
clima & tempo
Sertão

33o Máx.
23o  Mín.

35o   Máx.
20o  Mín.

37o   Máx.
22 o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,079 (compra) R$ 2,080 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,000 (compra) R$ 2,140 (venda)
EURO   R$ 2,694 (compra) R$ 2,695  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

09h53

22h17

0.5m

0.3m

baixa

baixa

16h09 

03h58

2.3m

2.2m

l Governo paga amanhã e depois folha dos servidores estaduais de novembro

l Campanha de vacinação de cães e gatos acontece neste sábado na Paraíba

l Seminário sobre a cadeia produtiva do leite começa hoje em Campina Grande

l UEPB promove dia 5 de dezembro em CG encontro sobre educação ambiental

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ano CXIX
Número 260

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Ricardo vai reivindicar mais 
500 carros-pipa em Brasília

O governador Ricardo 
Coutinho vai amanhã a 
Brasília reivindicar 500 
carros-pipa ao Ministério 
da Integração. O anúncio foi 
feito ontem durante o lança-
mento da quarta etapa do 
Ciclo do Orçamento Demo-
crático Estadual. PágInA 4

Concurso para escolha da 
logomarca inscreve até sábado

120 ANoS dE A UNIão

PágInA 14

A segunda edição do pro-
grama foi lançada ontem pelo 
governador Ricardo Couti-
nho. Para o próximo ano, o 
número de vagas será am-
pliado para 10 mil. PágInA 9

Projeto ProJovem 
Trabalhador vai
beneficiar 7 mil 
jovens paraibanos

EducAçãO

O governador Ricardo 
Coutinho se reuniu com mem-
bros de uma missão do BID 
em Washington para discutir 
a liberação de recursos para 
o setor turístico. PágInA 17

Governador quer 
R$ 70 mi do BID 
para infraestrutura 
do setor turístico

REcuRSOS

MPF quer mais segurança para os pedestres na BR-101 PágInA 4

Vereadores de 
CG reajustam 
os próprios 
salários em 62%

Casos de Aids 
em idosos 
cresceram 100% 
em uma década

PágInA 18 PágInA 13

FOTO: Arquivo

PágInA 3

Lu Maia fala sobre os  
projetos desenvolvidos 
pelo Espaço Cultural

ENTREVISTA

Uma pane deixou os celu-
lares da TIM e OI sem funcio-
nar no Estado. O problema 
atingiu também caixas ele-
trônicos e serviços de cartão 
de crédito. PágInA 25

Procon aciona 
TIM e OI após 
pane nos celulares 
na Paraíba 

TEcnOlOgiA

FOTO: Junior Aragão 

Vladimir Carvalho participa no Sertão da Mostra Acauã 
de Audiovisual que acontece até sábado PágInA 8
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2º Caderno

AL lembra centenário do Eu de 
Augusto dos Anjos PágInA 5

No Palácio da Redenção, Ricardo Coutinho lançou a quarta etapa do Ciclo do ODE e assinou o Termo de Adesão à Rede Nacional de Orçamentos Participativos
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A alegria, a responsabilidade, o empenho 
é da nossa UFPB, do nosso Centro de Comu-
nicação Turismo e Artes. O corpo docente do 
PPJ, Programa de Posgraduação em Jornalis-
mo/Mestrado Profissional vem trabalhando 
para inaugurarem em março de 2013 essa 
nova vertente de aperfeiçoamento e capacita-
ção para os jornalistas.

A notícia da aprovação do novo progra-
ma vem tendo grande repercussão na Paraíba 
e em todo o país. Será o primeiro programa 
no gênero a ser implementado em uma 
universidade brasileira, em um campo que é 
constantemente atravessado por inúmeras 
tensões. O jornalismo é tido atualmente como 
uma área estratégica de intermediação entre a 
sociedade e os acontecimentos. Talvez por isso 
mesmo, tem vivido crises importantes ao lon-
go do tempo, a mais recente, deflagrada com a 
queda da obrigatoriedade do diploma para o 
exercício da profissão (julho de 2009).

O ensino do jornalismo é uma área que 
também passa por importantes atualizações. 
A ordem do dia é investir-se nas especialida-
des, assim como fortalecer os veios de ligação 
entre o ensino universitário e o mercado 
profissional. Buscando adequar-se a essas 
novas demandas, na UFPB, o tradicional curso 
de Comunicação Social iniciou o ano de 2012 
transformando suas habilitações em cursos 
específicos. 

O curso de Jornalismo inaugura sua nova 
feição fortalecido pela implementação do 
mestrado, que iniciará sua primeira turma 
em março de 2013. Serão ofertadas 25 vagas, 
acolhendo profissionais do batente, ou, profis-
sionais de outras áreas que estejam compro-

vadamente exercendo funções jornalísticas.
O campo jornalístico tem se modificado 

no país e na Paraíba, a partir da adoção dos in-
sumos tecnológicos na prática profissional. A 
chamada era tecnológica ampliou o mercado, 
multiplicou as fontes de informação, alterou 
rotinas de trabalho. O jornalismo alimenta-se 
hoje, da participação do cidadão comum, que 
muitas vezes é o primeiro noticiador de um 
acontecimento, corporificando-se assim o que 
se costuma chamar de jornalismo colaborati-
vo, jornalismo cidadão.

O Mestrado Profissional em Jornalismo, 
PPJ, nasce pois com a tarefa de promover essa 
sinergia entre o mercado profissional dos 
jornalistas e o espaço reflexivo propiciado 
pelo ambiente universitário, ali onde são pro-
blematizadas as realidades práticas, ali onde 
são feitas as indagações   que permitem uma 
compreensão aprofundada do campo, suas 
sutilezas, suas especificidades, seus pontos de 
intersecção com a sociedade mais ampla. 

O ganho mais importante desse novo 
programa reside na criação de um espaço de 
reflexão do jornalista sobre sua própria prá-
tica, seu fazer cotidiano. Mais que isso. Sob a 
chancela do aperfeiçoamento universitário, o 
jornalista poderá participar de um vasto cam-
po de experimentação, onde poderá criar seus 
produtos práticos, promover leituras críticas 
de coberturas jornalísticas, otimizar propostas 
de consultorias e assessorias no seu campo 
de trabalho.  Com uma área de concentração 
calcada na Produção Jornalística e tendo como 
linha de pesquisa, Processos, Práticas e Produ-
tos, o PPJ divulgará brevemente o edital da sua 
primeira seleção.

O espetáculo “Simplesmente 
Clarice”, um monólogo com várias 
personagens em cena, cumpre a 
função dramática na sua perfeição. 
O texto resulta da escolha de depoi-
mentos e fragmentos literários re-
tirados da obra da escritora Clarice 
Lispector (1920-1977). A seleção 
dos textos e o trabalho magistral 
da atriz Beth Goulart, recriando a 
personagem Clarice Lispector em 
diálogocom suas próprias per-
sonagens, atinge uma perfeição 
mediúnica. O trabalho do bom ator 
é de uma generosidade ímpar, pois 
empresta o corpo e a alma a suas 
personagens. Perde a identidade 
para dar vida a outro. A atriz Beth 
Goulart demonstra uma longa 
pesquisa da obra de Clarice, de seus 
gestos, guarda-roupa, e até dei-
diossincrasias fonéticas da autora. 
Este recurso nos permite distinguir 
quando é Clarice, a escritora, quem 
fala e quando falam suas persona-
gens. Seus erres, por exemplo, que 
muito se assemelham aos erres 
franceses, russos ou alemães, lín-

guas que Clarice dominava, além do 
ídiche e do inglês (ela verteu várias 
obras inglesas para o português). A 
princípio atribuímos aqueles erres 
à origem ucraniana da autora, masa 
própria personagem Clarice nos 
informa que não era bem assim O 
motivo era bem mais prosaico: ela 
falava daquela forma porque tinha a 
língua presa.

Aliado ao conteúdo poético, o 
aspecto visual do espetáculo é de 
qualidade excepcional. A ilumina-
ção é dramaticamente eloquente; 
a cortina no fundo do palco, por 
onde a atriz entra e sai, constitui 
um achado cênico, pela sua fluidez 
e funcionalidade. O guarda-roupa 
também merece destaque pela bele-
za, elegância e versatilidade.

O momento climático do espe-
táculo se dá quando a atriz canta à 
capela o salmo 23. Este momento 
eletrizante corresponde ao auge 
dos questionamentos clariceanos a 
respeito de Deus, da vida e da mor-
te, sobre a solidão e outros abismo-
sexistenciais.

Editorial

Um
Jornalismo paraibano tem mestrado

Dinheiro no bolso

“Simplesmente Clarice”

Causa preocupação nos micros 
e pequenos empreendedores 
a transferência, de Recife para 
Minas Gerais, da diretoria de 
Financiamento do BB, incluindo 
os setores do Centro e Suporte 
Operacional e o Centro de Supor-
te e Logística, movimentação 
que envolve  800 funcionários.
A preocupação é que, com o 
setor de decisão no Sudeste, 
dependendo dos mineiros, os 
pleitos do Nordeste não sejam 
analisados com base nas par-
ticularidades regionais, com o 
tratamento diferenciado que 
havia antes. Anualmente, o 
setor  realiza 20 mil opera-
ções de créditos, chegando 
a liberar até R$ 2,05 bilhões, 
em capital de giro.

As eleições na Ordem dos 
Advogados do Brasil, sec-
cional Paraíba, mostraram 
uma divisão entre os asso-
ciados. Se as duas chapas 
de oposição tivessem feito 
uma composição, Odon Be-
zerra não teria sido reelei-
to. E a composição quase 
foi feita, mas esbarrou na 
resistência do vice de Caius 
Marcellus.

É  possível  acreditar  no êxito 
de uma Copa do Mundo,  cujo   
mascote é  batizado de Fuleco? 
Pode até ter,  desde que não se 
coloque em campo,  em termos 
de seleção brasi le ira,  um time 
fuleiro.

Sexta-feira será o dia “D” para 
quem sonha com os royalties do 
petróleo, a mais nova panaceia 
salvadora dos cofres públicos. É o 
dia previsto para que a presiden-
te Dilma tome uma decisão. Há 
pressões de todos os lados.

A turma que procura cabelo em ovos “surpreendeu-se” com o compareci-
mento do senador Cássio Cunha Lima à festa de aniversário do governador 
Ricardo Coutinho, como se isso não fosse o comportamento natural entre 
dois amigos e correligionários. Por este raciocínio, é de se imaginar o baru-
lho que a mesma turma faria se Cássio não comparecesse ao evento.

Nesta sexta-feira, às 19h30 no 
Café Cultural, o poeta Horácio de 
Almeida estará lançando “Mas 
dessa... Você não sabia!” Produ-
zido pela UFCG, livro trata de con-
tos  bem humorados de figuras 
folclóricas da Paraíbar.
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O ganho mais importante desse novo programa reside na criação 
de um espaço de reflexão do jornalista sobre sua própria prática.”

Saí do teatro com as palavras de Camões ecoando na minha cabeça: 
“Cala tudo que a musa antiga canta/ E um valor mais alto se alevanta.”
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Ambientalistas querem anu-
lar uma audiência pública pro-
movida pela FIAT, em Goiana, 
o que pode atrasar o início 
da construção da fábrica de 
veículos. Eles estão entrando 
com representação no Minis-
tério Público de Pernambuco 
e Paraíba. A propósito: se am-
bientalistas houvesse à épo-
ca, teria saído a Hidroelétrica 
de Paulo Afonso?

EMBARGO

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo, Marcos Lima e Marcos Pereira
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“Governo é pra sofrer”. A frase, 
atribuída a Mocidade, um dos perso-
nagens populares que ajudaram a tor-
nar mais alegre a crônica social da ca-
pital paraibana, é jocosa, mas encerra 
uma verdade. Não importa o  bem que 
faça, o administrador público sempre 
vai encontrar alguém que fale mal.

A Paraíba perdeu, de janeiro a ou-
tubro deste ano, em consequência de 
queda no repasse do Fundo de Parti-
cipação dos Estados, R$ 247 milhões. 
Além disso, enfrenta uma das piores 
secas dos últimos 40 anos, intempérie 
de duração tão imprevisível quanto o 
volume de recursos financeiros desti-
nados a combatê-la.

Fatos inesperados como esses le-
vam o Governo do Estado a um verda-
deiro malabarismo - refazer contas, 
rever planos estratégicos, cortar gas-
tos etc. -, de modo a não comprometer 
o equilíbrio fiscal, mas sem deixar de 
atender as demandas sociais, de tocar 
para frente os projetos.

Falta computar ainda os dados 
dos meses de novembro e dezembro, 
para saber o verdadeiro impacto que 
a queda no repasse do FPE causará 
nos cofres do Governo Estadual. Nes-
te sentido, o balanço feito, recente-
mente, pela secretária de Finanças da 
Paraíba, Aracilba Rocha, não foi muito 
alvissareiro.

No entanto, em que pesem as ad-
versidades, faz-se muito, hoje, na Pa-
raíba, em termos de administração 
pública. Conforme já foi amplamente 
noticiado, a Paraíba investiu, em onze 

meses de gestão, nos 223 municípios, 
nada menos que R$ 241,4 milhões, su-
perando os valores dos dois últimos 
anos. 

O ritmo deve acelerar ainda mais 
no ano que vem, pois o nível de esta-
bilidade fiscal alcançado pelo Governo 
do Estado no primeiro semestre deste 
ano ofereceu um lastro recorde, para 
investimentos na Paraíba, que poderá 
chegar, até 2014, a mais de R$ 3 bi-
lhões, beneficiando todas as áreas.

No que diz respeito aos salários 
dos funcionários públicos, o quadro 
é de tranquilidade, após o anúncio 
feito, esta semana, pelo governador 
Ricardo Coutinho, assegurando o pa-
gamento das folhas de novembro e 
dezembro, mais a parcela restante do 
13º, ou seja, três folhas no período de 
um mês.

O pagamento em dia dos salários 
de fim de ano leva alegria não só para 
os lares dos funcionários, como tam-
bém para a indústria e o comércio. Afi-
nal, são cerca de R$ 700 milhões inje-
tados em apenas um mês na economia 
paraibana, beneficiando quem inves-
tiu na produção e comercialização de 
bens e serviços.

Como o momento é de expectati-
vas em relação ao ano novo, o gover-
nador manifestou sua crença em dias 
melhores para os paraibanos e os bra-
sileiros de outros estados, em 2013, na 
esperança de que a crise mundial seja 
superada e que os países, especial-
mente o Brasil, voltem a crescer em 
ritmo acelerado.  



Lu Maia
Presidente da Funesc

Cultura
Fundação Espaço Cultural José Lins do Rêgo 
(Funesc) encerra as atividades do ano com um 
saldo positivo nas ações. A presidente da Funesc, 
Lú Maia, conta que, ao assumir a direção do Espaço 
Cultural, encontrou o órgão como “uma bombinha 
que estivesse próxima a estourar”, porém, foram 
implantados novos projetos e incrementados alguns 
já existentes, a exemplo da Mostra de Teatro e 
Dança, que já existe há 17 anos e que na versão 
deste ano teve modificações para beneficiar os 
expositores. Foram 40 inscrições de espetáculos 
vindos de diversos municípios paraibanos. Os que 
não foram escolhidos tiveram outra oportunidade 
participando da Mostra Paralela. De acordo com 
Lú Maia, cerca de nove mil pessoas prestigiaram 
o evento e participaram das oficinas, palestras, 
apresentações em vários locais do Theatro Santa 
Roza. Também foram realizadas nesses dois 
anos diversas ações voltadas para a sociedade, a 
exemplo do Processo Cultura e Acesso, que permite 
ao artista utilizar gratuitamente o Teatro de Arena. 
Na entrevista a seguir, a presidente da Funesc 
fala sobre as ações realizadas e destaca que, 
anteriormente, para utilizar esse espaço, os artistas 
pagavam uma pauta pelo dia e horários, “então, nós 
primamos pela parceria e, hoje, todos os artistas 
produtores que desejarem um espaço para ensaiar 
são beneficiados dentro do projeto”, revelou.

Faça um balanço sobre o ano 
de 2012 na Funesc?

Eu encerro este ano muito cer-
ta de que fizemos um bom trabalho, 
porque as dificuldades foram bas-
tante. Enfrentamos diversos tipos 
de problemas, inclusive, de pessoas 
querendo prejudicar o nosso tra-
balho. Mas nós demos a volta por 
cima e, durante esses dois anos 
de gestão do governador Ricardo 
Coutinho, foram realizadas diver-
sas ações muito embora tenhamos 
encontrado o Espaço Cultural como 
uma “bombinha que estivesse pró-
xima a estourar”. As dificuldades 
foram muitas, nós encontramos se-
tores desativados, uns com grande 
deficiência de pessoal, outros nos 
quais faltavam ferramentas de tra-
balho e nós adquirimos, entre ou-
tras, a exemplo da parte estrutural 
administrativa que ainda estamos 
tentando superar totalmente.

Durante esses dois anos 
existia a continuidade de pro-
jetos que já vinham sendo de-
senvolvidos?

Com certeza porque nós parti-
mos do princípio de que se é bom 
e está dando resultado, deve haver 
a sua continuidade. Não é porque 
determinadas ações foram implan-
tadas em outras gestões que não 
vão ter sua continuidade. Muito 
pelo contrário, isso mostra que 
nós estamos fazendo cultura. Um 
exemplo disso é a Mostra de Teatro 
e Dança, que já existe há 17 anos na 
Funesc. O projeto ficou suspenso 
durante um certo tempo, se não me 
engano foi em 2009 ou 2010, não 
tenho bem certeza, mas isso ocor-

reu por algum tipo de problema. 
Então, quando nós chegamos 

na Funesc em 2011, tivemos 
um projeto aprovado pelo 
Ministério da Cultura e, no 
decorrer deste ano nós não 
tivemos nenhum projeto 
aprovado em nenhuma das 

instituições que enviamos. 
Mesmo assim, nós conse-

guimos realizar diversas 
ações.

Quais as ações 
que foram desenvol-

vidas?
Durante esses dois 

anos nós desenvolvemos di-
versas ações voltadas para 

a sociedade. Inclusive pro-
gramamos serviços gratui-

tos cedendo espaços para 
atividades culturais. Por 

exemplo, no Teatro de 
Arena do Espaço 

Cultural hoje é uti-
lizado pela comu-

nidade em diversas 
áreas dentro do Projeto 
Cultura de Acesso. An-

teriormente para uti-
lizar esse espaço os 
artistas pagavam uma 

pauta pelo dia e horários, 
então, nós primamos 
pela parceria e hoje, to-

dos os artistas produtores que 
desejarem um espaço para en-

saiar, são beneficiados dentro do 
projeto.

Qual o objetivo do Projeto 
Cultura de Acesso?

O Cultura de Acesso é um pro-
jeto da Funesc criado para promo-
ver a inclusão e a formação social 
dos artistas e da comunidade por 
meio de oficinas, espetáculos e ati-
vidades pedagógicas gratuitas. O 
projeto abre espaço para as dife-
rentes manifestações culturais, ofe-
recendo uma programação espe-
cial periódica direcionada à cultura 
alternativa de circo, teatro, artes 
plásticas, música e dança. O proje-
to foi iniciado no Teatro de Arena 
mais hoje também se estende para 
outros setores, inclusive para o 
Theatro Santa Roza.

O que a Funesc vai oferecer 
a população nas férias de final de 
ano?

A programação é baseada 
Mostra Estadual de Teatro, Dança e 
Circo, que foi realizada no Theatro 
Santa Roza, e, que haverá apresen-
tações desses grupos nas férias de 
final de ano. Além dessas apresen-
tações, nós recebemos na Funesc 
diversas escolas que garantem o 
espaço antecipadamente e também 
apresentação da Orquestra Sinfô-
nica da Paraíba que vai tocar junto 
com o cantor Flávio José, em uma 
mostra bem popular que deverá 
reunir cerca de quinze mil pessoas 
no Espaço Cultural. Essa será uma 
ação em homenagem ao Centená-
rio de Luiz Gonzaga, cuja apresen-
tação será no próximo dia sete de 
dezembro. 

Quantas pessoas participa-
ram da mostra desse ano?

Foram 40 inscrições de espe-
táculos vindos de diversos municí-
pios paraibanos. Por isso nós fomos 
bastante criteriosos e realizamos 
a Mostra Principal e a Paralela. 
Quando eu digo que fomos criterio-
sos eu me refiro ao corpo julgador 
dos trabalhos que foi todo compos-
to de pessoas de outros Estados, 
exatamente para não existir favore-
cimento de nenhuma espécie na es-
colha dos vencedores, mostrando a 
transparência de nossas ações. En-
tão, esses curadores que vieram de 
Pernambuco e Rio Grande do Nor-
te, optaram pelos melhores. Cerca 
de nove mil pessoas prestigiaram 
o evento que foi realizado duran-
te nove dias, ou seja, cerca de mil 
pessoas participaram por dia das 
oficinas, palestras, apresentações 
em vários locais do Theatro Santa 
Roza, porque a Mostra explorou 
toda a área do teatro e também a 
parte externa da praça.

Quais os critérios e valores 
da premiação?

