DE LICITAÇÃO – 2ª Chamada
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/12

Registro CGE Nº. 12-01780-3
OBJETO: Aquisição, montagem, instalação e pré-operação de cavalete de regulagem e se-

gurança de gás natural com fornecimento de material para operação do sistema Dual Fuel a ser 
instalado em motor de um grupo gerador com potência de 450 KVA, em conformidade com o Anexo 
Q4 – Memorial Descritivo.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
constituídos pela Decisão DE PRE n.º 050/11, de 24 de dezembro de 2011, torna público para 
conhecimento dos interessados, que o Pregão Presencial 006/2012, realizado no dia 19/11/2012, 
às 14h30min, foi DESERTO.

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Pregoeira
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