Os que não foram escolhidos 
para a Mostra Principal, tiveram 
a oportunidade de participar da 
Mostra Paralela, e dois dos sete 
apresentados ao longo do evento 
foram premiados com R$ 2,5 mil 
cada. A premiação levou em consi-
deração a votação popular em que 

100 pessoas da plateia deram suas 
notas a cada apresentação. Então, 
esse ano a mostra foi diferente dos 
anos anteriores porque nós chama-
mos os produtores e fizemos uma 
avaliação sobre o que deveria ser 
acrescentado e, a primeira coisa 
foi de que a Mostra não deveria ser 
competitiva, porque ela tinha três 
premiados e cada um deles levava 
R$ 2 mil. Neste ano, todos os que 
foram selecionados para Mostra 
Principal, receberam R$ 2.500,00, 
ou seja, eles receberam prêmios 
porque se tratava de uma mostra e 
eles receberam para mostrar o seu 
espetáculo. 

Como está o funcionamento 
da Escola Especial de Música?

A Escola Especial de Música 
Juarez Johnson é um projeto que 
teve início em 2009, e nós prati-
camente, administramos os pri-
meiros passos dessa iniciativa gi-
gantesca para o desenvolvimento 
sóciointelectual de crianças por-
tadoras de necessidades espe-
ciais. Ela é uma escola pioneira e 
seu objetivo é promover a troca 
de experiências musicais entre o 
professor e terapeuta proporcio-
nando estímulos que possibilitem 
o desenvolvimento nas áreas mo-
tora, cognitiva e emocional das 
crianças. Tendo na coordenação a 
professora e música profissional 
do violoncelo Patrícia Johnson, o 
corpo docente da escola é formado 
por músicos profissionais nas ca-
tegorias de piano, violino e violon-
celo, além de especialistas na área 
da fonoaudiologia, terapeuta ocu-
pacional, psicóloga e fisioterapia.

Como está funcionando a 
Luteria?

Por conta das condições precá-
rias que encontramos, infelizmente 
a Luteria não está funcionando no 
momento. Ainda estamos traba-
lhando para reativá-la, estamos 
trabalhando dentro das limitações, 
porque ainda faltam materiais e, 
no momento fazemos concertos e 
ajustes dos instrumentos existen-
tes. A Luteria ainda vai passar por 
uma reforma administrativa, e a 
nossa intenção é dá continuidade 
às oficinas que existiam anterior-
mente, porque essa é uma profis-
são bastante rara.

Artistas 
produtores que 
desejam um 
espaço para 
ensaiar são 
beneficiados 
no projeto

A
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Em cima da hora

Ricardo quer mais 500 unidades
carros-pipa/sEca

Governador viaja amanhã a 
Brasília para tentar conse-
guir veículos junto ao MI

O governador Ricardo 
Coutinho lançou ontem a 4ª 
etapa do Ciclo do Orçamento 
Democrático 2012 e assinou 
Termo de Adesão do ODE à 
Rede Nacional de Orçamentos 
Participativos. A solenidade 
foi no Palácio da Redenção, 
em João Pessoa. Na ocasião, 
o chefe do Executivo fez um 
balanço das obras que foram 
feitas, e as que estão sendo 
realizados nos 223 municípios 
paraibanos nos dois primeiros 
anos de Governo, investimen-
tos que somados chegam a 
quase R$ 4 bilhões. Ele tam-
bém anunciou que está indo 
a Brasília amanhã para tentar 
conseguir junto ao Ministério 
da Integração mais 500 carros
-pipa para tentar amenizar o 
problema da seca no Estado.

“O Orçamento Democrá-
tico é a obra mais importante 
desse Governo. Estamos faze-
mos o Centro de Convenções e 
vamos fazer 900 quilômetros 
de estradas, mas uma inter-
venção que consegue elevar a 
consciência coletiva das pes-
soas é algo que tem um poder 
transformador muito forte. 
Que consegue democratizar o 
exercício do poder no Estado 
e dar voz a setores da nossa 
população que nunca tinham 
tido isso. É isso que nós es-
tamos dando continuidade”, 
comentou Ricardo Coutinho. 

O governador explicou 
que a população sabe dis-
tinguir quais são as maiores 
necessidades, ou prioridades 
para a região e o município. 
“O povo é sábio e sabe o que 
é prioridade. Eles sabem que 

construção de estradas pode 
trazer desenvolvimento, que 
adutora é essencial, e educa-
ção é estruturante. Não exis-
te nada pronto, o Governo e 
a população estão aprenden-
do. Por isso, que tem gente 
que combate porque sabe do 
poder transformador e aglu-
tinador do Orçamento De-
mocrático”, comentou.

De acordo com a sub-
secretaria executiva do Or-
çamento Democrático, Ana 
Paula Almeida, a formação 
dos conselheiros vai aconte-
cer nas 14 regiões Geoadmi-
nistrativas do Estado. O ob-
jetivo é passar informações 
aos conselheiros, além de 
aprofundar o conhecimento 
político metodológico para 
estimular o fortalecimento 
da sua atuação. “Nessa etapa 
que vai começar é para for-
mação de conselheiros, onde 
vamos estimular uma cida-
dania ativa, dando mais força 
para a luta dos interesses co-
letivos”, informou Ana.

A representante da Rede 
Nacional de Orçamentos 
Participativos, Kátia Lima 
elogiou o formato do Orça-
mento Democrático desen-
volvido no Estado da Paraíba 
que privilegia o processo de 
participação da sociedade na 
discussão das políticas públi-
cas que vão ser implantadas. 
“Além de estimular a parti-
cipação existe um cuidado 
em preparar as pessoas para 
entender de fato as informa-
ções. Facilita o processo de 
negociação das ações que 
serão incorporadas ao orça-
mento estadual”. Ela disse 
que hoje existem 383 cidades 
no país que realizam os Or-
çamentos Participativos, De-
mocráticos ou Comunitários. 
Entre os estados, apenas a Pa-
raíba tem Orçamento Demo-
crático na região Nordeste.

Gledjane Maciel
Gledjane@yahoo.com.br

O Programa Emergen-
cial de Manutenção do Reba-
nho, em execução há menos 
de um mês pela Empresa Pa-
raibana de Abastecimento e 
Serviços Agrícolas (Empa-
sa), já beneficiou mais de 4 
mil produtores paraibanos 
com o  financiamento de ra-
ção animal pela metade do 
preço de mercado. Ontem , a 
empresa abriu um posto de 
venda subsidiada na cidade 
de Picuí. O objetivo é ga-
rantir o mínimo possível de 
alimento para os rebanhos 
nessa estiagem.

Até agora foram comer-
cializadas 1.500 toneladas 
de torta de algodão, farelo de 
soja e silagem de milho e sor-
go. Com  a venda subsidiada 
dos produtos a Empasa arre-
cadou R$ 835 mil, recursos 
que serão utilizados na com-
pra de mais ração para aten-
der a demanda do programa.

O diretor de Operações 
da Empasa, Felipe Ferreira 
Adelino, afirmou que os pro-
dutores estão aprovando o 
programa. “Os produtores es-
tão extremamente satisfeitos 
e querendo que o programa  
continue e cresça”, afirmou. 
São nove os pontos de venda 

da ração animal: Patos, Cam-
pina Grande, Cajazeiras, Mon-
teiro, Catolé do Rocha, Pom-
bal, Itaporanga, Sousa e Picuí. 

Os produtores têm aces-
so à compra subsidiada a 
partir do cadastro da com-
pra do milho da Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab). Quem ainda não 
tem esse cadastro apresenta 
a  carteira de identidade e 
efetua sua inscrição.  As pes-
soas recebem o boleto nos 
escritórios da Empasa, vão 
ao banco, fazem o pagamen-
to e em seguida se dirigem 
aos pontos de venda para ad-
quirir a ração.

A torta de algodão é vendi-
da a R$ 30,00 a saca com 50 kg, 
o farelo de soja custa  R$ 40,00 
a saca com 50 kg, além da si-
lagem de milho e sorgo, que 
estão sendo repassados por 
R$ 0,30 cada kg. 

As ações recebem o su-
porte do Fundo de Combate 
e Erradicação da Pobreza no 
Estado da Paraíba (Funcep). O 
Governo também está promo-
vendo a distribuição gratuita 
de rações por meio da Secre-
taria de Infraestrutura, e tam-
bém já beneficiou mais de 30 
mil famílias em todo o Estado.

Ração atende rebanhos de 
mais de 4 mil produtores

Empasa

O Ministério Público Fede-
ral na Paraíba (MPF) requisitou 
providências do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit), para melhorar 
a segurança da travessia de pedes-
tres na BR 101,  altura do Km 127.

Na manhã de hoje (27), o pro-
curador da República Rodolfo Al-
ves Silva realizou visita ao local, 
juntamente com representantes 
da Polícia Rodoviária Federal, 
Dnit, Exército e moradores da co-
munidade. Na ocasião, entendeu-
se que a solução definitiva do 
problema se dará, apenas, com a 
construção de uma passarela de 
pedestres, a qual, por razões de 
planejamento do Dnit, não pode 
ser feita imediatamente.

Em razão da situação de ur-

gência, o MPF apontou que deve 
ser religado, imediatamente, o  
redutor eletrônico de velocidade; 
demarcada uma faixa de pedes-
tres com sua respectiva sinaliza-
ção e  afixadas placas de alerta 
quanto à proibição de estacio-
namento de qualquer veículo no 
acostamento da rodovia no tre-
cho próximo à localização dos re-
dutores de velocidade.

O MPF deu 20 dias para que 
o Dnit informe o cronograma de 
execução das medidas. O prazo 
deve ser contato do recebimento 
do ofício. 

reunião
No dia 26 de novembro de 

2012, representantes da PRF e mo-
radores da BR-101 (km 127) parti-

ciparam de reunião realizada no 
MPF em João Pessoa, na qual com-
binou-se realizar visita no local.  
Segundo relatório da PRF, da mes-
ma data, em 2007 o referido tre-
cho da rodovia federal registrou 
apenas um acidente e em 2012 já 
foram treze. 

sobre o caso 
Em 7 de março de 2012, o MPF 

converteu o caso no Inquérito Civil 
Público nº 1.24.000.000276/2012-
42. O procedimento refere-se à 
adoção de medidas que viabilizem 
a instalação de lombadas e reduto-
res de velocidade, com a respectiva 
sinalização do trecho da BR 101, 
nas proximidades da divisa com o 
estado de Pernambuco (próximo 
ao Posto Fiscal da Paraíba).

MPF requisita providências ao Dnit
sEgurança dE pEdEstrEs na Br-101

FOTO: Ortilo Antônio 

O governador Ricardo Coutinho assinou Termo de Adesão à Rede Nacional de Orçamentos Participativos e lançou 4ª etapa do Ciclo ODE 2012

Mobilização 
lembra Dia 
Mundial de Luta 
Contra a Aids

O Fórum de ONG Aids do 
Estado da Paraíba vai reali-
zar uma mobilização hoje, a 
partir das 14h, no Centro de 
João Pessoa. A ação é alusiva 
ao 1º de dezembro, Dia Mun-
dial de Luta Contra a Aids. 

A concentração será em 
frente ao Paço Municipal, na 
Praça Pedro Américo. De lá, 
os participantes vão seguir em 
caminhada até o Palácio do 
Governo, localizado na Praça 
dos Três Poderes, na capital.

“Queremos chamar a 
atenção para a necessidade de 
um cuidado maior com os pa-
cientes de Aids. Precisamos de 
uma casa de apoio, de alimen-
tação adequada, de emprego. 
O preconceito ainda é grande 
e nos sentimos discriminados”, 
disse Edson Santos Silva, 44, 
que é soropositivo há 12 anos. 

A Caminhada pela Vida, 
Educação e Saúde Pública 
contará com uma série de ati-
vidades. Entre as entidades 
que vão participar estão o Mo-
vimento Levante Juventude 
e associações populares. Um 
grande laço vermelho vai sim-
bolizar a luta contra a doença. 

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmai.comO governador Ricardo 

Coutinho comentou ontem 
os empecilhos que estão sen-
do colocados pela Prefeitura 
de João Pessoa para con-
ceder a instalação de duas 
empresas de call center. Ele 
explicou ainda que o empre-
endimento vai gerar mais de 
oito mil empregos diretos, 
e caso não seja concedida a 
instalação a responsabilida-

de será do atual gestor, o pre-
feito Luciano Agra. 

“A prefeitura está tendo 
uma postura inadmissível. 
Não se joga fora oito mil em-
pregos, principalmente para 
os jovens de 18 a 25 anos em 
João Pessoa”.

O chefe do Executivo dis-
se que foi pessoalmente ao Rio 
de Janeiro para tentar nego-
ciar a vinda dessas duas gran-

des empresas para as cidades 
de Campina Grande e João 
pessoa. “Em Campina Grande 
já estão funcionando desde 
abril, aqui na capital infeliz-
mente a prefeitura está colo-
cando todo tipo de empecilho”.

Ricardo explicou que a 
prefeitura teria apenas que 
ter uma lei para diminuir a 
incidência de Imposto Sobre 
Serviços (ISS).

Governador diz que prefeitura 
atrapalha instalação de call center 

na capitaL

Um termo de coopera-
ção técnica, firmado entre 
a Universidade Estadual da 
Paraíba, através do Núcleo 
de Tecnologia Estratégicas 
em Saúde – Nutes, e o Ins-
tituto Fraunhofer – IESE 
– instalado em Kaiserslau-
tem, na Alemanha, possibi-
litou a vinda de sete estu-
dantes estrangeiros para a 
UEPB com o intuito de co-

nhecerem os projetos de-
senvolvidos no Centro de 
Ciência e Tecnologia (CCT), 
bem como apresentar suas 
experiências na área de 
certificação e validação de 
software.

Chegada
Os estudantes chega-

ram à UEPB na segunda-fei-
ra (26) e permanecem em 

terras paraibanas até a pró-
xima sexta-feira (30). Estão 
participando da experiên-
cia internacional os alunos 
Kemmann Soeren, Darting 
Simon, Breiner Kai, Patzke 
Thomas e Adler Rasmus, 
todos da Alemanha; Nazier 
Mossad Ramy Ezzat, do Egi-
to e Pablo Oliviera Antonino 
de Assis, brasileiro que es-
tuda na Alemanha.

Alemães trocam experiência 
com os alunos e professores

uEpB
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Assembleia Legislativa 
realiza sessão solene para 
lembrar centenário do Eu

PÁGINA 7 PÁGINA 8

Mostra Acauã será 
aberta hoje na cidade 
de Aparecida

 CANGAÇO AUDIOVISUAL

FOTO: Divulgação

Augusto dos Anjos 
e a Parahyba” é o 
tema da palestra 
que o jornalista 
Gonzaga Rodri-
gues profere hoje, 
abrindo a sessão 
solene - propos-

ta pela Mesa Diretora da Casa - que 
a Assembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), localizada em João Pessoa, re-
aliza a partir das 15h, no plenário José 
Mariz, em comemoração ao centenário 
- que transcorreu em junho de 2012 - 
da publicação do Eu, o único livro do 
poeta paraibano. O outro objetivo da 
solenidade é comemorar o aniversário 
de um ano do Memorial Parlamentar da 
Casa de Epitácio Pessoa. 

Depois da palestra do jornalista 
Gonzaga Rodrigues, durante a qual 
abordará a relação do poeta com a sua 
terra natal, o Engenho Pau D’Arco, na 
região de Cruz do Espírito Santo, have-
rá a entrega da medalha Augusto dos 
Anjos ao jornalista Hélio Zenaide. Na 
sequência, será instalada, no Memorial 
Parlamentar, a vitrine para exposição 
com a ‘Pena Dourada’, que pertenceu 
ao ex-deputado Apolônio Zenaide. 
Ele presidiu o Poder Legislativo no 
início do século 20. A peça foi doada a 
Assembleia Legislativa da Paraíba no 
final do mês de julho pelo próprio Hélio 
Zenaide, que é sobrinho de Apolônio.

“A ALPB não poderia deixar de 
comemorar o centenário do Eu, escri-
to por um paraibano ilustre. Temos 
que celebrar sempre a genialidade de 
Augusto de Anjos”, disse o presidente 
da Assembleia Legislativa da Paraíba, 
deputado Ricardo Marcelo (PEN), 
que formulou convite para que todos 

os deputados e a população em geral 
participe da solenidade. Ele ainda fez 
questão de destacar a importância do 
poeta - eleito pela própria população 
o Paraibano do Século - para o Estado.

O deputado Ricardo Marcelo tam-
bém externou satisfação pelo fato da 
Casa de Epitácio Pessoa receber a ‘Pena 
Dourada’, a qual a partir de agora passa 
a integrar o acervo do Memorial Parla-
mentar. “A pena é uma peça histórica, 
que pertenceu a um grande deputado e 
engrandece muito o Memorial da Casa”, 
ressaltou ele. 

Sobre o homenageado - Nascido 
em 20 de abril de 1884, no Engenho 

Pau d’Arco (morreu no dia 12 de no-
vembro de 1914, em Leopoldina-MG, 
por causa de pneumonia), Augusto de 
Carvalho Rodrigues dos Anjos - nome 
completo do poeta paraibano - pode 
vivenciar, em virtude da transição de 
século, muitas mudanças radicais de 
pensamento, atitudes e, inclusive, de 
estilos artísticos e literários. Um perí-
odo de transformações - até em âmbito 
internacional -  cujo ponto culminante 
foi a Primeira Guerra Mundial (1914-
1918). 

Quando era um modesto professor 
de escolas públicas em 1912, Augusto 
dos Anjos pediu dinheiro emprestado 
ao irmão, juntou com algumas econo-
mias que vinha guardando e publicou 
o que viria a ser seu único livro de poe-
mas: Eu. No entanto, ele é considerado 
o primeiro - e ainda hoje o maior - poeta 
de ficção científica do Brasil. 

Augusto dos Anjos mescla, em seus 
versos, leituras filosóficas e científicas 
com uma ambientação urbana repleta 
de mendigos, prostitutas, cães vadios, 

tuberculosos, bêbados e urubus. Entre 
a nobreza decadente dos engenhos da 
Zona da Mata e o panorama sombrio 
e insalubre das cidades que conheceu 
(João Pessoa, Recife, Rio de Janeiro) 
sua poesia mistura influências contra-
ditórias e, até hoje, únicas na literatura 
brasileira.

Passado um século, o que ainda 
impressiona é o fato do Eu permanecer 
novo hoje como também era na época 
do lançamento. Trata-se de uma espécie 
de encantamento a emanar da obra, 
apesar de versos construidos com um 
vocabulário difícil, arrevesado, extraído 
da moda cientificista de sua época. Não 
é à toa ser o paraibano um dos poetas 
mais lidos do Brasil e estudado em di-
versos idiomas. Como se isso não bas-
tasse, desperta admiração de artistas 
diversos, a exemplo do saudoso poeta 
Ronaldo Cunha Lima, que respondeu em 
verso sobre a sua vida em um programa 
de TV, e o coreógrafo Sandro Borelli, 
que se inspirou no livro, escrito em tom 
mórbido, para criar seus espetáculo.

Tributo a Augusto

Allysson Teotonio escreve 
sobre os prêmios do 
mercado publicitário

“

A poesia de Augusto dos Anjos mescla a ciência e um ambiente urbano cheio de bêbados e prostitutas

Bismarck Martins lança 
livro sobre Lampião 
amanhã na capital
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Vivências

O ministro do Turismo, 
Gastão Vieira, formalizou 
esta semana na solenidade 
de reforma do Museu da 
Cidade do Recife a entrega 
de nove obras, em quatro 
municípios pernambucanos, 
realizados com recursos 
do Programa de Desen-
volvimento do Turismo 
(Prodetur II). O Prodetur 
I já finalizado, se ocupou 
em reformar estruturas 
como portos e aeroportos 
para receber os turistas. 
Devido mudanças políticas 
e dificuldades de gestão do 
programa a Paraíba não foi 
contemplada.

Agora para não perde-

Não podemos concordar 
com o historiador Kenneth Ma-
xwell para quem Hobsbawm “ao 
longo da vida fez apologia do 
stalinismo”.

Temos pelo autor de A De-
vassa da Devassa (1969) o maior 
respeito, sendo que, agora mes-
mo, nosso Da Sociologia à Política 
no Heterodoxo FHC 
(no prelo) ressalta 
sua discussão com 
Fernando Henrique a 
respeito da teoria da 
dependência.

Mas não vemos 
em que Hobsbawm 
possa ser associa-
do ao stalinismo, 
como a variante 
fundamentalista do 
materialismo histó-
rico. Além de taxar o 
chinês Mao-Tsé-Tung 
de louco com todas 
as letras, E. H., cha-
ma atenção para a 
circunstância de que 
foi com Joseph Stalin que ocorreu 
profunda distorção do Estado 
soviético.

Esse, imaginado por Le-
nine como “Estado comuna” 
tornou-se com J. S. construção 
centralizada, militar e buro-
crática, totalitária antes que 
democrática. Daí o que foi 
originalmente ressaltado por 
A Era dos Extremos: enquanto 
a Primeira Guerra eliminava 
os principais Impérios euro-a-
siáticos – o alemão do Kaiser, 

o austro-húngaro e o otomano 
dos antigos sultões – o Império 
russo permanecia de pé, sob a 
capa da ditadura soviética do 
pós-leninismo.

Onde, pois, o stalinismo des-
sa linha de pensamento?

Nascido no Egito, mas como 
cidadão britânico, em 1917, Hobs-

bawm teve na 
década de trinta, 
em Viena, Berlim e 
Londres o cerne de 
sua formação. Foi a 
época da ascensão 
de Hitler, que o obri-
gou, como judeu, a 
deixar a Alemanha, 
dos primeiros go-
vernos trabalhistas 
ingleses, do Front 
Populaire na Fran-
ça, da Guerra Civil 
Espanhola, de 1936 
a 39.

Entrinchei-
rada em sua ilha, 
a Inglaterra per-

maneceria fiel ao utilitarismo de 
Bentham e realismo da Socieda-
de Fabiana, como matrizes do 
aparelhamento conceptual de 
Hobsbawm. O grupo de jovens 
historiadores comunistas a que 
aderiu, com Cristhopher Hill e 
E. P. Thompson, revela especi-
ficidades porque se a biografia 
de Lenine por Hill prima pela 
originalidade, os estudos de 
Thompson, tanto quanto os de 
Hobsbawm, ressaltam as lutas 
operárias do século XIX, antes 

que a nomenclatura soviética da 
centúria seguinte.

No Brasil, e em especial no 
Nordeste e na Paraíba, sua teoria 
do banditismo social penetrou 
com muita força. Para José Ho-
nório Rodrigues em magistral 
prefácio à terceira edição de A 
Paraíba e seus Problemas (1980), 
José Américo, apreciando o can-
gaço, já a prenunciara em 1923, 
quarenta e sete anos antes de 
Bandits (1969).

Examinando o quebra-quilos 
em sua biografia do conselheiro 
João Alfredo, Manuel Correia de 
Andrade não subscreveu o ban-
ditismo social. Em compensação, 
Armando Souto Maior perfilou-a 
em Quebra Quilos – Lutas Sociais 
no Outono do Império (1978), 
dela se aproximando o não menos 
autorizado Geraldo Ireneo Joffily, 
na titulação de O Quebra-Quilos 
– A Revolta dos Matutos contra os 
Doutores (1977). A ideia que aí 
subjaz é a dos movimentos pri-
mários, sem ideologia definida e 
chefias, mas contrários ao esta-
blishment.

Aficionado do quarteto 
das eras – A Era das Revoluções 
(1962), A Era do Capital (1975), 
A Era dos Impérios (1987) e A Era 
dos Extremos (1994) – apaixonei-
me por outros livros de Eric J. 
Hobsbawm. Foi o caso de Pessoas 
Extraordinárias – Resistência, 
Rebelião e Jazz (2ª ed., 1999) onde 
o autor rompe com o marxismo de 
sacristia contrário às personalida-
des na História.

Escritor - diariodebordo@gmail.com

Notas avulsas
Billy Wilder é um dos meus diretores 

preferidos não é de hoje. Basta dar uma 
olhada da filmografia dele e ver o seguinte (e 
que qualquer cinéfilo de carterinha já sabe): 
em qualquer gênero que ele se meteu, fez 
o melhor, atingiu o topo. Comédia? Quanto 
mais quente melhor. Drama? Farrapo Huma-
no, A montanha dos sete abutres. Romance? 
Sabrina. Então, nos idos dos anos 40, pegou 
no romance barato de James A. Cain, que nin-
guém queria filmar, e foi à luta. E fez o melhor 
de todos os noir, o sempre cultuado Pacto de 
Sangue (Double Indemnity), roteiro de Ray-
mond Chadler.

O gênero é definido até numa frase do 
personagem de Fred MacMurray, mais ou 
menos Desejei dinheiro e mulher, nem fiquei 
com o dinheiro, nem com a mulher. Nesse 
filme, um agente de seguros se envolve com 
Phyllis (que é casada) e que odeia o marido, e 
uma proposta de assassinato aparece, e juntos 
tentam enganar o chefe do agente, fazendo o 
crime parecer simples acidente. Mas as coisas 
não dão certo, como em todo  bom filme noir. 
Gênero que ganhou status de arte, com seus 
jogos de sombras, e o que há de pior (portan-
to, bom para o espectador) nas paixões huma-
nas. O filme, claro, é mais que lembrado pela 
excelente atuação de Bárbara Stanwick.

***
Era uma noite maravilhosa, uma dessas 

noites que apenas são possíveis quando somos 
jovens, amigo leitor. O céu estava tão cheio de 
estrelas, tão luminoso, que quem erguesse os 
olhos para ele se veria forçado a perguntar a 
si mesmo: será possível que sob um céu assim 
possam viver homens irritados e caprichosos? 
A própria pergunta é pueril, muito pueril, mas 
oxalá o Senhor, amigo leitor, lha possa inspirar 
muitas vezes!...

Este é o início de Noites Brancas, do genial 
Dostoievski, e que foi adaptado por Luchino Vis-
conti para sua tocante obra com o mesmo título, 
tendo como protagonistas Marcello Mastroianni 
e Maria Schell. Da obra para o cinema, o cenário 
russo é transposto para uma cidade italiana, 
Livorno, mas as emanações universais dessa 
história que é um libelo do nosso desejo de en-
contrar o outro, continuam a projetar, junto com 
a belíssima fotografia, interpretações convincen-
tes e certa atemporalidade. Um filme para estar 
entre as imagens amadas, sempre.

***
A profundidade de um poeta pode ser 

intuída até na superfície. E sua poesia pode 
abarcar o mundo inteiro numa ideia, num 
verso – até na sua angústia pela procura da 
poesia. Lúcio Lins foi dessas figuras únicas. 
Navegante do cotidiano, bêbado equilibrado, 
sua lucidez era pedra rara. Tomo o exemplo 
de sua breve estada neste mundo. Viveu como 
poucos (muitos apenas existem!) sua obra, 
um misto de jangada deslocada do continen-
te e corrente marítima para os impossíveis 
mundos. Conheci o poeta assim, rente aos 
amigos e, por extensão, companheiro de uma 
praça, onde pude ter essa convivência (leve 
e lúdico dolce far niente) vendo seus rabis-
cos, suas iluminações e tiradas. E que tira-
das, meu Deus! Era um craque da oportuna 
frase, aquela que desmonta e  não há mais o 
que fazer: contrária a tantos, fiel a si. E pura 
verdade poética. Discutíamos sobre poemas 
e poetas, com ênfase nos últimos: falávamos 
das contradições da tribo, das vaidades, das 
brigas, do folclore literário. Eu ia ficando, 
sentando no banco ao lado dele, e sempre 
deixando que a última palavra fosse de sua 
irresponsabilidade: tinha de ser.

André 
Ricardo AguiarO Prodetur na Paraíba e em Pernambuco 

O problema do stalinismo em Hobsbawm

No Brasil, e em 
especial no 
Nordeste e na 
Paraíba, sua 
teoria do 
banditismo 
social penetrou 
com muita 
força

Artigo

Rogério Almeida Presidente da Abrajet PB - rogerioalmeidaturismo@yahoo.com.br

José Octávio de Arruda Mello Historiador
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João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 28 de novembro de 2012

mos o Prodetur II, que envolve questões de infraes-
trutura, um representante do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) se encontra em João 
Pessoa para concluir a avaliação do processo. A che-
fe da missão é a brasileira Maria Cláudia Perazza, 
representante do banco em Washington (EUA). Na 
agenda da executiva reuniões técnicas e administra-
tivas com representações do Governo Estadual.

O Prodetur na Paraíba visa contribuir com a estru-
turação de um polo turístico do Estado, denominado 
Costa das Piscinas, e terá o investimento R$ 65 milhões 
do BID, com contrapartida do Governo do Estado.

Já o Prodetur II em Pernambuco iniciado entre 
os anos de 2007 e concluído ano passado, totalizou 
investimentos de R$ 235 milhões nos municípios 
de Ipojuca, Tamandaré, Cabo de Santo Agostinho e 
Recife. Entre as obras entregues: a reforma do Forte 
das Cinco Pontas e do Museu da Cidade do Recife, 
a ponte sobre o Rio Ariquindá, o acesso Sul à Praia 
de Tamandaré, e esgotamento sanitário em Ipojuca, 
Tamandaré e Cabo de Santo Agostinho.

FOtO: Divulgação

Pernambuco já iniciou o Prodetur Nacional que 
está interiorizando a reforma estrutural. `O Parque 
de Gravatá e o mercado de Itapissuma são obras 
nossas`, afirmou o gerente geral do Prodetur Nacio-
nal, Saulo Borman. Para esta etapa, o investimento 
é de US$ 125 milhões beneficiando as cidades de 
Bonito, Bezerros e Caruaru.

O gestor do Prodetur na Paraíba, Arnaldo Jú-
nior, está confiante de que após esta visita do BID, 
o Estado entre no processo de contratação e possa-
mos deslanchar de vez o programa paraibano.

O Projeto Costa das Piscinas compreende cinco 
municípios da faixa litorânea: Cabedelo, João Pes-
soa, Pitimbu, Conde e Bayeux – devido o Aeroporto 
Castro Pinto. O projeto prevê a pavimentação de to-
dos os acessos às praias do Litoral Sul, a duplicação 
da rodovia da entrada do Aeroporto Castro Pinto, 
entre outros, com previsão de conclusão entre 2014 
e 2015. Na Paraíba o Prodetur é um Programa da 
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômi-
co (Setde).



         

Historiador paraibano lançará, amanhã, 
livro sobre Lampião e seus cangaceiros

Evento

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 28 de novembro de 2012

Roteiro

Quarta obra do autor 
sobre o tema, Cangaceiros 
de Lampião – de A a Z, do 
escritor, pesquisador e his-
toriador paraibano Bismar-
ck Martins de Oliveira, será 
lançado amanhã, em sessão 
de autógrafos a partir das 
18 horas, no Sebo Cultural, 
em João Pessoa. “Há difi-
culdades para se obter in-
formações sobre o cangaço. 
Por isso, esse livro tem o 
objetivo de preencher essa 
lacuna e servir de fonte de 
consulta para pesquisado-
res, estudantes e até mes-
mo curiosos que se interes-
sam pelo assunto”, disse o 
autor, em entrevista para o 
jornal A União. 

As dificuldades para 
obtenção de dados a res-
peito do cangaço são tantas 
que Bismarck Martins con-
sidera o novo livro como 
uma pré-edição. Ele admi-
tiu que o tema é tão vasto 
que ainda acredita surgi-
rem mais informações. Um 
sintoma desse sentimento 
é o fato de ter colocado, na 
obra, um e-mail pelo qual 
descendentes de cangacei-
ros ou quem saiba de algo 
a respeito possa transmitir-
lhe as novidades. A inicia-
tiva vem dando resultado, 
pois já recebeu comunica-
dos de interessados no re-
passe de material, inclusive 
fotográfico. Por isso, disse 
não descartar a possibili-
dade de lançar, posterior-
mente, outra edição bem 
ampliada. 

Cangaceiros de Lam-
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***** Excelente
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pião – de A a Z é divido em 
quatro partes. A primeira é 
dedicada exclusivamente a 
Virgulino Ferreira da Silva, 
mais conhecido como Lam-
pião. O autor relata, por 
exemplo, a vida do canga-
ceiro, de quem documenta 
a jornada desde a entrada 
nessa atividade, a partir 
de 1916, até o assassinato 
- morto com a mulher, Ma-
ria Bonita, e integrantes do 
grupo - no dia 28 de julho, 
em Angicos, no Estado de 
Sergipe, pela Volante lide-
rada pelo capitão José Be-
zerra. 

Um aspecto interes-
sante é a capa do livro, ilus-
trada com uma foto histó-
rica, que mostra as cabeças 
decepadas - inclusive as de 
Lampião e Maria Bonita 
- dos cangaceiros mortos 

Editora Nemo lança HQ de ficção 
científica de autores brasileiros

Os amantes da ficção científica e dos quadrinhos 
terão neste final de ano motivo para comemorar. Será 
lançado O Coronel criado pela dupla de quadrinistas 
brasileiros Osmarco Valladão e Manoel Magalhães. Em 
um cenário que mescla o infinito do espaço com suas 
naves estrelares e planetas inóspitos, incrementado com 
muitas explosões, ação e um toque de suspense, esta HQ 
da Editora Nemo fala sobre uma longínqua e violenta 
guerra  no sistema solar Gamma, em que uma nova tec-
nologia está sendo criada para que o exército Gorthiano 
possa vencê-la de uma vez por todas. 

Que vença a melhor ideia

Dezembro é o mês mais esperado pelos criativos das agências de 
publicidade da Paraíba. É quando acontecem os prêmios Criatividade, pro-
movido pela TV Cabo Branco e TV Paraíba, e Chapéu de Ouro, realizado 
pelo Sistema Correio. São dois momentos importantes para valorizar o ta-
lento dos nossos profissionais e das nossas agências. E o mais importante: 
é a hora de dar visibilidade ao mercado publicitário, tão rico de ideias, mas 
tão pobre de reconhecimento.

O Criatividade vai premiar os melhores filmes publicitários de TV, 
veiculados pela primeira vez entre 1º de novembro de 2011 e 30 de se-
tembro de 2012, nas emissoras locais da Rede Globo. As agências, neces-
sariamente aquelas com CNPJ da Paraíba, poderão concorrer com até três 
comerciais por categoria: Mercado (comercial de produto ou serviço), 
Campanha (conjunto de comerciais de produtos ou serviço, assinados 
por um mesmo anunciante, e que tenha tema e/ou outros elementos em 
comum) e Institucional (comercial ou campanha de propaganda de uma 
causa, ideia, instituição ou serviço de utilidade pública, sem apelo de com-
pra ou consumo).

A novidade deste ano será a premiação da melhor agência do Prêmio 
Criatividade. As agências finalistas receberão uma nota de acordo com a 
classificação do seu comercial. Os vencedores em 1° lugar garantem 20 
pontos, os vencedores em 2° garantem 10 pontos e os vencedores em 3° 
lugar garantem 5 pontos. A soma de pontos define a agência vencedora. Os 
nomes dos finalistas e vencedores serão anunciados em uma festa no dia 5 
de dezembro, em João Pessoa.

O Chapéu de Ouro é mais abrangente. Vai premiar as melhores peças 
publicitárias de rádio, TV, jornal, revista e internet. Só poderá concorrer o 
material publicitário que foi veiculado durante o período de 27 de novem-
bro de 2011 a 2 de novembro de 2012, nas empresas do Sistema Correio.

As agências inscritas no Chapéu de Ouro, todas obrigatoriamente da 
Paraíba, vão disputar as seguintes categorias: Mídia Impressa Varejo, Mí-
dia Impressa Institucional, Mídia Impressa Serviço Público/Governamen-
tal, Televisão Varejo, Televisão Institucional, Televisão Serviço Público/
Governamental, Rádio Spot, Rádio Jingle e Internet.

No varejo, concorre o material criado para divulgar produtos e/ou 
serviços disponíveis em uma empresa privada, com ou sem promoção, 
mas que apresentem explicitamente o valor/desconto/benefício finan-
ceiro/vantagem comercial. Institucional: material criado para divulgar a 
imagem de uma empresa privada. Serviço Público/Governamental: mate-
rial criado para divulgar a imagem de uma empresa pública ou que preste 
serviço ao público. Nesta categoria se inclui a divulgação de um serviço de 
utilidade pública ou uma mensagem de interesse comunitário, a exemplo 
de segurança no trânsito, bem como o material criado para divulgar Go-
verno e/ou Autarquia.

Entre as peças vencedoras de Mídia Impressa, TV e Rádio, a peça que 
obtiver melhor pontuação dos jurados receberá o “Grand Prix”. Na mídia 
“Internet”, a peça vencedora ganhará automaticamente o “Grand Prix”. A 
festa de premiação será realizada no dia 4 de dezembro, em João Pessoa.

Sabemos que a principal matéria-prima dos profissionais da publici-
dade é a ideia.Vamos torcer para que os jurados do Criatividade e do Cha-
péu de Ouro consigam reconhecer as melhores.

Allysson Teotonio
Publicitário, jornalista e empresário
allyssonteotonio@gmail.com

Segundo o HitFix, 
o ator Joseph Gordon
-Levitt já é dado como 
certo no elenco de A 
Liga da Justiça. Certa-
mente, o final de Bat-
man – O Cavaleiro das 
Trevas Ressurge deixa 
em aberto um possível 
futuro para a franquia, 
e surgiram várias es-
peculações sobre a 
possibilidade de usar 
aquele final para co-
nectar um universo 
maior de personagens 
da DC Comics, que a 
Warner está tão de-
sesperada em criar. O 
estúdio planeja seguir 
o sucesso de Os Vinga-
dores, da Marvel, e uti-
lizar a trilogia Batman, 
de Christopher Nolan, 
como estopim para A 
Liga da Justiça.

Joseph Levitt no 
elenco do longa A 
Liga da Justiça

Acaba no próximo dia 
30 as inscrições para o 14º 
Prêmio Literário Escritor 
Universitário “Alceu Amoroso 
Lima”, promovido pelo Centro 
de Integração Empresa-Esco-
la (CIEE) ,em parceira com a 
Academia Brasileira de Letras 
(ABL). O tema deste ano é 
“Por que a literatura de Jorge 
Amado faz sucesso também 
na televisão?”. O concurso 
é aberto a estudantes regu-
larmente matriculados em 
instituições de ensino su-
perior de todo o país. Os tra-
balhos devem ser encaminha-
dos apenas por correio, para 
a sede do CIEE em São Paulo 
(Rua Tabapuã, 540, 11º an-
dar – CEP 04533-001 – Itaim 
Bibi – São Paulo – SP).  O reg-
ulamento completo está no 
site http://www.ciee.org.br/
portal/institucional/premio/
abl/regulamento12.asp.

CIEE inscreve para 
prêmio literário até 
sexta-feira

Mídias em destaque

Drops & notas

no confronto ocorrido em 
Angicos. No entanto, com 
o objetivo de despertar a 
curiosidade do leitor, o au-
tor colocou - de propósito 
- um ponto de interroga-
ção em cada rosto. Mas ele 
garantiu que todos estão 
devidamente identificados 
na obra. 

A segunda parte traça 
um retrospecto do surgi-
mento do cangaço no Nor-
deste do Brasil. De acordo 
com Bismarck Martins, há 
registros de que no século 
XVIII já havia a atuação de 
cangaceiros na Paraíba e 
no Ceará. São mostradas, 
também, as zonas de maior 
incidência da atuação dos 
bandos pela região. 

A terceira divisão da 
obra é dedicada a uma 
abordagem dos “cabras de 

Lampião”. Nesse sentido, 
ele enumera todos os can-
gaceiros que estiveram sob 
as ordens de Lampião, nem 
que tenha sido por apenas 
uma vez. A quarta - e últi-
ma - parte do livro é uma 
descrição, ilustrada com 
fotos, dos bandos de Lam-
pião através do tempo. A 
obra, ilustrada com 105 fo-
tografias, relaciona o total 
de 1002 cangaceiros, sendo 
940 homens e 62 mulheres. 

Depois de João Pessoa, 
Cangaceiros de Lampião – 
de A a Z será lançado em 
vários locais, durante este 
mês de dezembro. No pró-
ximo sábado, às 10 horas, 
no Sebo Cata-Livro, em 
Campina Grande. Em São 
João do Cariri no dia 8, às 
10h, na reunião de aniver-
sário do Instituto Históri-
co e Geográfico do Cariri 
da Paraíba (IHGCP), onde 
Bismarck Martins ocupa a 
Cadeira nº 61. E, na data se-
guinte, às 9h, no encontro 
do Instituto Histórico e Cul-
tural de Pocinhos (IHCP). 

Em cartaz

A Entidade

Ethan hawke é um escritor em A Entidade, de Scott Derrickson

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

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.

Serviço
Evento: Lançamento de livro
Título: Cangaceiros de Lampião 
- de A a Z
Autor: Bismarck Martins de 
oliveira
Data: Amanhã (29)
Hora: 18h 
Local: o Sebo Cultural, em João 
Pessoa 
Endereço: Av. Tabajaras, 848, 
Centro
Publicação: editora Gráfica 
Adilson 
No de páginas: 308
Preço: r$ 30

Bismarck Martins diz que é difícil obter informações sobre o cangaço

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Fotos: Divulgação
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Cinema

Mostra de filmes no interior do Estado apresenta várias 
produções audiovisuais de todas as regiões da Paraíba

Começa hoje, no município 
de Aparecida, Sertão da 
Paraíba, a 3ª Mostra Acauã 
do Audiovisual Paraibano. 
Exibindo diversas produ-
ções de todas as regiões do 
Estado, as sessões, que vão 
até o dia 1º de dezembro, 

começam pontualmente às 19h30, ao ar 
livre, em frente ao Patrimônio Histórico da 
Fazenda Acauã, zona rural do município. 
Após as sessões de cada dia, performances 
musicais e de dança encerram a noite.

Realizado pela ONG Acauã Produções 
Culturais, através do Ponto de Cultura 
Caminhos do Acauhan e do Núcleo de Au-
diovisual João Carlos Beltrão, a mostra não 
tem caráter competitivo e, segundo o coor-
denador-geral Laercio Filho, busca divulgar 
a cultura e as produções locais. “Exibir, 
discutir e difundir a produção audiovisual 
paraibana, proporcionando um intercâmbio 
entre novos e veteranos realizadores audio-
visuais paraibanos”. Para o coordenador, os 
resultados da mostra estão surpreendendo, 
incentivando o evento a continuar ano após 
anos. “O público tem participado muito além 
do esperado e as discussões são as mais 
envolventes e produtivas”, completou. O 
evento conta com a coordenação-geral de 
Laercio Filho e J. França, produção de Yaros-
lávia Paiva, Levy Ferreira e Dediu Ferreira 
e divulgação de Yaroslávia Paiva e Jocildo 
Mesquita.

Cada dia terá um recorte específico para 
a exibição das produções. Hoje, a Mostra 
Sertão em Tela exibirá filmes com a temática 
sertaneja, curtas-metragens ambientados 
em  cidades como Coremas, caso do docu-
mentário Lampião e o Cimento, do diretor 
Diassis Pires. Contando a história de José 
Vicente de Sousa, mais conhecido como Sr. 
Lampião, retrata, através do relato dele, a 
década de 50, em que trabalhadores eram 
tratados quase como escravos para cons-
truir uma das maiores barragens do Brasil.

Nos próximos dias, serão exibidos 18 
filmes de diretores paraibanos ou feitos 
na Paraíba divididos em quatro mostras. 
As das produtoras Moinhos de Cinema e 
Pigmento Cinematográfico trazem uma leva 
de documentários premiados, como O Plano 
do Cachorro, de Arthur Lins e Ely Marques, 
Sweet Karolynne, de Ana Bárbara Ramos, 
e Platô, de Kleyton Canuto. “Buscamos 
sempre a curadoria de parceiros, como a 
produtora Pigmento Cinematográfico e as 
ONGs Moinhos de Cinema e Paraiwa, para 
atingimos a produção de todas as regiões do 
Estado, reservando sempre uma noite para a 
produção sertaneja”, explicou Laercio Filho.

A programação da Mostra Acauã do 
Audiovisual Paraibano ainda promove 
palestras e debates com os Diretores e 
Produtores, como no último dia, na Mostra 
Vladimir Carvalho, que exibirá o seu mais 
recente filme de longa-metragem, Rock Bra-
sília - Era de ouro, e contará com a presença 
do diretor, que debaterá a produção após a 
exibição.

A oficina “Do roteiro à edição: o proces-
so do pensar e fazer cinema” será ministrada 
pelo produtor cultural Marcelo Paes de 
Carvalho, que leva na bagagem um currículo 
extenso. É diretor-executivo da Incartaz 
Filmes e Eventos, editor-chefe do portal de 
notícias FilmInBrasil e coordena as ações de 
audiovisual de pontos de cultura nos Esta-
dos do Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco 
e Minas Gerais. 

Completando a programação, será 
realizado o III Encontro de Realizadores e 
Cineclubistas, com a presença de represen-
tantes da Secretaria de Cultura do Estado, 
da Funesc e da Associação Brasileira de 
Documentaristas – ABD, secção Paraíba. O 
evento conta com o patrocínio do Progra-
ma BNB e BNDES de Cultura edição 2012, 
apoio da Secretaria de Cultura do Estada da 
Paraíba, Prefeitura Municipal de Aparecida, 
do Centro Cultural BNB de Sousa, além da 
ONG Moinhos de Cinema e da Pigmento 

FOTOs: Divulgação 
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Olhar sertanejo

Cinematográfico. A programação completa 
e maiores informações poderão ser confe-
ridas nos sites: www.mostraacaua.blogspot.
com.br e www.acauafm87.com.br

ACP
A ONG Acauã Produções Culturais, pe-

ça-chave da criação da Mostra, foi criada há 
22 anos, em Aparecida, através do esforço 
coletivo de pessoas que se interessavam 
pelo ramo cultural. “Não nascemos como 
uma produtora de vídeo, começamos com 
teatro, literatura, música e radiodifusão co-
munitária, só a partir de 2004, começamos a 
lidar com cinema e vídeo”, lembrou Laercio 
Ferreira. O cinema veio com o Revelando 
os Brasis, nas suas duas primeiras edições, 
que deu origem ao Núcleo de Audiovisual 
João Carlos Beltrão. “A partir daí, passamos 
a produzir e difundir o cinema no Sertão de 
forma mais frequente e assídua. Essa mostra 
é um pouco do que conseguimos plantar até 
aqui”, completou.

A resposta positiva vem sendo mostra-
da aos poucos, através das premiações e 
indicações para festivais de diversas partes 
do país. No currículo, a ONG já tem quatro 
documentários e três ficções, sendo o mais 
recente Antoninha. “Esse último trabalho já 
percorreu cerca de vinte festivais nos mais 
diversos Estados brasileiros e chegamos 
ao Festin em Lisboa. Também já conquista-
mos vários prêmios e boas críticas”, disse 
Laercio.

A Fazenda Acauã, na zona rural da cidade de Aparecida, recebe, a partir de hoje, a programação da mostra, que terá filmes, palestras e oficinas

Vladimir Carvalho vai fazer uma palestra sobre o documentário Rock Brasília, seu trabalho mais recente

Laercio Filho, que tamém é realizador, coordena a Mostra que movimenta a cidade de Aparecida

A mostra, que 
chega à terceira 
edição, não tem 
caráter competitivo 
e busca divulgar 
a cultura e 
as produções 
audiovisuais locais 
com exibição 
de filmes, 
palestras e oficinas
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Governo lança programa que vai capacitar 7 mil alunos na PB

Com a finalidade de con-
cretizar futuros empregos 
diretos no mercado de tra-
balho, o governador Ricardo 
Coutinho, realizou na manhã 
de ontem, no Palácio da Re-
denção, a aula inaugural da 
segunda edição do “ProJo-
vem Trabalhador – Juventu-
de Cidadã”.

 O evento contou com a 
participação de 150 alunos 
na faixa etária de 18 a 29 
anos, que representaram os 
sete mil matriculados em 86 
municípios do Estado. Para o 
governador Ricardo Coutinho 
esse programa, além de ini-
ciar os jovens em uma profis-
são, ele cultiva algo que é es-
sencial nos dias de hoje, que é 
o convívio social, uma vez que 
atinge pessoas que vêm de fa-
mílias que percebem apenas 
o salário mínimo. 

“Trata-se de uma ação 
do Governo Federal em par-
ceria com o Governo Estadu-
al que com certeza vai propi-
ciar a milhares de estudantes 
uma perspectiva de futuro 
diferenciada, seja através do 
mercado de trabalho ou do 
Programa Empreender, com 
linhas de crédito para que 
eles consigam abrir o pró-
prio negócio”, enfatizou o go-
vernador.   

Auxílio mensal
O grande objetivo do 

ProJovem Trabalhador é pre-
parar os jovens, membros de 
famílias com renda per cap-
ta de até um salário mínimo 
para o mercado de trabalho e 
para ocupações alternativas 
geradoras de renda. Os parti-
cipantes receberão um auxí-
lio mensal de R$ 100,00, du-
rante seis meses, mediante 
comprovação de frequência. 

Os cursos de qualifica-
ção serão de 350 horas/aula 
e contemplam as áreas de ad-
ministração, agroextrativismo, 

alimentação, construção e 
reparos, metal, mecânica, 
pesca/psicultura, telemáti-
ca, turismo e hospitalidade e 
vestuário.

O programa desenvolvi-
do em parceria com os esta-
dos, sociedade civil e inicia-
tiva privada, visa estimular e 
fomentar a geração de opor-
tunidades de trabalho, negó-
cios, inserção social e visão 
empreendedora.

A meta é promover a 
criação de oportunidades de 
trabalho, emprego e renda 
para os jovens em situação de 
maior vulnerabilidade fren-
te ao mundo do trabalho, por 
meio da qualificação sócio
-profissional com vistas à in-
serção na atividade produtiva.

Ao representar os estu-
dantes durante a aula inau-

gural da segunda edição do 
ProJovem Trabalhador, no 
Palácio da Redenção, a aluna 
Tatiana Lima, 18 anos, afir-
mou que escolheu o curso de 
turismo pensando em traba-
lhar em grandes eventos, a 
exemplo da Copa do Mundo 
de Futebol, que acontecerá 
em 2014. 

“Todos os estudantes do 
ProJovem se sentem agra-
decidos com o governador 
Ricardo Coutinho, por ele 
ter lançado mais uma edição 
desse programa que busca 
a realização dos sonhos de 
milhares de jovens que dese-
jam se profissionalizar e con-
seguir um espaço no merca-
do de trabalho. Eu escolhi o 
curso de Turismo porque me 
identifico com essa área e 
vai ser uma oportunidade de 

ouro para todos os alunos de 
escolas públicas que não tem 
condições de pagar cursos de 
inglês ou de outras línguas. 
Vou aproveitar ao máximo 
essa oportunidade”, disse Ta-
tiana Lima.

Dez mil
A secretária de Desen-

volvimento Humano da Pa-
raíba, Cida Ramos, fez ques-
tão de dizer que o ProJovem 
na Paraíba vem melhorando 
a cada ano. Desta vez o Go-
verno do Estado aumentou 
o número de vagas, passou 
de cinco mil para sete mil. E 
no próximo ano a meta é au-
mentar para 10 mil vagas.

“O ProJovem é um pro-
grama de oportunidade de 
qualificação profissional e de 
inserção no mercado de tra-

balho. Nosso objetivo é fazer 
com que esses jovens abra-
cem essas oportunidades e 
consigam o primeiro empre-
go”, afirmou Cida Ramos.  

Ela afirmou também 
que, além da qualificação 
profissional, os jovens terão 
aula de direitos trabalhistas, 
ética e direitos humanos, 
além de receber grátis todo 
o material escolar, como mo-
chila, camisa, caderno, lápis 
e terão direito a transporte e 
lanche. “É uma oportunidade 
grande para nossos jovens 
que terminaram ou ainda es-
tão concluindo o Ensino Fun-
damental e Médio”, afirmou. 

Segundo a coordenado-
ra do ProJovem no Estado, 
Luciana Leal, o aluno do Pro-
Jovem tem que frequentar 
no mínimo 75% das aulas e 

a meta é fazer com que 30% 
sejam inseridos no mercado 
de trabalho. Os sete mil jo-
vens inscritos no programa 
vão assistir aulas durante 
seis meses. Ao final do curso 
eles receberão o certificado 
de qualificação profissional 
para em seguida serem apro-
veitados no mercado de tra-
balho. 

A aula inaugural do 
ProJovem contou com a pre-
sença do vice-governador 
Rômulo Gouveia, deputado 
federal, Damião Feliciano, 
secretária de Desenvolvi-
mento Humano, Cida Ramos 
e do representante do Banco 
do Brasil, Marcelo Coutinho. 
Na oportunidade, o estudan-
te Luiz Henrique recebeu do 
governador Ricardo Couti-
nho o kit ProJovem.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Governador Ricardo Coutinho realizou a aula inaugural da segunda edição do ProJovem que é destinado a jovens carentes na faixa etária de 18 a 29 anos 
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Brasília – A quantidade de 
jovens empregados cresceu no 
Brasil nos últimos cinco anos, 
ao contrário do que ocorreu em 
boa parte do mundo. A taxa de 
desempregabilidade brasileira, 
considerada “notável” pela Or-
ganização Mundial do Trabalho 
(OIT), caiu de 21,8% para 15,2% 
entre 2007 e 2011. Os dados fa-
zem parte do conjunto de dados 
do relatório Tendências Mun-
diais do Emprego Juvenil 2012, 
que projeta para este ano o de-
semprego de cerca de 75 milhões 
de jovens, o que corresponde a 
12,7% da parcela mundial dessa 
população.

O estudo da organização 
constatou que há estagnação no 
mercado de trabalho desde 2008, 
como consequência da crise eco-
nômica. A atual taxa de desempre-
go mundial é praticamente igual 
à de 2009, quando houve o pico 
de desemprego juvenil, após uma 
tendência de queda entre 2005 
e 2008 – período em que aproxi-
madamente 7 milhões de jovens 
entraram no mercado de trabalho.

A queda do desemprego 
juvenil no Brasil faz que o país 
esteja com taxa inferior à de pa-

íses desenvolvidos, inclusive da 
União Europeia, que deve chegar 
a 18% neste ano. Na América La-
tina e Caribe, a média de desem-
prego dessa população está em 
torno de 14,3%, com previsão de 
chegar a 14,6% até 2016.

De acordo com a professora 
de administração da Universida-
de de Brasília (UnB), Débora Ba-
rem, o Brasil não sofreu as con-
sequências da crise econômica 
mundial com a mesma intensida-
de que outros países.

“Estamos em franco cresci-
mento econômico e produtivo. Os 
empresários e as indústrias estão 
investindo e contratando mais 
gente. É natural que haja menos 
desemprego e eu acredito que 
isso vá se perpetuar”, explicou 
Débora. Segundo o relatório da 
OIT, a falta de oportunidade a pro-
fissionais jovens faz com que eles 
procurem trabalhos temporários, 
de baixa produtividade, em que 
executam funções aquém de suas 
capacidades e recebem salários 
mais baixos do que o desejado. O 
estudo ainda constatou que capa-
citação e níveis mais altos de edu-
cação não necessariamente são 
convertidos em melhores empre-

gos e mercados de trabalho mais 
eficientes.

Em todo o mundo, cresce a 
quantidade de jovens no grupo 
dos Neet (sigla em inglês para: 
sem estar estudando, trabalhan-
do ou em treinamento). Estima-
se que 10% de toda a população 
juvenil esteja nessa situação.

“O sistema econômico não 
tem prioritariamente orientação 
para empregar, mas para com-
petir. Essa competitividade exige 
formação cada vez mais sofisti-
cada dos jovens, mas o mercado 
não tem compromisso com isso. 
A pessoa pode se aperfeiçoar, mas 
o mercado só os assume se tem 
vaga. Existe um descompasso en-
tre a necessidade de se empregar 
e a disponibilidade do mercado”, 
disse o professor emérito da UnB, 
o sociólogo Pedro Demo.

As consequências desse ex-
cesso de mão de obra e escassez 
de demanda por empregados são 
mudanças de perspectivas profis-
sionais, sociais, financeiras e psi-
cológicas. Pessoas desempregadas 
em algum momento da juventude 
tendem a ter salários entre 8,4% 
(homens) e 13% (mulheres) mais 
baixos no futuro.

Desemprego caiu para 15% no país

Brasília – Apesar do aumen-
to da oferta de emprego para 
jovens brasileiros em 2012, eles 
acreditam que deve haver mais 
investimento na qualidade dos 
postos de trabalho.

De acordo com a Organiza-
ção Internacional do Trabalho 
(OIT), houve redução do de-
semprego juvenil no Brasil – de 
21,8% para 15,2%, entre 2007 
e 2011 –, ao contrário do que 
ocorre na maioria dos países, es-
pecialmente no Oriente Médio, 
no Norte da África e na Europa, 
onde a falta de oportunidades 
para essa faixa etária (15 a 24 
anos) cresce, e tende a continu-
ar aumentando até, pelo menos, 
2016. “Se é verdade que há mais 
emprego para a juventude, hoje 
a nossa cobrança é que se tenha 
mais qualidade nesse trabalho. 
É preciso dar um passo à frente: 
o da qualidade na educação e na 
pesquisa e, consequentemen-
te, no trabalho. Isso é o que, de 

fato, irá distribuir mais renda e 
gerar mais oportunidades à po-
pulação”, disse o presidente da 
União Nacional dos Estudantes 
(UNE), Daniel Iliescu.

Segundo o representante 
da UNE, um dos maiores pro-
blemas entre os jovens na hora 
de entrar no mercado de traba-
lho é a falta de especialização e 
qualificação da mão de obra.

“Há postos de trabalho, mas 
existem funcionários mais qualifi-
cados em outros lugares. Então, 
importa-se o trabalhador. A solu-
ção só virá quando forem feitos 
investimentos nas universidades 
federais, nas escolas técnicas e 
na área de ciência e tecnologia”. 
Para a presidente do Conselho 
Nacional de Juventude, Ângela 
Guimarães, a prioridade do go-
verno é a implementação de po-
líticas públicas universais e espe-
cíficas que permitam aos jovens 
conciliar o estudo, o trabalho, o 
lazer e a vida familiar – que seria 
o “grande nó” que dificulta a in-
serção juvenil no mercado de tra-
balho por falta de qualificação.

Investimento em qualificação
Carolina Sarres
Da Agência Brasil
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PB terá plano de prevenção
ViolênCia raCial

Governo Federal lança 
programa no Estado no 
primeiro semestre de 2013

Brasília - Implementa-
do inicialmente em Alago-
as, o Plano de Prevenção à 
Violência contra a Juventu-
de Negra será expandido, 
no primeiro semestre de 
2013, para mais cinco uni-
dades federativas: Paraíba, 
Espírito Santo, Distrito Fe-
deral, Bahia e Rio Grande 
do Sul. O plano tem ações 
para reduzir a vulnerabili-
dade dos jovens negros em 
situações de violência e co-
meçou a ser implementado 
em setembro deste ano nas 
cidades de Maceió, Mare-
chal Deodoro e Arapiraca.

As ações do plano, 
conhecido por Juventu-
de Viva, foram discutidas 
ontem em reunião com a 
participação de represen-
tantes do governo e da so-
ciedade civil. A vulnerabi-
lidade da juventude negra 
foi evidenciada por meio 
de dados que mostram que 
os homicídios são hoje a 
principal causa de morte 
de jovens de 15 a 29 anos 
no Brasil e atingem espe-
cialmente negros do sexo 
masculino, moradores das 
periferias e áreas metro-
politanas dos centros urba-
nos. Dados do Ministério da 
Saúde mostram que 53,3% 
das 49,9 mil vítimas de ho-
micídios em 2010 no Bra-
sil eram jovens, dos quais 
76,6% pretos e pardos e 
91,3% do sexo masculino.

Lutar contra essa rea-
lidade é o que busca Rúbia 
do Nascimento, da Rede de 
Jovens do Nordeste. “A ju-
ventude negra vem sendo 
exterminada, violentada, 
mas a juventude negra é 
guerreira, forte, sobrevi-
vente e carente de aten-
ção de políticas públicas. 
Não somos o futuro, somos 
o hoje, e queremos ago-
ra”, disse ao participar do 
evento.

Disparidade
A ministra da Secre-

taria de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial 
(Seppir), Luiza Bairros, 
disse que  o governo bus-
ca sensibilizar a sociedade 
para que haja a percepção 
sobre a desproporção nu-
mérica entre as mortes de 
jovens negros e de jovens 
brancos. “Em primeiro lu-
gar, se percebe que exis-
te na sociedade como um 
todo um desconhecimento 
muito grande dessa ques-
tão. Não se percebe a des-
proporção do número de 
mortes de jovens negros 
ante jovens de outros gru-
pos”, observou.

Antes de expandir o 
plano para outros estados, 
a meta é ampliar a adesão 
dos jovens alagoanos. Para 
isso, a Secretaria Nacional 
de Juventude lança este 
mês uma campanha publici-
tária no Estado para divul-
gar as ações e programas 
oferecidos pelo Juventude 
Viva. Alagoas foi o Estado 
escolhido para abrigar as 
primeiras iniciativas pelo 
alto índice de violência re-

apoio para os 
alunos cotistas

Rio de Janeiro- Uma série de 
recomendações às ações afirmativas 
foram apresentadas por especialistas 
em um seminário de avaliação sobre 
os dez anos do sistema de cotas, na 
Universidade Estadual do Rio de Ja-
neiro (Uerj). Ao final do encontro, foi 
divulgada uma carta com 12 pontos, 
sinalizando os desafios para a nova 
lei de cotas, como a permanência dos 
estudantes e a entrada de indígenas, 
que podem ficar subrepresentados.

Em agosto deste ano, a presiden-
ta Dilma Rousseff aprovou a Lei 12.711, 
determinando a reserva de 50% das 
vagas das instituições federais de ensi-
no para estudantes de escolas públicas, 
com base na renda familiar e na cor/raça 
deles, em quatro anos.

Reunidos na Uerj, primeira uni-
versidade do país a ter cotas raciais, 
os especialistas destacaram a neces-
sidade de mais recursos do Ministério 
da Educação (MEC) para manter esses 
alunos não apenas com ações extras 
na área acadêmica, mas também com 
nas áreas social e cultural.

Outra preocupação é com a su-
brepresentação e as especificidades 
de alunos indígenas. “Considerando 
que a lei determina que as universi-
dades devem seguir os percentuais 
de cada população do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) 
na seleção e que em alguns estados 
o percentual de índios é de 0,4%, 
corremos o risco de não ter nem um 
índio por curso”, explicou a professora 
da Uerj Elielma Machado. O estudante 
Amaré Gonçalves, da União dos Estu-
dantes Indígenas do Tocantins, que 
participou do seminário, lembrou que 
mais da metade dos índios deixam as 
universidades em menos de um ano 
por falta de apoio e de entendimento 
dos valores e práticas culturais.

Um milhão de pessoas 
saíram da pobreza

Brasília - A Comissão Econômi-
ca para a América Latina e o Caribe 
(Cepal) estimou que 1 milhão de pes-
soas saíram da pobreza entre 2011 e 
2012, segundo o Relatório Panorama 
Social da América Latina 2012. O to-
tal de pessoas nessa faixa socioeco-
nômica caiu de 168 milhões, no ano 
passado, para 167 milhões este ano 
– o que quer dizer que cerca de 28% 
das mais de 580 milhões de pessoas 
na América Latina ainda estão em si-
tuação de pobreza. 

Nesse percentual, não são 
considerados os casos de extrema 
pobreza – ou indigência, como clas-
sifica a Cepal -, que somam aproxi-
madamente 66 milhões de pessoas 
(11,5% da população total). Para 
essa faixa, a expectativa da comis-
são das Nações Unidas é a que seja 
mantido o percentual de 2012.

Na análise da Cepal, são con-
sideradas pobres as pessoas que 
recebem mensalmente menos de R$ 
112 per capita e extremamente po-
bres as que ganham menos de R$ 98. 
De acordo com o estudo, sete dos 12 
países latino-americanos avaliados 
tiveram quedas mais expressivas 
nos índices de pobreza entre 2011 
e 2012. Os destaques foram o Para-
guai, onde 5,2% da população saiu 
da situação de pobreza;o Equador 
(4,7%) e o Peru (3,5%). No Brasil, o 
percentual foi 2%.

A Venezuela teve aumento de 
1,7% da população em situação de 
pobreza. No entanto, o país está em 
destaque com o Uruguai entre as 
nações que mais diminuíram a desi-
gualdade nos últimos anos. No Brasil, 
por exemplo, um dos países da região 
em que foram identificados os maio-
res níveis de desigualdade, cerca de 
40% da renda estão em poder dos 
mais ricos, e entre 11% e 15%, com 
os mais pobres.

Yara Aquino
Repórter da Agência Brasil

gistrado contra a juventude 
negra.

O plano do Governo 
Federal reúne ações para 
reduzir a vulnerabilidade 
dos jovens em situações 
de violência criando opor-
tunidades que garantam a 
inclusão social e a autono-

mia e serviços públicos em 
territórios que concentram 
altos índices de homicídios. 
Outro eixo de atuação do 
plano é o enfrentamento do 
racismo com sensibilização 
de agentes públicos para a 
questão. “Nosso plano tem 
como missão promover os 

valores da igualdade e não 
da discriminação, o enfren-
tamento ao racismo, o res-
peito à vida, aos direitos da 
nossa juventude. É um es-
forço inédito para enfrentar 
a violência”, disse o ministro 
da Secretaria-Geral da Pre-
sidência, Gilberto Carvalho.

Cultura e identidade dos afro-descendentes têm sido apagadas ao longo da história no Brasil

Rio de Janeiro - A pesquisa do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) sobre as caracte-
rísticas etnorraciais da população, 
divulgada em julho passado, cons-
tatou que 63,7% dos brasileiros ad-
mitem que a cor ou raça influencia 
a vida das pessoas. Para um dos co-
ordenadores do estudo, José Luís 
Petruccelli, isso indica que a popu-
lação reconhece a existência de ra-
cismo no país.

Por meio de questionário apli-
cado em 15 mil domicílios em cin-
co estados e no Distrito Federal, o 
levantamento do IBGE revela que, 
para os brasileiros, o racismo está 
mais evidente no trabalho (71%), 
na relação com a polícia e com a 
Justiça (68,3%) e no convívio social 
(65%). De oito categorias, a escola 
foi citada por 59,3% dos entrevis-
tados e as repartições públicas, por 
51,3%.

O estudo também destaca que 
é na unidade da Federação com 
maior renda per capita do país 
(mais de cinco salários mínimos), o 
Distrito Federal, onde a população 
mais percebe o racismo. Lá, 10,9% 
dos entrevistados, na resposta aber-
ta, se declarou “negra” - categoria 
que não é usada pelo IBGE.

autoclassificação
No Amazonas, menos pessoas 

notam o problema (54,8%). No Es-
tado, também foi registrado o me-
nor percentual de autodeclarados 
“brancos” (16,2%) e a maior pro-
porção de “morenas” (49,2%), ter-

mo que assim como “negra” tam-
bém não é usada pelo instituto para 
a classificação etnorracial.

Segundo a pesquisa, 96% das 
população sabe se autoclassificar, 
sendo que 65% seguem os critérios 
do IBGE. Para ele, o fato de uma 
parcela se definir “morena” é uma 
forma de evitar se assumir “preto” 
ou “parda”, categorias que soma-
das equivalem a “negros”. “More-
no é um termo para fugir da ques-
tão. Pode ser quase qualquer um, 
pode ser bronzeado de sol ou afro-
descendente”, disse o pesquisador. 
No total, 21,7% dos entrevistados 
se declararam “morena” e 7,8%, 
negra.

A decisão de usar dados de-
sagregados de raça nas pesquisas 
domiciliares pelo IBGE cumpre re-
comendações firmadas pelo Brasil 
na 3º Conferência Mundial contra 
o Racismo, Discriminação Racial, 
Xenofobia e Intolerância Correlata, 
realizada em Durban, na África do 
Sul, em 2001.

IBGE aponta a existência do racismo

Brasília - Projeto de lei 
que propõe que a população 
negra possa incluir sobreno-
mes africanos além dos de 
família após completar 18 
anos fará parte dos debates 
da Câmara dos Deputados no 
retorno dos trabalhos legis-
lativos. Aprovado no fim do 
ano passado na Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias 
da Casa, o projeto foi encami-
nhado para decisão conclusi-
va na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ).

De autoria do ex-minis-
tro da Secretaria Especial de 
Promoção da Igualdade Ra-
cial deputado Edson Santos 
(PT-RJ) e do deputado Nelson 
Pelegrino (PT-BA), a proposta 
institui o direito dos afrodes-
cendentes de adotar os so-
brenomes africanos mesmo 
que não tenham origem fami-
liar. Atualmente, a lei permite 
apenas que o cidadão “após 
ter atingido a maioridade 
civil poderá alterar o nome, 
desde que não prejudique os 
apelidos de família”.

O que os dois deputados 
querem é acrescentar um 
parágrafo na lei para permi-
tir que os afrodescenden-
tes possam ter sobrenomes 
africanos. Na justificativa do 
projeto, os dois deputados 
alegam que, ao longo dos 
anos, esses nomes foram 
sendo substituídos por ou-

tros de origem não africana. 
Com a mudança na lei, eles 
esperam resgatar o passado 
dos negros no Brasil.

“Desse modo, não só a 
cultura, mas, também, a pró-
pria identidade desses afro-
descendentes tem sido apa-
gada, ao longo da história. 
Torna-se necessário adotar 
mecanismos que permitam o 
resgate dessa identidade. Um 
dos aspectos mais importan-
tes, para atingir esse fim, diz 
respeito à possibilidade de 
adoção do sobrenome origi-
nal”, alegam os deputados.

O projeto recebeu pa-
recer favorável do relator, 
deputado Márcio Marinho 
(PRB-BA), com substituti-
vo. O texto original previa 
apenas a possibilidade de 
alteração do sobrenome, e o 
relator optou por permitir o 
acréscimo. Desse modo, Ma-
rinho pretende preservar os 
sobrenomes familiares de 
quem optar pela mudança.

“Entendo que trocar a 
palavra modificar por acres-
centar melhora o texto da lei, 
deixando mais clara a sua fi-
nalidade, até mesmo porque, 
segundo se depreende do 
contexto do projeto, a modifi-
cação a ser feita não pode pre-
judicar os apelidos de família”, 
explicou o relator em seu pa-
recer. Aprovado na Comissão 
de Direitos Humanos no fim 
dos trabalhos legislativos, em 
dezembro do ano passado, a 
proposta já foi enviada para 
a CCJ.

Projeto de lei propõe 
o sobrenome africano

Segundo a pesquisa, 
a prática está mais 
evidente no trabalho 
(71%), na relação com a 
polícia e a Justiça e no 
convívio social (68%). A 
escola e as repartições 
também foram citadas

Isabela Vieira
Da Agência Brasil

Mariana Jungmann e 
Iolando Lourenço
Da Agência Brasil
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A dor do trauma
Cartilha orienta parente e vítima de violência

Com o intuito de auxiliar os paren-
tes e vítimas dos mais diversos tipos 
de violência, foi lançada em São Paulo 
a cartilha “Da Dor à Busca por Justiça – 
Orientações para Vítimas de Violência”, 
desenvolvida pelo Centro de Referência 
e Apoio à Vítima (Cravi), programa da 
Secretaria da Justiça e da Defesa da Ci-
dadania do Estado de São Paulo. A previ-
são é que seja entregue à população em 
locais de grande circulação de pessoas.

O objetivo da cartilha é ajudar os 
parentes das vítimas a aprenderem a 
lidar com a situação e até superarem 
o trauma da perda causada por vio-
lências como homicídio, latrocínio, 
ameaça, violência sexual, doméstica, 
desaparecimento, tráfico de pessoas e 
exploração do trabalho, diz coordena-
dora do Cravi, Cristiane Pereira.  

O Cravi atende a cerca de 150 pes-
soas por mês na capital, além de 40 
nas outras duas unidades do centro de 
referência (Santos e Campinas). Cris-
tiane explicou que o principal objetivo 
do Cravi é ajudar o parente de vítima 
de violência a retornar à vida e à sua 
rotina normal, tendo um convívio mi-
nimamente normal, parecido com o 
que tinha antes da violência.

Revitimização
“Queremos evitar a revitimização, 

ou seja, a vivência daquela situação de 
violência novamente. Isso acontece 
quando a pessoa tem que ir a diversas 
instituições e cada vez contar a histó-
ria novamente, sofrendo mais. Nossa 
ideia é encontrar a pessoa antes des-
se caminho todo para que ela consiga 
encontrar o lugar certo onde tem que 
buscar informação sem rodar por di-
versas instituições”, explicou Cristiane.

 Na cartilha é possível encontrar 
orientações sobre o que se deve fazer 
quando se é vítima de ameaça, lesão cor-
poral, homicídio e latrocínio. No material 
também há explicações sobre o papel de 
órgãos como o Instituto Médico Legal 
(IML) e informações sobre os papéis do 
juiz de direito, do promotor, do delegado, 
do psicólogo e do assistente social. Todos 
eles agentes que, normalmente, mantêm 
contato com as vítimas e seus familiares.

De acordo com Cristiane Pereira, 
muitos usuários do programa relatam 
dificuldades enfrentadas para obter in-
formações após a morte de familiares. Na 
cartilha, é possível observar alguns des-
ses depoimentos, todos anônimos: “Esta-
va lutando sem nenhum apoio. Virei po-
lícia, advogado, investigador, sem saber o 
primeiro passo que iria dar”, diz um deles.

A chegada de Maria Inês ao Cravi 
foi providencial para que ela conseguis-
se prosseguir e ter esperança de que o 
assassino de seu filho seja punido. “No 
Cravi eu fui acolhida, orientada, enca-
minhada para passar por médicos e 
hoje eu me sinto amparada. Um pouco 
da minha revolta transformou-se em 
força e eu luto pela justiça”. Maria Inês 
agora aguarda o andamento de um pro-
cesso de adoção de uma menina, feito 
com o apoio jurídico do Cravi.

Cravi
O Centro de Referência e Apoio à Ví-

tima (Cravi) tem como missão promover 
o reconhecimento e o acesso aos direitos 
das vítimas de violência, visando a con-
solidação dos direitos humanos e o exer-
cício da cidadania. Os atendimentos são 
públicos e gratuitos à vítimas ou familia-
res que estão passando dificuldades em 
lidar com a violência.

Os atendimentos são realizados 
por uma equipe multidisciplinar for-
mada por psicólogos, assistentes so-
ciais e defensores públicos.

O Cravi identifica problemas en-
frentados pela vítima e a direciona para 
o tratamento no próprio centro ou nas 
instituições parceiras do programa. O 
Cravi possui salas de atendimento, uma 
biblioteca e um espaço exclusivo para 
a realização de oficinas abertas para o 
público sobre temas correlatos.

Os interessados em obter mais in-
formações do centro de referência de-
vem entrar em contato por e-mail cravi@
justica.sp.gov.br ou pelos telefones: (11) 
2127-9522 /  (11) 9523 - 3666-7778.

Em novembro passado, com o ob-
jetivo de sensibilizar a sociedade para a 
prevenção de homicídios cometidos por 
impulso, a campanha “Conte até 10” foi 
lançada pela Estratégia Nacional de Jus-
tiça e Segurança Pública (Enasp) e pelo 
Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP). O foco é conscientizar a popula-
ção para evitar atitudes e reações contra 
a vida em situações de conflito.

A campanha é estrelada por luta-
dores renomados do Ultimate Fighting 
Championship (UFC), como os campeões 
mundiais Anderson Silva (peso-médio) e 

Júnior Cigano (peso-pesado), e os judocas 
Sarah Menezes, campeã olímpica em 2012 
e Leandro Guilheiro, duas vezes campeão 
olímpico. Os atletas não cobraram cachê 
para participar da campanha na qual pas-
sam a mensagem de paz e de não reação 
em situações de possível violência.

Para o anúncio, foram produzidos 
vídeos, jingles e cartazes para orientar 
professores sobre como tratar o tema da 
campanha em sala de aula. Também serão 
realizadas visitas a escolas públicas em todo 
o Brasil, em parceria com os Ministérios Pú-
blicos estaduais e demais integrantes da 

Enasp. O material didático sobre o tema 
está sendo elaborado em parceria com o 
Ministério da Educação (MEC).

Um estudo inédito sobre as moti-
vações dos homicídios cometidos entre 
2011 e 2012 em 11 estados brasileiros, a 
partir de dados das Secretarias de Segu-
rança Pública, será apresentado durante 
o lançamento da campanha.

O objetivo é identificar, dentre o total 
de assassinatos com classificação de moti-
vos, a proporção dos decorrentes de ações 
por impulso. Segundo o Conselho, o núme-
ro é superior a 50% em alguns casos.

Campanha quer evitar crime por impulso

Brasília - A organização não governa-
mental (ONG) Anistia Internacional concluiu 
que as autoridades de São Paulo falham na 
tentativa de garantir a segurança pública e 
punir abusos a direitos humanos cometidos 
por agentes públicos. A avaliação ocorre em 
meio a uma série de atos de violência que 
provocou 571 assassinatos apenas em outu-
bro e morte de mais de 90 policiais, desde o 
começo do ano. A Anistia Internacional se 
define como movimento global com mais 
de 3 milhões de apoiadores.

A Anistia Internacional citou suspeitas 
de envolvimento de policiais em homicí-
dios motivados por vingança e disse que 
tais casos não foram investigados adequa-
damente “durante muitos anos”. Segundo 
a Secretaria de Segurança Pública de São 
Paulo, a lei é cumprida no Estado de forma 
rigorosa, prendendo e expulsando maus 
policiais em todos os casos de violações.

“O Estado não compactua com poli-
ciais criminosos”, diz em nota a secretaria. 
“Condenamos a negligência do Estado em 

duas questões: garantir segurança pública 
ampla e respeitosa e assegurar justiça às ví-
timas de violações cometidas por agentes 
do Estado”, disse o pesquisador da Anistia 
Internacional, especialista em assuntos bra-
sileiros, Tim Cahill.

Ataques
A Anistia Internacional também con-

denou os ataques contra policiais. Segundo 
a organização, é necessário criar um órgão 
federal independente, com poderes sufi-
cientes para investigar violações de direitos 
humanos no país.

Segundo analistas e promotores, as 
ações mais agressivas adotadas pela polícia 
para enfrentar a principal facção criminosa 
em atuação em São Paulo, o PCC, provoca-
ram retaliação do crime organizado, pro-
vocando as mortes de policiais e parentes. 
Atiradores não identificados começaram a  
os ataques às vítimas em bairros e cidades 
da periferia da Grande São Paulo. “A Anis-
tia Internacional tem seguido a questão da 

violência em São Paulo por décadas”, disse 
Cahill.  “Há muitos anos houve um alto nú-
mero de mortes cometidas pela polícia que 
não estão sendo investigadas. Acreditamos 
que isso contribui não só para a corrupção 
da polícia, mas também para o próprio en-
volvimento da polícia em atos criminosos.”

Em maio de 2006, o PCC conseguiu pa-
rar a cidade de São Paulo com uma série 
de ataques contra forças de segurança pú-
blica. A violência na ocasião deixou quase 
50 policiais e agentes penitenciários mor-
tos e resultou nos assassinatos de aproxi-
madamente 400 pessoas. Cahill disse que 
tanto há seis anos quanto agora há “for-
tes indícios” de envolvimento de policiais 
nas mortes de civis, embora a Anistia não 
tenha “evidências concretas”. Para Cahill, 
é fundamental conduzir um processo de 
investigação independente sobre os casos e 
criar no país o que chamou de “um instituto 
nacional de direitos humanos”, que seja in-
dependente do Estado e tenha o poder de 
investigar as ações da polícia. 

Anistia vê falha nas autoridades de SP

Pessoas que sofreram violência passam pelo processo de “revitimização”: peregrinam de instituição em instituição contando várias vezes a mesma história de dor
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1968, o ano que vivemos
ESTAREMOS,  Bob Zaccara e esta colunista, 

realizando no dia 29 de dezembro, no Clube Cabo 
Branco, a décima quarta versão da festa “1968, 
o ano que vivemos”.

O evento musical terá como tema este ano 
o samba tropical de Wilson Simonal, um dos 
grandes músicos das décadas de 60 e 70. Na 
ocasião haverá uma significativa homenagem 
ao saudoso guitarrista Célio Marinho que, por 
muitos anos embalou esta festa com sua banda 
Vitória Régia.

FOTO: Goretti Zenaide

Homenagens na Assembleia
A ASSEMBLEIA  Legislativa da Paraíba, sob o coman-

do do deputado Ricardo Marcelo, promove hoje sessão 
solene em homenagem aos 100 anos da publicação do 
livro “Eu”, de Augusto dos Anjos, com a palestra do jor-
nalista Gonzaga Rodrigues, intitulada “Augusto dos Anjos 
e a Parahyba”.

Na ocasião, será entregue a Medalha “Augusto dos 
Anjos” ao jornalista Hélio Zenaide e também haverá a 
inauguração, no Memorial Parlamentar, da vitrine com a 
“Pena Dourada”, com a qual o deputado Apolônio Zenaide 
assinou sua posse na presidência daquela casa em 1904, 
portanto há 108 anos.

Grupo Marieta Bernardo: Socorro Mayer, Lide Milanez, a anfitriã Fabiana Gama, Suzana Amorim e 
Nara Lemos

Sras. Melita Seixas, Fá-
tima Gaudêncio, Marta 
Burity e Vera Brasileiro, 
dentista Diego Gon-
çalves, artista plástico 
Dyógenes Chaves, advo-
gada Nilma Vieira Arco-
verde, psicóloga Oneyde 
Moraes, médico Paulo 
Soares Loureiro, apre-
sentadora de TV The-
reza Madalena, desem-
bargador Marcos Otávio 
Araújo de Novaes.

FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Enquanto a cor da pele 
for mais importante 
que o brilho dos olhos, 
haverá guerra”

“Não se deixe abater por 
pessoas que nada soma à 
tua vida. Pessoas vazias não 
merecem tanta atenção”

BOB MARLEY CLARISSA GUERRA MEDEIROS

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   A moda brasileira está sendo 
exibida na Bienal de Diseño Ibe-
ro-americano, que acontece em Madri, 
Espanha, até esta sexta-feira.

   O evento, que é considerado 
a maior mostra latinoamericano 
do setor, promove o design con-
temporâneo, onde o destaque é 
a coleção Design Sustentável das 
cariocas Angela e Mônica Carvalho, 
que é uma linha de acessórios a 
partir de embalagens de cosméticos 
descartados por salões de beleza.

Zum Zum Zum
   Chegou aos seus quinze anos a jovem Gabriela Aragão, filha do cinegrafista 
Moacir Aragão e da jornalista Cleane Costa. Parabéns!

   Com montagem paraibana e adaptação de Bento Júnior, será encenada nesta 
sexta-feira e no sábado, no Theatro Santa Roza, a comédia “Auto da Compadecida”, 
do escritor Ariano Suassuna. 

   Nesta sexta-feira acontece a 10a Ciranda de Maluco no Espaço Mundo, na 
Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Com apresentações das bandas Unidade Móvel 
e Escurinho Labacé.

Milena e Diego Gonçalves, ele é o aniversariante de hoje

FOTO: Rizemberg Felipe

Gabriela Aragão comemorou ontem seus quinze anos

Cidadão pernambucano
NA CIDADE DO RECIFE, o empresário paraibano 

Leonardo Coutinho de Arruda recebe hoje o título de ci-
dadão pernambucano, em solenidade às 18h realizada no 
Plenário do Palácio Joaquim Nabuco, numa propositura do 
deputado Antônio Moraes.

Uma caravana de amigos parte de João Pessoa e 
Campina Grande para prestigiar a homenagem a Léo, que 
há anos comanda o buffet Blu’nelle naquela capital.

Boa perfomance
CINCO ESCOLAS  públicas paraibanas comemoram 

o bom desempenho de seus alunos no Exame Nacional 
do Ensino Médio, o famoso Enem.

Foram elas: Centro Estadual de Ensino Aprendizagem 
Sesquicentenário, que obteve a 61a colocação no ranking 
nacional, Escola Estadual João Roberto Borges de Souza, 
ambas de João Pessoa; a Escola Estadual Napoleão Ab-
dom da Nóbrega, de São Mamede, as escolas Deputado 
Álvaro Gaudêncio de Queiroz e Dr. Elpídio de Almeida, de 
Campina Grande.

Queijos finos
EMPRESÁRIOS  e 

profissionais do setor de 
laticínios estão participan-
do, na cidade de Sousa, 
do I Curso de Produção 
de Queijos Mistos (leites 
bovino e caprino) frescos, 
semicurados e curados.

O curso está sendo 
ministrado pelo mestre 
queijeiro Ignácio Plaza 
Mariscal, da Região da 
Extremadura, na Espanha 
e o mestre queijeiro André 
Guedes, da Escola Queijaria 
Suíça, de Nova Fiburgo, no 
Estado do Rio de Janeiro.

   A escritora Elizabeth Marinheiro é quem avisa que o Clube Pen, na sede da 
Facma, no bairro do Catolé, em Campina Grande, promoveu ontem exibição do DVD 
em homenagem ao imortal Eduardo Portela.

Confraternização

ESTÁ MARCADA para o dia 13 de dezembro o 
tradicional almoço natalino das integrantes da Asso-
ciação das Esposas dos Magistrados e Magistradas 
da Paraíba

Será no piso superior do restaurante Blu’nelle e a 
presidente Rozane Gomes e a vice, Elizabeth Coutinho, 
solicitam às sócias que levem fraldas geriátricas que 
serão doadas posteriormente ao Hospital Padre Zé.

NESTA SEXTA-FEI-
RA, os defensores públi-
cos paraibanos escolhem 
a lista tríplice para o 
próximo ocupante da 
direção da Defensoria 
Pública da Paraíba. No 
pleito concorrem Vanil-
do Brito, Otávio Gomes, 
Dirceu Abimael Lima, 
Manfredo Rosenstock, 
Angela Maria Abrantes, 
Levi Borges, Maria 
Madalena Abrantes, 
Paulo Bezerril, Wil-
mar Paiva Leite e José       
Celestino Tavares.

Exposição Natalina
SERÁ ABERTA  amanhã a 16a edição da Ex-

posição Natalina promovida pela Rede Feminina de 
Combate ao Câncer. 

O evento, que já é uma tradição na capital 
paraibana, será realizado no Jangada Clube, onde o 
público poderá conferir a beleza da mostra e comprar 
presentes de fim de ano ajudando o próximo.

Lista tríplice

Festejos
FOI COM  

uma reunião en-
tre amigas que 
a empresária            
Fabiana Gama,  
casada com o  
médico George 
Carneiro Bra-
ga comemorou 
seu aniversário, 
transcorrido na 
semana passada.

O encontro, 
regado a caprichado 
buffet assinado pela 
própria, foi realizado 
no seu bem monta-
do apartamento no 
Jardim Luna.

FOTO: Goretti Zenaide

Marlanny Braga e Nelly Braga num descontraído bate-papo

Paraíba em Barcelona
O DESTINO PARAÍBA está sendo divulgado 

na 25a edição da Events and Incentives Business 
Travel Mart, aberta ontem na cidade espanhola de 
Barcelona.

A feira, que é considerada uma das mais impor-
tantes no segmento de negócios e eventos, conta 
com um estande da Embratur, onde a PBTur apresenta 
nossas potencialidades turísticas.
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Aids em idosos aumenta 100%
vírus hiv avança

Os casos de Aids em 
pessoas acima de 60 anos de 
idade na Paraíba cresceram 
100% em dez anos, segundo 
o Ministério da Saúde. Ain-
da de acordo com a Secre-
taria de Saúde do Estado, a 
Paraíba está com 127 casos 
confirmados em idosos e a 
quinta maior incidência de 
portadores da doença em to-
das as faixas etárias no Nor-
deste. Para identificar com 
mais rapidez estes casos, o 
Centro de Testagem e Acon-
selhamento (CTA) realiza 
gratuitamente exames para 
detectar a presença do vírus, 
além de doenças como sífilis, 
e hepatites.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, no ano 2000 
foram notificados seis casos 
de Aids em idosos, saltando 
para 12 em 2012. João Pes-
soa é a cidade que concentra 
o maior número de casos em 
pessoas da terceira cidade 
com 41 identificados entre 
os anos de 1987 e 2011. Em 
segundo lugar está o municí-
pio de Campina Grande, com 

Paraíba ocupa quinto 
lugar na incidência em 
todas as faixas etárias

Diovanne Filho
diovannefilho@yahoo.com.br

16 casos notificados.
A paraíba possui o quin-

to maior número de porta-
dores de Aids do Nordeste, 
segundo o Ministério da Saú-
de. São 4.759 pessoas diag-
nosticadas com o vírus no 
Estado de 1980 até dezem-
bro de 2011. A quantidade 
é superior a registrada, no 
mesmo período, em Alagoas 
(4.119), no Rio Grande do 
Norte (3.866), Piauí (3.655) 
e em Sergipe (2.815).

Para a coordenadora de 
projetos da Ong Amazona, 
que lida com a assistência a 
portadores do HIV, este cres-
cimento está ligado, ainda, 
a exposição das pessoas ao 
sexo sem camisinha, e a mu-
danças do perfil nos ‘grupos’ 
de risco mais vulneráveis a 
doença.

“Não existem mais gru-
pos de risco, mas sim situa-
ção de risco. As pessoas que 
mantêm relação sexual, sem 
camisinha, estão se expondo 
a contrair uma doença séria, 
que não tem cura e com sé-
rias consequências. Apesar 
dos tratamentos aumenta-
rem o tempo de vida do pa-
ciente, não é fácil conviver 
com a Aids. As pessoas pre-
cisam tomar remédios todos 
os dias e fazer exames regu-
lares”, alertou.

Na lista das cidades parai-
banas com a maior quantidade 
de casos aparecem João Pessoa 
(1.597 casos), Campina Grande 
(669), Santa Rita (237), Bayeux 
(234), Cabedelo (153), Patos 
(100), Guarabira (72), Maman-
guape (66), Sapé (65), Rio Tin-
to (65), Cajazeiras (54), Sousa 

(51) e Itabaiana (48).
Os dados do Ministério da 

Saúde também mostram que a 
incidência de Aids é maior en-
tre homens heterossexuais, da 
cor parda, que têm entre 24 e 
39 anos de idade e estudaram 
menos de sete anos. Dos 4.759 
casos registrados no Estado, 

3.178 ocorreram entre o sexo 
masculino e os demais 1.581, 
no feminino. 

Outro fator apontado 
pelo MS é que a maioria dos 
portadores é parda. São 1.627 
pessoas dessa cor que convi-
vem com o vírus, atualmente, 
na Paraíba. 

Esse contingente é maior 
que o dos brancos (678), dos 
negros (154), dos indígenas 
(34) e dos amarelos (20). Mas 
é bom lembrar que na pesqui-
sa do Ministério da Saúde a cor 
de outros 2.249 pacientes não 
foi informada pelo órgão de 
saúde.

Cidades com mais incidência da doença

A estimativa do Ministé-
rio da Saúde é que cerca de 
7,5 mil pessoas na Paraíba 
convivem com a doença e não 
sabem. Para tentar diminuir 
esta subnotificação, o Centro 
de Testagem e Aconselha-
mento (CTA) é um serviço 
que disponibiliza os testes de 
HIV, além de doenças como 

a Sífilis e Hepatites virais 
com o apoio de uma equipe 
multidisciplinar de aconse-
lhadores que orientam sobre 
prevenção e assistência. O 
Centro funciona na Torre e 
atende gratuitamente. Algu-
mas USF’s também já fazem o 
teste rápido

“Qualquer usuário pode 

se submeter aos testes no 
CTA. Nós temos uma equipe 
de aconselhamento no pré-
-teste, que faz uma varredura 
da vida daquela pessoa, como 
no pós-teste, que acompanha 
o paciente na hora do resulta-
do do exame”, revelou a dire-
tora do CTA, Tatiana Pirangê.

Ela ainda falou sobre a 

necessidade em se submeter 
aos testes regularmente para 
evitar que mais paraibanos 
convivam com o vírus sem 
saber. 

“O grande problema ain-
da é a subnotificação. Temos 
que lembrar às pessoas que o 
exame é gratuito e de extre-
ma importância”, disse.

Centro de testagem faz exames gratuitos

l LOCais DOs TEsTEs

l Campina Grande
Centro de Testagem e Aconselhamento de Campina 
Grande
Rua Basílio Araújo, 717 Catolé
Telefone : 83  337-1327

l João Pessoa
CTA JOÃO PESSOA
Avenida Camilo de Holanda, 902 - Torre
Telefone : 83  218-5857

l COOrDEnaçÃO MuniCiPaL DE DsT/aiDs
Rua Rio Grnde do Sul, 1295 - Bairro dos Estados
Telefone : 83  244-4308

Saiba mais

O Centro de Testagem e Acolhimento realiza gratuitamente exames para detectar a presença do vírus HIV, além de outras doenças

Foto: Marcos Russo

Estado registra redução de casos de dengue
Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Os municípios paraibanos de 
Emas e Prata estão em situação 
de risco para a dengue, outros 13 
estão em situação de alerta e 16 
foram considerados satisfatórios. 
Os dados foram divulgados on-
tem pelo Ministério da Saúde e 
apontam ainda que o número de 
casos graves da doença na Paraí-
ba caiu 33% em relação ao ano 
de 2011. O número de óbitos, no 
entanto, cresceu 13%.

O Levantamento de Índice 
Rápido de Infestação por Aedes 
aegypti (LIRAa) permite identifi-
car onde estão concentrados os 
focos de reprodução do mosqui-
to transmissor da dengue. Con-
forme os dados divulgados, 14,1 
de cada 100 imóveis do município 

de Emas possuem focos do Aedes 
aegypti, enquanto no município 
de Prata essa relação é de 4,2 de 
cada 100 imóveis. 

A gerente executiva de Vigi-
lância em Saúde, Talita Tavares, 
disse que as ações de campo de-
vem ser intensificadas nestes mu-
nicípios, principalmente as visitas 
realizadas pelos agentes ambien-
tais aos imóveis. 

De acordo com o Ministério 
da Saúde, o LIRAa foi realizado 
em 31 municípios paraibanos. 
Mais da metade deles – 16 muni-
cípios – possui um índice de infes-
tação satisfatório, ou seja, as lar-
vas foram encontradas em menos 
de 1% dos imóveis pesquisados. 
São eles: Campina Grande, Sousa, 
Matureia, Parari, Cuité, Catolé do 
Rocha, Lucena, São José da Lagoa 
Tapada, Guarabira, João Pessoa, 

Cabedelo, Bernardino Batista, 
Brejo dos Santos, Carrapateira e 
Caturité.

Outros 13 municípios estão 
em situação de alerta, ou seja, 
apresentaram larvas do mosqui-
to transmissor da dengue entre 
1% e 3,9% dos imóveis pesquisa-
dos. Piancó foi o município que 
registrou o maior Índice de Infes-
tação Predial – 3,7 de cada 100 
imóveis pesquisados. São eles: 
Piancó, Conde, Cajazeiras, Ouro 
Velho, Bayeux, Patos, Monteiro, 
Livramento, Teixeira, Santa Cruz, 
Santa Rita, São José do Sabugi e 
Zabelê.

Casos graves
Os dados divulgados ontem 

pelo Ministério da Saúde reve-
lam que houve uma redução de 
33% nos casos graves de dengue 

no acumulado de janeiro a 17 de 
novembro deste ano em relação 
ao mesmo período do ano pas-
sado. Enquanto este ano foram 
registrados 137 casos graves da 
doença, no ano passado foram 
contabilizados 206 casos.

O número de óbitos, que no 
ano passado chegou a oito no 
período, este ano já somou nove, 
o que equivale a um aumento 
de 13%. A gerente executiva de 
Vigilância em Saúde, Talita Ta-
vares, acredita que o aumento 
do número de óbitos se deve ao 
desconhecimento da existência 
da rede de atendimento ou à de-
mora em buscar esse atendimen-
to quando as pessoas contraem 
a doença, evoluindo para casos 
graves e, em consequência, che-
gando ao óbito.

Pelos dados do Ministério da 

Saúde, a Paraíba registrou uma 
redução de 29% dos casos noti-
ficados de dengue em relação ao 
ano passado. Enquanto em 2011, 
foram registrados 12.370 casos, 
no acumulado deste ano foram 
contabilizados 8.773 casos.

Dados atualizados
A Secretaria de Estado da 

Saúde (SES) também divulgou 
ontem os números de notifica-
ções dos casos de dengue no 
Estado registrados até o dia 24 
de novembro. Conforme o bo-
letim, foram notificados 11.314 
casos da doença em 182 muni-
cípios paraibanos. Desse total, 
2.482 foram descartados, 6.246 
classificados como dengue clás-
sica e os demais estão sendo in-
vestigados. O número de óbitos 
subiu para 10.

MinisTÉriO Da saÚDE aPOnTa



Primeiros 60 contratados 
iniciaram ontem serviço de 
atendimento ao público

O Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran) é  
o primeiro órgão da admi-
nistração pública estadual 
a contratar  pessoas com 
deficiência. O convênio foi 
firmado com a Secretaria 
de Estado do Desenvol-
vimento Humano (Sedh), 
Fundação Centro Integrado 
de Apoio ao Portador de De-
ficiência (Funad) e Associa-
ção de Deficientes e Fami-
liares (Asdef). Na primeira 
etapa, foram contratadas 
60 pessoas que iniciaram o 
atendimento ao público na 
manhã de ontem.

Antes do primeiro ex-
pediente, os novos servi-
dores participaram de uma 
palestra de acolhimento 
ministrada pelo superin-
tendente do Detran, Rodri-
go Carvalho, no auditório 
da Escola Pública de Trân-
sito. A palestra encerrou o 
treinamento para os novos 
servidores oferecido pela 
Seção de Seleção e Desen-
volvimento do Detran.

Na palestra, Rodrigo 
Carvalho destacou a im-
portância do trabalho na 
prestação de serviços do 
Detran. Ele lembrou que 
“além de inseridos no mer-
cado do trabalho, os novos 
funcionários vão facilitar o 
atendimento aos usuários 
com deficiência, a exemplo 
das pessoas surdas que en-
contrarão nos principais 
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de funcionários com deficiência

Continuam abertas, até este sába-
do, as inscrições para o Concurso Nacio-
nal da Logomarca de A União. O edital 
foi publicado no final de setembro e visa 
promover a participação da população 
na criação da nova logomarca, alusiva 
ao aniversário de 120 anos de A União 
- Superintendência de Imprensa e Edi-
tora. De acordo com o diretor técnico, 
Gilson Renato, o concurso é uma forma 
das pessoas mostrarem seus talentos.

Os interessados devem acessar o site 
do Governo do Estado (www.paraiba.
gov.com.br), clicar no link “Administra-
ção” localizado no rodapé da página, e 
abrir o edital do concurso. No edital, os 
candidatos terão todas as informações 
acerca das regras para a participação, 
assim como, poderão realizar a inscrição 
e envia-lá pelos Correios, junto com to-
dos os documentos exigidos, para o en-
dereço especificado no edital.

Entre as exigências do concurso 
está a participação apenas de pesso-
as físicas, sendo vedada a inscrição de 
pessoas jurídicas (empresa e instituições 
de natureza pública ou privada), assim 
como pessoas ligadas diretamente às 
comissões de organização e julgamento 
do concurso. É permitida a inscrição de 
somente um projeto por pessoa, onde 
serão premiados os três melhores nos 
valores de R$ 3.500, para o primeiro co-
locado, R$ 1.000 para o segundo e para 

o terceiro colocado R$ 500.
O julgamento do concurso ficará a 

cargo de uma comissão julgadora cons-
tituída por cinco membros titulares e 
cinco suplentes, nomeados pela supe-
rintendência do órgão. Essa comissão 
vai analisar a condição do projeto para 
participar do concurso por meio da con-
ferência dos documentos, itens e infor-
mações solicitadas, sendo proibida mar-
cas, nomes, pseudônimos, assinaturas 
ou quaisquer indicações que possam ser 
utilizadas para identificar a autoria do 
responsável pelo projeto.

As inscrições seguem até o dia 1º 
de dezembro, próximo sábado, e o pro-
jeto vencedor será utilizado em mate-
riais de divulgação alusiva aos 120 anos 
de A União, tais como cartazes, folders, 
panfletos, envelopes, internet e outro 
meios. Caso seja de interesse de A União, 
a logomarca poderá ser utilizada per-
manentemente após o período come-
morativo.

Autor da melhor logomarca vai 
receber prêmio de R$ 3,5 mil

120 Anos de A União

Os novos servidores participaram ontem de uma palestra de acolhimento ministrada pelo superintendente do órgão na Paraíba

Foto: secom/PB

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com 

“As inscrições dos 
interessados em 
participar da escolha da 
logomarca de 120 anos 
de A União terminam 
sábado, dia 1º

Durante a manhã de hoje 
o Ponto de Cem Réis recebe a 
tenda de serviços, uma pro-
gramação que faz parte da 
campanha “Violência Contra 
a Mulher. Denuncie. Você não 
está sozinha”. Lá serão distri-
buídos materiais informativos 
sobre a campanha, assim como 
informações sobre os serviços 
da Rede de Atenção às Mulhe-
res em situação de violência, a 
exemplo da Casa Abrigo, Cen-
tros de Referência da Mulher, 
Delegacias Especializadas da 
Mulher (Deams), Centros de 
Referências Especializados da 
Assistência Social (Creas), Pro-
motoria e Defensoria Pública, 
entre outros. 

O evento é gratuito e es-
tará acontecendo das 8h até o 
meio-dia, com todos esses ser-
viços e acesso a preservativos, 
orientação sobre câncer de 
colo e mama, aferição de pres-
são arterial e teste rápido HIV/
Aids. Em paralelo a este evento 
será realizado, hoje e amanhã 
(29), o II Seminário da Rede de 
Atenção Integral às Mulheres 
Vítimas de Violência. A progra-
mação acontece no Hotel Ouro 
Branco, em Tambaú.

A campanha “Violência 
Contra a Mulher. Denuncie. 
Você não está sozinha” é pro-
movida pelo Governo do Esta-
do da Paraíba, através das Se-

cretarias de Estado da Mulher 
e da Diversidade Humana (Se-
mdh) e Comunicação (Secom/
PB). De acordo com a secretá-
ria da Mulher e da Diversidade 
Humana, Iraê Lucena,  o obje-
tivo é sensibilizar a população 
acerca da violência contra a 
mulher. “É preciso atitude dos 
poderes públicos e o Governo 
do Estado vem reforçando a 
conscientização com a realiza-
ção desta campanha na mídia 
e nos municípios,” informou. A 
campanha visa ainda divulgar 
o disque denúncia 197, da Polí-
cia Civil, e o 180 do Governo Fe-
deral, que atende e encaminha 
às mulheres para os serviços 
da Rede de Atenção.

João Pessoa é a primeira 
cidade a receber essas ações, 
mas outros eventos serão re-
alizados nas cidades de Cam-
pina Grande, no próximo dia 
30, Santa Rita no dia 6 de de-
zembro e no dia 11 a tenda 
de serviços chega à cidade de 
Queimadas, onde haverá um 
ato público. De acordo com as-
sessoria da Semdh, a escolha 
das cidades foi feita baseada 
nos altos índices de violência 
contra a mulher. Para se ter 
uma ideia, de janeiro a outubro 
desse ano foram registrados 
em João Pessoa 45 assassina-
tos, o maior índice de crimes 
contra a mulher no Estado, fi-

cando com Cajazeiras o menor 
número de registros esse ano, 
apenas um assassinato, segun-
do a Secretaria de Segurança e 
Defesa Social.

não se cale. denuncie
Muitas mulheres têm 

medo e até vergonha na hora 
de denunciar seu agressor, mas 
é importante que ela denuncie. 
A denúncia pode ser realizada 
através do disque denúncia 
197 da Polícia Civil e 180 do 
Governo Federal. A partir daí 
ela será encaminhada aos ser-
viços da rede de atenção. 

Através do disque 180 fo-
ram registrados no país 2,7 mi-
lhões de atendimentos de 2006 
a 2012. Um número alto come-
tido, principalmente, por com-
panheiros e cônjuges, cerca 
de 70%. Na Paraíba, os crimes 
classificados como violência 
doméstica e familiar represen-
tam 29% dos casos registrados 
no primeiro semestre deste 
ano. Segundo dados da Secre-
taria de Segurança e da Defesa 
Social, através da Assessoria 
de Ações Estratégicas e do 
Núcleo de Análise Criminal e 
Estatística, a Paraíba registrou, 
de janeiro a outubro deste ano, 
121 crimes letais contra a vida 
de mulheres. Um aumento de 
4,3%, com relação ao mesmo 
período em 2011. (VB)

Campanha incentiva denúncia 
de violência contra mulheres

Ações no Ponto de cem réis

setores do Detran atenden-
tes e recepcionistas com 
formação em libras”.

O superintendente ex-
plicou que, mais que em 
qualquer órgão público, no 
Detran os usuários pagam, 
diretamente, por meio de 
taxas de serviço, pelo aten-
dimento que recebem, e, 
portanto, merecem e exi-
gem atenção, segurança e 
agilidade.

Durante o encontro, o 
presidente da Asdef, Fran-
cisco Izidoro, destacou o 
pioneirismo do Detran na 
contratação das pessoas 
com deficiência. Ele disse 
que o modelo de convênio 
firmado com o Detran vai 
servir de padrão para no-
vos convênios e agradeceu 
a maneira como os contra-
tados foram acolhidos pela 
diretoria e  pelos servido-
res do Detran.

Luzia Neida, que é de-
ficiente visual e vai traba-
lhar na central telefônica, 
compôs uma música para 
expressar a gratidão pela 
conquista de uma vaga no 
mercado de trabalho. Emo-
cionada, ela cantou durante 
o encerramento do curso e 
saiu de lá para o primeiro 
expediente na sede do De-
tran, em Mangabeira.

distribuição de vagas 
O preenchimento das 

60 vagas abertas no Detran 
para pessoas com deficiên-
cia foi feito através de inscri-
ções realizadas junto ao Sis-
tema Nacional de Emprego 
Estadual (Sine-PB) para as 

unidades do Detran em João 
Pessoa e Campina Grande.
Em princípio, foram ofere-
cidas  41 para João Pessoa e 
19 para Campina Grande.

De acordo com os car-
gos, as vagas oferecidas 
foram 10 para atendente e 
recepcionista com noções 
em libras (sendo 8 para 

João Pessoa e 2 para Cam-
pina Grande);  30 para aten-
dente e recepcionista (19 
para João Pessoa e 11 para 
Campina Grande) ; 20 para 
digitador e digitador de 
documentos (14 para João 
Pessoa e 6 para Campina 
Grande).

Ainda segundo o supe-

rintendente, Rodrigo Car-
valho, a previsão é de que 
o número de vagas para 
pessoas com deficiência 
aumente em 2013. Ele tam-
bém lembrou que o concur-
so público realizado pelo 
Detran reserva sete vagas 
para pessoas com deficiên-
cia. As inscrições, iniciadas 

no dia 19 de novembro, po-
dem ser feitas até o dia 6 de 
janeiro de 2013.

O concurso será realiza-
do pela Fundação Professor 
Carlos Augusto Bittencourt 
(Funcab) e as inscrições es-
tão sendo feitas pela inter-
net,  no endereço eletrônico 
www.funcab.org.



A Empresa de Assistên-
cia Técnica e Extensão Ru-
ral da Paraíba (Emater-PB) 
venceu mais uma chamada 
pública do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário 
(MDA), desta vez, com foco 
no Desenvolvimento de Sis-
temas Sustentáveis, que vai 
beneficiar 640 famílias agri-
cultoras do Território da Ci-
dadania do Cariri Ocidental. 
O resultado foi publicado no 
portal do MDA.

A chamada pública, se-
gundo o extensionista Itara-
gil Marinho, um dos respon-
sáveis pela elaboração da 
proposta, abrange ativida-
des coletivas e individuais 
de mobilização, diagnósti-
co, planejamento, avaliação, 
capacitação, intercâmbio e 
execução de ações, visan-
do a elaboração de planos 
produtivos, econômicos e 
ambientais nas Unidades 
de Produção Familiar (UPF) 
para a promoção da agricul-
tura sustentável.

Os municípios contem-
plados são Camalaú, Mon-
teiro, São João do Tigre, 
São José dos Cordeiros, São 
Sebastião do Umbuzeiro, 

Emater vence chamada pública que 
vai beneficiar 640 famílias do Cariri
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A empresa apresentou 
proposta no MDA que 
abrange várias atividades

Sumé e Zabelê, todos per-
tencentes à região admi-
nistrativa de Serra Branca, 
no Cariri paraibano.

 Para o coordenador de 
Planejamento da Emater 
(Cplan), Alexandre Alfredo, 
a conquista de mais uma 
chamada pública MDA/SAF 
pela Emater Paraíba repre-
senta a execução de mais 
ações na empresa. “Acre-
dito que, com todos os re-
sultados de chamadas con-
quistados e com o apoio 
financeiro que estas estão 
trazendo, a extensão rural 
paraibana vai dar um salto 
de qualidade e fortalecer 
cada vez mais a agricultura 
familiar no Estado”, disse.

Do final de 2010 até o 
momento, a Emater já ven-
ceu oito chamadas públicas 
e todas estão sendo execu-
tadas dentro dos princípios 
da agroecologia, atividades 
nas áreas de fruticultura, 
olericultura, culturas de se-
gurança alimentar, artesa-
nato, avicultura alternativa, 
produção de leite (caprino 
e bovino), criação animal, 
produção e armazenamen-
to de forragem e agroin-
dústria. Ao todo, estão 
sendo beneficiadas 12.020 
famílias agricultoras de 128 
municípios integrantes dos 
Territórios da Cidadania do 

Cariri Ocidental, da Borbo-
rema, da Zona da Mata Sul, 
da Zona da Mata Norte e do 
Médio Sertão.

O Programa Territórios da 
Cidadania foi criado pelo Go-
verno Federal, em 2008, com o 
propósito de promover o desen-

volvimento econômico e uni-
versalizar programas básicos 
da cidadania por meio de uma 
estratégia de desenvolvimento 

territorial sustentável. A estra-
tégia é aplicada de acordo com 
a identidade e a integração dos 
municípios envolvidos.

A agroecologia, a exemplo de outras atividades agrícolas, é beneficiada com as chamadas públicas, vencidas pela Emater no MDA

Policiais do 7º Ba-
talhão de Polícia Militar 
prenderam cinco pessoas 
nas cidades de Bayeux 
e Sapé em menos de 36 
horas. Na noite da última 
segunda-feira, o ex-pre-
sidiário Rodrigo Ruffo, 
24 anos, foi preso no mu-
nicípio de Bayeux com 10 
pedras de crack e uma 
quantia em dinheiro. 

Na noite do último 
domingo (25), quatro 
homens foram detidos e 
quatro revólveres foram 
apreendidos na comu-
nidade conhecida como 
Cuba de Baixo, na saída 
para a cidade de Cruz 
de Espírito Santo.  Josi-
naldo Pereira de França, 
19 anos; Thiago Pedro 
Tavares da Silva, 26; Elvis 
Serafim de Pontes, 23, e 
Eduardo Soares da Silva, 
18, estavam em duas mo-
tos com uma quantia de 
R$ 592 e três revólveres 
calibre 38. 

Todos os suspeitos 
foram levados para a De-
legacia Distrital de Sapé. 
Dois deles chegaram a 
ser reconhecidos como 
sendo os responsáveis 
por um assalto a um pos-
to de combustíveis em 
Sapé, ocorrido no último 
mês de outubro. 

Ainda em rondas 
pela cidade de Sapé, a 
Polícia Militar prendeu 
em flagrante João Batis-
ta dos Santos Filho, 53, 
que estava com um re-
vólver calibre 38 e cinco 
munições intactas.  Ele 
também foi encaminha-

do para a delegacia local. 
No Agreste parai-

bano, cinco pessoas fo-
ram detidas por porte 
ilegal de arma de fogo 
e arma branca. Na pri-
meira ocorrência, o arte-
são Reginaldo de Souza, 
25 anos, foi detido no 
bairro da Esplanada, em 
Guarabira, por volta das 
20h dessa segunda-feira 
(26). 

Ele é suspeito de 
praticar roubos de celu-
lares na área central da 
cidade. Quando foi abor-
dado pela polícia, Regi-
naldo ainda tentou fugir, 
mas foi alcançado em 
seguida, portando um 
revólver calibre 38 com 
quatro munições intac-
tas, uma faca, um celular 
e R$ 253 em espécie. 

Horas depois, em dili-
gências pelo Conjunto Os-
mar de Aquino, também 
em Guarabira, as guarni-
ções abordaram um veí-
culo de cor verde – placa 
MMZ 2101-PB, com qua-
tro ocupantes, que ainda 
tentaram driblar o cerco 
policial, jogando as armas 
de fogo pela janela. Com 
os quatro suspeitos foram 
apreendidos dois revólve-
res calibre 38 (com cinco 
e quatro munições in-
tactas, respectivamente), 
uma faca peixeira e dois 
celulares.  Paulo Ricardo 
Barbosa, 20 anos; Rogé-
rio Martins Bernardo, 18; 
Everton Pessoa Morais, 
19, e um adolescente de 
16 anos foram encami-
nhados para a delegacia.

Policiais prendem 5
com armas e drogas

Mais uma agência ban-
cária do Bradesco foi assalta-
da na madrugada de ontem, 
totalizando 51 explosões em 
estabelecimentos bancários 
só este ano na Paraíba. 

Várias guarnições da Po-
lícia Militar estão em diligên-
cias na tentativa de localizar 
o bando que explodiu mais 
uma agência bancária na Pa-
raíba. A ação aconteceu na 
cidade de Puxinanã, Agreste 
paraibano, localizada a 11 
km de Campina Grande.

Conforme informações 
do coronel Wolgrand Pinto 
Lordão, comandante do Po-

liciamento Metropolitano 
do Compartimento da Bor-
borema, várias guarnições 
da PM de Campina Grande 
estão realizando diligências, 
com o objetivo de localizar 
os bandidos que chegaram à 
cidade por volta de 3 horas 
da madrugada.

Testemunhas infor-
maram aos policiais que 
os bandidos, em número 
de seis, chegaram em três 
motos e foram logo para a 
agência bancária e, após a 
explosão, fugiram. Não há 
informação se os bandidos 
levaram dinheiro.

Quatro bandidos fugiram 
em direção a cidade de Mon-
tadas, enquanto que os outros 
dois, numa moto foram em di-

reção ao distrito campinense 
de São José da Mata.

Peritos do Núcleo de Po-
lícia Científica de Campina 
Grande foram à agência ban-
cária fazer o levantamento e 
colher o  material para que 
possam levar à identificação 
dos criminosos. 

Em 2012, o Sindicato 
dos Bancários registrou 22 
explosões, 11 assaltos, 7 sai-
dinhas de banco, 8 arromba-
mentos e 3 tentativas de ar-
rombamento. Em todo o ano 
de 2011, o sindicato conta-
bilizou 72 ações criminosas 
contra os bancos no Estado. 
Foram 38 explosões, 16 ar-
rombamentos, nove assaltos 
e nove tentativas registradas 
no ano passado

Bandidos explodem agência 
no município de Puxinanã

bradesco Preso em Bom 
Sucesso acusado
de assassinar 
agricultor 

Os Grupos Táticos Es-
peciais da Polícia Civil nas 
cidades de Sousa e Catolé 
do Rocha, no Sertão parai-
bano, prenderam, na ma-
drugada de ontem,  José 
Ferreira Neto, 51 anos, co-
nhecido como Juca, que vi-
nha sendo procurado pela 
polícia há vários anos. 

Ele é acusado de matar, 
em 2009, a golpes de foice o 
agricultor Jurandir Roberto 
da Silva, na época com 23 
anos, no sítio Canudo, na 
cidade de Bom Sucesso. 

Segundo o delegado re-
gional, Gilson Teles, a ação 
dos grupos especiais se ba-
seou em mandado de pri-
são expedido pela Justiça 
do município de Catolé do 
Rocha. 

Escondido
“Juca estava escondido 

no Sítio Várzea, na cidade 
de Sousa, onde era conhe-
cido como ‘Seu Antônio, o 
que revela a ciência de sua 
condição de foragido da 
Justiça”, comentou o dele-
gado. 

A autoridade policial 
acrescentou que as inves-
tigações apontam uma mo-
tivação passional para o 
crime, apesar do acusado e 
vítima terem sido sócios e 
amigos. 

Após os procedimentos 
de praxe, José Ferreira Neto 
foi recambiado da cidade 
de Sousa para o Presídio 
Padrão do município de Ca-
tolé do Rocha, onde ficará 
recolhido à disposição da 
Justiça local.

Marcos Tadeu
mtleo@gmail.com

A estrutura da agência do Bradesco ficou quase que totalmente destruída por causa da explosão

Fotos: divulgação
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Seminário discute cadeia leiteira
DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Paraíba CAMPINA

2o Cooleite - vai acontecer 
no auditório Domício 
Veloso da Silveira, na Fiep

Mostrar soluções para o 
desenvolvimento da cadeia 
produtiva leiteira, principal-
mente no período de estia-
gem que muitas regiões da 
Paraíba enfrentam, além de 
estimular o cooperativismo. 
Estes são os objetivos do 
2º Cooleite - Seminário da 
Cadeia Produtiva do Leite, 
mais uma vez realizado em 
Campina Grande. O evento 
que começa hoje e encerra 
amanhã, será no Auditório 
Domício Veloso da Silveira, 
na Federação das Indústrias 
da Paraíba (Fiep).

Os produtores discuti-
rão as técnicas de produção 
de forragem no Seminário. 
Ainda serão motivados para 
o surgimento de especia-
listas em produção de ali-
mentos. Um dos painéis será 
dedicado exclusivamente à 
produção leiteira caprina, 
atividade que destacou a Pa-
raíba como um dos maiores 
produtores do Brasil. Agora 
é a vez dos caprinocultores 
aprenderem a não perderem 
mercado. 

Segundo o gestor do 
projeto Leite e Derivados do 
Sebrae em Campina Gran-
de, Rodrigo Azevedo, have-
rá um amplo espaço para 
debates, temas relevantes 
para a realidade nordestina 
e abordagens para o leite de 
vaca e cabra.“Apontaremos 
problemas, mas debatendo 
o mercado para aprender 
a superar desafios e achar 
oportunidades do setor”, ex-
planou.

Rodrigo falou que o 
mercado consumidor é 
crescente, apesar dos pro-
blemas na produção. “De-
vido à ascensão econômica 
de várias classes sociais, 
há uma demanda crescente 
de consumo. Houve quedas 

Pela cidade

l A CRíTICA
Carvalho, que não disputa a reeleição, também fez uma 

crítica ao eleitor. “Para o eleitor interessa que no dia que o filho 
ficou doente alguém conseguiu um atendimento ou ambulância. 
Lamento que nem no período eleitoral um cidadão que pretende 
se reeleger compareça às sessões”.

 
l MEIA DESISTêNCIA 

Após o insucesso na eleição para deputado federal 
em 2010, e de não conseguir emplacar uma candidatura 
para prefeito, Fernando Carvalho desistiu de concorrer à 
reeleição e, em seu lugar, lançou a candidatura da filha, a 
advogada Alana Carvalho, filiada ao PRTB.

Boas vindas 
O novo bispo de Campina Grande, dom Manoel 

Delson Pedreira da Cruz, toma posse no fim de semana, 
substituindo dom Jaime Vieira da Rocha, que foi para o Rio 
Grande do Norte. O padre Márcio Henrique, administrador 
diocesano, prometeu um grande evento para a posse.

Festa
Dom Delson chega a Campina Grande neste sábado, 

numa comitiva que vem de Caicó – Rio Grande do Norte. Na 
Rainha da Borborema, o sacerdote será recebido por fiéis 
e padres, e deverá seguir em carreata por diversas ruas da 
cidade. O evento terá apoio da STTP e do Strans.

Programação
Após a chegada, dom Manoel Delson Pedreira da Cruz 

concederá entrevista coletiva à imprensa no Colégio das Damas. 
De lá, segundo o padre Márcio, uma procissão sairá com destino 
à Catedral, onde uma missa será celebrada pelo arcebispo da 
Paraíba, Dom Aldo Pagotto.

Em alta
Estudos apontam que as vagas de recrutamento 

executivo para o Norte e Nordeste do país, regiões que 
apresentam forte crescimento econômico, acontecem com 
ágio.  Isso ocorre por que muitas vezes não há mão de obra 
local especializada na quantidade suficiente para atender a 
demanda das empresas. 

Percentuais

No caso dos profissionais mais técnicos, as empresas chegam 
a pagar 25% mais caro para enviá-los às regiões distantes do eixo 
Rio/São Paulo, centros de decisão do país. Já no caso das posições 
mais generalistas, voltadas à gestão, os salários chegam a até 40% 
mais caro.

Resultado final

A comunidade acadêmica do Gigantão da Prata 
concluiu, ontem, a culminância dos projetos elaborados 
e desenvolvidos durante todo ano de 2012 com 
apresentação de dois eventos: IV Encontro do Futuro 
Empreendedor e Sustentabilidade e Cidadania. O Encontro 
do Empreendedor encerrou-se na manhã de ontem, e 
teve como objetivo fomentar e reconhecer iniciativas 
empreendedoras que estimulam o alunado.

Último dia

Encerra-se hoje o prazo para os alunos inscritos no 
Vestibular 2013.1 da UFCG realizarem o pagamento do Guia de 
Recolhimento da União (GRU) necessário para a confirmação da 
inscrição. Devido à greve dos bancários, o pagamento só poderá 
ser realizado exclusivamente nos caixas eletrônicos através de 
débito em conta do Banco do Brasil. 

.
“Enem sem Sisu”

A taxa de pagamento da inscrição é de R$ 15. Os 
candidatos que se inscreveram para o curso de Design ainda 
pagam o adicional de R$ 10. Este ano, o vestibular da UFCG 
continuará utilizando as notas do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) para a classificação de seus candidatos, mas 
não aderiu ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As provas 
do Enem acontecerão nos dias 3 e 4 de novembro.

Faltosos

na produção, mas o consu-
mo ainda está aquecido. Os 
produtores que mais sofrem 
são aqueles que não plane-
jaram, não montaram uma 
alternativa para o período 
da seca”, disse.

Para que os bovinocul-
tores e caprinocultores não 
percam tanto com as estia-
gens nordestinas, cada vez 
mais a atividade tem que se 
profissionalizar, conforme 
Rodrigo. “Utilizar as tecno-
logias certas para resistir a 
esses períodos e produzir 
com qualidade é fundamen-
tal. Essa pressão do merca-
do para a profissionalização 
é constante”, falou. 

Segundo Rodrigo, um 
dos gargalos mais impor-
tantes está no equaciona-

mento do suporte forragei-
ro, que indica se o produtor 
terá o alimento necessário 
para o rebanho. “Temos que 
produzir o máximo possível 
na propriedade, e diminuir 
a dependência dos insumos 
externos, principalmente 
a demanda por concentra-
dos, que encarecem o custo 
de produção inviabilizando 
economicamente a ativida-
de”, explicou.

Durante o evento, os 
palestrantes ensinarão des-
de medidas simples, que o 
produtor pode implantar 
na propriedade, até os ru-
mos do setor para os pró-
ximos anos. Por exemplo, a 
conservação da forragem, 
que é o armazenamento da 
comida para os animais. Ou-

tra técnica aplicada será o 
plantio da palma forrageira 
como uma cultura vegetal 
que requer cuidados. Espé-
cies mais resistentes da pal-
ma devem ser as mais pro-
curadas. 

Rodrigo ainda lembrou 
que todo tipo de solução 
para o setor requer tempo. 
“Se o micro se prepara a 
longo prazo, ele consegue 
salvar a atividade e o reba-
nho”, enfatizou. O Seminário 
motivará também o surgi-
mento de políticas públicas, 
que contemplem ações es-
truturantes para o setor. As 
medidas emergenciais ame-
nizam as dificuldades, mas 
só servem de paliativo de 
um problema crônico do se-
tor no Nordeste”, concluiu.

A produção de leite no Sertão da Paraíba, em períodos normais de inverno, chega a 100 mil litros diários 

Foto: Divulgação

Após quase 50 anos apenas com 
o Teatro Municipal, Campina Grande 
recebe mais um espaço voltado para 
as artes cênicas. Será inaugurado na 
noite de hoje no bairro do Itararé, 
em Campina Grande, o Teatro Faci-
sa. O evento, que será fechado para 
convidados e imprensa, começará as 
18h30 e terá a apresentação do espe-
táculo Tangos & Tragédias, reunindo 
música, humor, teatro e interação 
com o público. O grupo campinen-
se Teatro Heureca irá recepcionar os 
convidados.

O espetáculo, encenado pelos 
gaúchos Nico Nicolaiewsky e Hique 
Gomez, é uma ficção construída em 
torno do Maestro Plestaya (Nico) e 
o violonista KraunusSang (Hique). A 
dupla de artistas veio do país imagi-
nário chamado Sbornia e ao longo 
de uma hora e meia de apresenta-
ção, interpretam músicas do folclore 
sborniano além de canções brasilei-
ras e sucessos da música internacio-
nal utilizando elementos cômicos e 
teatrais. 

O Teatro Facisa dispõe de 716 as-

sentos, incluindo cadeirantes e obesos.
 As poltronas são equipadas com 

energia elétrica, internet e tradu-
ção simultânea. A plateia é dividida 
entre a principal, o balcão nobre e 
os camarotes. Além do palco, que 
mede mais de 270m², o projeto con-
ta também com um backstage con-
tendo três camarins e um cinema 3D. 
A assinatura da obra é do engenhei-
ro José Mathias Netto Segundo, com 
a arquitetura de Carolina Gadelha e 
Andreia Oliveira.

De acordo com o diretor teatral 
Saulo Queiroz, além da programa-
ção de inauguração, o Teatro Facisa 
já tem espetáculos garantidos até 
o final do ano. “Serão realizados 
mais três apresentações até o final 
de dezembro”, explicou Saulo. No 
próximo domingo, o espetáculo in-
fantil “O Mágico de Oz” será ence-
nado por um grupo de João Pessoa, 
a apresentação será gratuita. No dia 
6/12 o teatro será sede da abertura 
do Festival Atos de Teatro Universi-
tário, promovido pela Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG). 
“A universidade fez uma parceria 
conosco devido à capacidade técnica 
do teatro”, cita o diretor.

Cidade inaugura um novo teatro
ARTES CêNICAS

Encontro vai 
discutir educação 
ambiental no dia 
5 de dezembro 

A Universidade Estadual 
da Paraíba realiza, no dia 5 de 
dezembro, das 8h30 às 17h, 
no Auditório do Departamen-
to de Psicologia, em Bodocon-
gó, o 3º Encontro de Agentes 
Multiplicadores em Educa-
ção Ambiental da Paraíba. O 
evento tem como público alvo 
licenciandos da UEPB, gradua-
dos e pós-graduados das dife-
rentes áreas do conhecimento, 
profissionais da educação e da 
saúde, líderes comunitários e 
gestores públicos.

O objetivo é reunir os 
educadores ambientais do 
Estado da Paraíba que parti-
ciparam do curso de Agentes 
Multiplicadores em Educação 
Ambiental e estão atuando no 
Estado, visando o intercâm-
bio e levantamento de experi-
ências exitosas em Educação 
Ambiental e valorização da 
formação no setor. 

A iniciativa também se 
dará para concluir a primeira 
etapa do projeto “Formação 
em Educação Ambiental: Es-
tratégia para Sustentabilida-
de Territorial”. 

Diogo Almeida
Especial para A União

O vereador em fim de mandato Fernando Carvalho 
(PT do B) criticou, durante entrevista no rádio, a ausência 
de boa parte dos parlamentares durante as últimas sessões 
na Câmara Municipal de Campina Grande, mesmo com a 
Casa realizando apenas uma reunião semanal. 



R$ 70 milhões para o turismo
INVESTIMENTOS NA PARAÍBA

Governador recebe missão 
do BID e pede agilidade 
na liberação de recursos

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 28 de novembro de 2012

Vereadores de CG 
reajustam o próprio 
salário em 62%
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“Entendo que estamos 
preparados para a contrata-
ção de um programa que será 
decisivo no desenvolvimen-
to do turismo de uma forma 
sustentável para o turista e 
para os cidadãos paraibanos”. 
A afirmação é do governador 
do Estado, Ricardo Coutinho,  
que recebeu ontem, no Palá-
cio da Redenção, a represen-
tante do Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID) 
em Washington (EUA), Maria 
Claudia Perazza, que chefia 
missão da instituição na Pa-
raíba entre os dias 26 e 30 de 
novembro.    

A missão está concluin-
do a avaliação do processo 
de preparação do Projeto 
Costa das Piscinas, por meio 
do Programa de Desenvolvi-
mento do Turismo (Prode-
tur), gerido pela Secretaria de 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico. O Prodetur Paraí-
ba prevê investimento de cer-
ca de R$ 70 milhões em obras 
de melhoria da infraestrutura 
turística do Estado. O projeto 
Costa das Piscinas compreen-
de cinco municípios da faixa 
litorânea: Cabedelo, João Pes-
soa, Pitimbu, Conde e Bayeux 
– este último em função do 
Aeroporto Castro Pinto, prin-
cipal equipamento turístico 
da região.

Na audiência, o governa-
dor Ricardo Coutinho, o se-
cretário de Turismo, Renato 
Feliciano; o coordenador do 

Prodetur, Arnaldo Júnior; e 
representantes do banco dis-
cutiram sobre os próximos 
passos a serem dados para a 
contratação do programa no 
segundo semestre de 2013. 
O governador pediu agilidade 
no encaminhamento do pro-
jeto para dar um ritmo ainda 
maior no desenvolvimento do 
turismo da Paraíba. 

Ricardo afirmou que 
acredita na aprovação do pro-
grama na Secretaria do Tesou-
ro Nacional e no BID devido 
ao equilíbrio fiscal do Estado. 
“Nossa situação fiscal é bem 
melhor que a de 2009, perío-
do da assinatura da carta pro-
grama”, justificou. 

Prioridades
A representante do banco 

em Washington (EUA), Maria 
Claudia Perazza, disse que a 
reunião foi bastante produtiva 
e esclarecedora neste perío-
do de finalização do Prodetur 
com a discussão sobre a exe-
cução e as linhas prioritárias. 
“O governador se mostrou 
bastante afinado com as prio-
ridades que estamos definin-
do junto com a Secretaria de 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico. Isso é muito bom 
para o andamento do progra-
ma”, disse a executiva.  

Ela considerou que a Pa-
raíba possui um grande poten-
cial para o turismo e ressaltou 
que o Estado tem neste progra-
ma uma oportunidade muito 
positiva de se expandir e se de-
senvolver dentro de princípios 
de  sustentabilidade social, am-
biental e econômico.   

O secretário Renato Feli-

O piso salarial dos ad-
vogados na Paraíba será 
o tema de uma audiência 
pública que a Assembleia 
Legislativa realiza hoje, 
no âmbito da Comissão de 
Constituição, Justiça e Re-
dação (CCJ), a partir das 
15h. A audiência atende 
reivindicação do presiden-
te do Sindicato Estadual 
dos Advogados Paraibanos 
(Seap), Valdomiro de Si-
queira Figueiredo. 

O presidente ressal-
ta que, entre as principais 
atribuições do Seap, estão 
a discussão e instituição do 
piso salarial da categoria, 
o que ainda não pôde ser 
feito devido à ausência da 
carta sindical. No entanto, 
ressalta que a questão pode 
ser regularizada através de 
projeto de lei, por isso, so-
licita a parceria com a ALPB 
para discutir previamente 
a questão e formular uma 
proposta de piso salarial 
para os advogados. 

Com relação à implan-
tação do piso, Valdomiro 
disse que o fato será um 
marco para a advocacia, 
pois irá regulamentar a 
questão salarial, com os ad-
vogados tendo conhecimen-
to de quanto poderá ganhar 
e as empresas de quanto 
custam os serviços dos ju-
ristas. 

Mais de 150 prefeitos 
eleitos que assumirão a ad-
ministração do Executivo 
Municipal, a partir do pri-
meiro dia de janeiro de 2013, 
e representantes de outros 
municípios participaram de 
uma reunião, ontem, em que 
receberam diversas orienta-
ções sobre temas relevantes 
da administração pública. A 
ideia é garantir um processo 
de transição de governo de 
modo harmônico. O encontro 
ocorreu na sede do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE), 
em João Pessoa, e entre as 
orientações estavam temas 
como ‘Regimes Próprios de 
Previdência Social’, ‘A Presta-
ção de Contas dos Repasses 
Federais’, ‘Sistemas de Con-
vênios’ e ‘A Lei de Acesso à 
Informação’.

Os prefeitos eleitos rece-
beram cartilha editada pelo 
TCE com instruções sobre 
princípios básicos da admi-
nistração pública, transição 
de governo, providências a 
tomar na identificação de 
situações irregulares, plane-
jamento orçamentário, apli-
cações constitucionais em 
educação e saúde, licitações, 
endividamento, gastos com 
pessoal e obrigações previ-

denciárias. A iniciativa tem 
como objetivo proporcionar 
as principais orientações so-
bre temas que estarão futu-
ramente em pauta, durante 
julgamentos de suas presta-
ções de contas.

A principal ideia repas-
sada aos prefeitos eleitos e 
representantes dos muni-
cípios paraibanos é de que 
o processo de transição de 
governos não pode deixar 
estáticas as finanças dos 
municípios. O presidente do 
TCE, conselheiro Fernando 
Catão, pregou aos prefeitos 
que todos eles estreitem as 
relações com o TCE para que 
não haja problemas com o 
órgão. A orientação é de cau-
tela com as contas públicas 
porque, de acordo com Fer-
nando Catão, “a mudança de 
prefeitos não deve atrapa-
lhar os municípios”, afirmou.

Além de orientações, os 
prefeitos eleitos fizeram o 
preenchimento de um pré-
cadastro para que possam a 
partir de janeiro ter acesso 
ao Portal do Gestor Públi-
co do Tribunal de Contas. O 
Portal do Gestor é um site 
que proporciona um meio de 
interação entre os jurisdicio-
nados e o Tribunal, relativo 
ao envio de processos e do-
cumentos. Por meio desse 
portal, os gestores remetem 

ao TCE processos de pres-
tação de contas, balancetes, 
relatórios de gestão fiscal, 
entre outros.

O presidente do TCE foi 
quem abriu o evento e desta-
cou a importância de orien-
tar os futuros gestores. “O 
número dos que acorreram a 
este chamamento demonstra 
o quanto esta reunião é im-
portante e, também, o quanto 
todos querem acertar”, des-
tacou. O conselheiro acres-
centou que todo este proces-
so de orientação contribui 
para uma transição pacífica 
entre os governos “A mu-
dança de prefeitos não deve 
atrapalhar a continuidade do 
processo administrativo nem 
acarretar perdas de projetos 
ou recursos”, disse.

Para o presidente da 
Federação das Associações 
dos Municípios Paraibanos 
(Famup) Buba Germano, “o 
processo de transição mu-
nicipal não pode engessar 
a contabilidade pública”.  
Na abertura do encontro, 
ele lembrou o momento de 
“desequilíbrio financeiro 
dos municípios”, pediu cau-
tela aos prefeitos que saem 
e o estreitamento das re-
lações de todos com o TCE, 
de quem ainda enalteceu a 
oportunidade das discus-
sões e esclarecimentos.

Piso salarial de 
advogados será 
discutido em 
audiência na AL

TCE recomenda aos prefeitos 
eleitos cuidado com as contas

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Luiz Carlos Lima
luiz_rlima@hotmail.com

Apesar de o líder 
da bancada do PMDB 
na Assembleia Legislati-
va, deputado Gervásio 
Maia, ter deixado a re-
união da Executiva do 
partido no final da tarde 
de anteontem apresen-
tando queixas, o depu-
tado estadual Raniery 
Paulino continua explo-
rando a sua condição de 
“bombeiro” e anunciou 
ontem que “a paz está 
voltando a reinar entre 
as principais lideranças 
da legenda”.

Ele explicou que o 
nome do ex-governador 
José Maranhão foi man-
tido para a cabeça de 
chapa na convenção que 
já está marcada para o 
dia 18 de dezembro e 
que o restante da cha-
pa contará com o ex-se-
nador Wilson Santiago 
como primeiro vice.

“Houve um acordo 
e um compromisso no 
sentido de que haverá 
rodízio no comando e 
isso foi o bastante para 
retomar a tranquilidade 
na cúpula do partido”, 
explicou Raniery Pauli-

no, ao lembrar que, em 
nome da pacificação, 
abriu mão de qualquer 
cargo que pudesse ser 
indicado.

O líder das oposi-
ções e prefeito eleito de 
Sousa, André Gadelha, 
disse, por sua vez, que 
o PMDB precisa ter mais 
cuidado com a questão 
da unidade porque não 
poderá partir para as 
eleições de 2014 com di-
vergências e envolvido 
em conflitos internos.

“Tudo o que o 
PMDB pode conseguir 
de bom ou de ruim no 
próximo pleito está em 
jogo agora”, afirmou 
André, ao comentar 
que o partido tem um 
bom candidato e saiu 
das últimas eleições 
com uma estrutura re-
lativamente boa e não 
pode desperdiçar esses 
trunfos.

O líder da banca-
da, Gervásio Maia, foi 
chamado várias vezes 
para explicar à impren-
sa os motivos de suas 
queixas na reunião do 
PMDB, mas terminou 
protelando e evitando 
qualquer contato com 
os jornalistas.

Raniery garante paz, 
mas Gervásio reluta

PMDB

ciano destacou que o progra-
ma, depois de passar o ano 
de 2010 parado, está bas-
tante adiantado no sentido 
de trazer recursos que vão 
mudar o panorama turísti-
co de João Pessoa, Cabedelo 
e do Litoral Sul. “Vamos até 
janeiro adiantar as tratativas 
entre o Governo do Estado 
e o banco para no segundo 
semestre do próximo ano 
contratar o programa. O go-
vernador e toda equipe estão 

empenhados para que esses 
recursos que chegam a quase 
R$ 70 milhões sejam libera-
dos para viabilizar ações nas 
áreas de infraestrutura, es-
tratégia do produto turístico; 
comercialização; fortaleci-
mento institucional e gestão 
ambiental”, afirmou.

O coordenador do Prode-
tur, Arnaldo Júnior, disse que 
o programa está prestes a ini-
ciar uma etapa decisiva, que é 
a contratação de um conjunto 

de ações, como investimentos 
na Praia do Jacaré, em Cabe-
delo, promoção do circuito 
náutico, sinalização temática 
do corredor da BR-101, revi-
talização de parte do Centro 
Histórico de João Pessoa, a 
duplicação do acesso ao aero-
porto e o acesso e infraestru-
tura das praias do Litoral Sul 
como Coqueirinho, Gramame, 
Praia Bela, Tabatinga. Outro 
projeto importante, segundo 
ele, é a construção de um es-

paço de comercialização e la-
zer noturno em Jacumã.

Arnaldo Júnior explicou 
que esses investimentos se 
somam a algumas obras que 
o Governo do Estado já está 
executando, como a implan-
tação do esgotamento sani-
tário das praias da Penha, 
Seixas e Jacumã, binário de 
Jacumã e o Centro de Con-
venções, que serão analisa-
das como contrapartida do 
Estado.   

Ricardo e auxiliares discutiram com a representante do BID a implantação do programa que deve mudar panorama turístico no Litoral

FOTO: José Marques
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Geral

Ministra discrimina nordestinos e 
deixa o governo numa saia justa

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Voltou atrás

O procurador-geral de Justiça da Paraíba, Oswaldo Trigueiro 
Filho, admitiu que a Prefeitura de João Pessoa poderá manter “alguns 
cargos comissionados em órgãos considerados essenciais para a 
administração”, como as secretarias de Saúde e Educação. Antes, o 
procurador havia dito que a prefeitura teria que demitir mais de 11 
mil servidores. Mas acabou voltando atrás. 

Sendo assim, ninguém será demitido, porque onde passa um boi, 
passa uma boiada.

Quer melar o jogo

O ex-governador José Maranhão conseguiu fazer um acordo 
para comandar o PMDB da Paraíba pelos próximos dois anos. Mas o 
deputado Gervásio Filho exige ficar na Secretaria-Geral, cargo que ocupa 
atualmente. Maranhão quer que ele vá para a terceira vice-presidência. A 
secretaria do partido é quem controla tudo. Por isso, Maranhão quer tirar 
Gervásio de lá, já que ele é do grupo dos novos. 

No PMDB, quando entra um besta, eles mandam embora pra não 
contaminar os demais.  

Em nome do Rio

O paraibano Lindbergh Farias (PT), eleito senador pelo Rio de 
Janeiro, entrou na briga pela distribuição dos royalties do petróleo, só 
que pelo lado do Rio. Por isso mesmo, há cobrança dos paraibanos, que o 
querem engajado na luta ao lado do Nordeste. 

O senador hoje é mais carioca do que paraibano.

Os dados não mentem

Odon Bezerra venceu as eleições da OAB da Paraíba e vai comandar 
a entidade por mais dois anos. Mas os dados das eleições chamam a 
atenção. Odon venceu o pleito com margem folgada de votos, mas perdeu 
em todos os municípios do interior do Estado, onde tinha urna. Em todos. 
Isso implica na seguinte leitura: a atual administração da OAB é muito 
mal avaliada no interior. 

Um dado que precisa ser levado em conta.

Não ficou bem para a ministra do Planejamento, 
Mirian Belchior, a fala que fez para o Jornal Nacional 
da Rede Globo na noite de segunda-feira (26). Ao ser 
indagada por um repórter qual a posição do Governo 
Federal com relação ao atraso no cronograma de 
obras da transposição de águas do Rio São Francisco, 
a ministra disse: “Aquele povo de lá tem muita vez e 
pode esperar”.  

“Aquele povo de lá”, a quem a ministra se refere 
na entrevista ao Jornal Nacional, somos nós, o povo 
nordestino. A ministra discriminou uma parte da 
Nação e foi preconceituosa com os que nasceram e 
moram nessa região do país. No mínimo, ela deve uma 
explicação aos nordestinos. 

Da bancada da Paraíba, apenas o senador Cássio 
Cunha Lima (PSDB) levantou a voz e cobrou da 
ministra e do governo respeito ao povo do Nordeste. 
Cássio se disse “estarrecido”. 

Quando presidente, Lula veio ao Nordeste e 
bradou a todo pulmão que a obra da transposição 
iria ser entregue em 2012. Com isso, conseguiu os 
votos dos nordestinos para sua candidata, Dilma 
Rousseff. Ela se elegeu, o governo abandonou a obra, 
deixou de fazer repasses financeiros e as construtoras 
paralisaram suas atividades. 

Apenas 43 por cento da obra estão prontos. O 
custo inicial seria de R$ 4,5 bilhões. Mas, agora, a 
previsão é de R$ 8,2 bilhões. Na verdade, o governo 
está perdido e não sabe o que fazer com a obra. O 
alerta que o Jornal Nacional fez é gravíssimo.

A matéria alertou ainda para parte das obras que 
foram concluídas, mas que já precisam de reparos como 
placas de concretos sendo refeitas, além de centenas de 
quilômetros de terra que foram escavados, mas que não 
receberam o concreto, causando gastos adicionais.

O Tribunal de Contas da União já apontou diversas 
irregularidades nas obras, cujo problema de gestão é, 
inclusive, reconhecido pelo Ministério da Integração. 

Para o senador Cássio Cunha Lima, o Governo 
Federal precisa urgentemente solucionar essa grave crise 
e não esperar apenas pela fé do povo nordestino.

O projeto, em benefício 
próprio, foi aprovado 
ontem, por unanimidade

Com a maioria dos ve-
readores em plenário, fato 
incomum desde o início da 
campanha eleitoral, a Câmara 
Municipal de Campina Gran-
de aprovou por unanimidade, 
durante uma rápida sessão na 
manhã de ontem, o reajuste 
dos salários dos parlamenta-
res para a legislatura 2013-
2016. O Projeto de Resolução 
beneficia, ainda, prefeito e 
vice, e deverá repercutir so-
bre os demais cargos do Poder 
Executivo, a exemplo de secre-
tários, secretários-adjuntos 
e chefes de coordenadorias. 
Os vencimentos dos verea-
dores, a partir de janeiro de 
2013, saltam dos atuais R$ 
7.430,39 para R$ 12.025,25, 
um aumento de quase 62%. Já 
o salário do prefeito passa de 
R$ 11.146 mil para R$ 20.042 
mil. O do vice-prefeito pas-
sará de R$ 7.297,28 para R$ 
12.025,25, igual, portanto, ao 
dos vereadores. Já o presiden-
te da Câmara ganhará o mes-
mo que o prefeito.

O reajuste eleva os ven-
cimentos dos parlamentares 
ao teto estabelecido por lei. 
No caso de Campina Grande, 
o salário dos vereadores pode 
chegar a até 60% do que re-
cebe um deputado estadual. 
O vereador reeleito Pimentel 
Filho (PMDB), vice-presiden-
te da Câmara, que presidia a 
sessão, afirmou que a votação 
do aumento é uma mera for-
malidade que cumpre aqui-
lo que já é estabelecido em 
lei. “Essa lei, nós temos que 
aprovar. É um dever consti-
tucional nosso o de aprovar o 
reajuste. Nós não limitamos o 
reajuste ao nosso bel prazer. 
Já vem pré-determinado pela 
lei federal e a lei estadual. É 
60%, nem 59 nem 61, do que 
um deputado estadual ganha. 
Então, aqui é uma formalida-
de oficial e nós temos que fa-
zer. Essa lei é para a próxima 
legislatura, não é para essa. 
Por isso, a obrigatoriedade 
dessa Casa é de aprovar essa 
lei para a próxima legislatu-
ra. Só após quatro anos é que 
vem outro reajuste”, declarou.

Apesar do que afirmou 
Pimentel, a legislação não in-
dexa o salário dos vereadores 
de uma cidade do porte de 
Campina Grande a necessa-
riamente 60% do valor dos 
vencimentos dos deputados 
estaduais. Esse índice, na 
verdade, é apenas o teto de-
terminado pela lei. Nenhum 
parlamentar, todavia, ques-
tionou a explicação do pee-
medebista. Colega de partido 
de Pimentel, o vereador An-
tônio Pereira, que preside a 
Comissão de Finanças e Or-
çamento (e não se reelegeu), 
reclamou apenas porque não 
teria sido informado dos per-
centuais do reajuste. “Toda a 
cidade tem muito interesse 
por esse projeto, até porque 
ele diz respeito àquilo que a 
grande maioria da população 
não tem condição de ganhar. 
Como presidente da Comis-
são de Orçamento, não fui in-
formado (dos valores). Acho 
que deveria ter tramitado 
(nas comissões). Mas, a prá-
tica dessa Casa tem sido atro-
pelada ao longo dos anos”, co-
mentou Pereira.

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

A direção do Foro da 
Justiça Federal na Paraíba 
e a Presidência do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª 
Região, com sede em Recife 
(PE), inauguram amanhã, às 
10h, o Edifício-Anexo II da 
Subseção Judiciária de Cam-
pina Grande. O novo espaço 
vai sediar a 4ª, 9ª e 10ª varas 
federais, naquele município.

A solenidade será presidi-
da pelo desembargador Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, pre-
sidente do TRF/5, ao lado da 
juíza Helena Delgado Fialho 
Moreira, diretora do Foro da 
JFPB, e do juiz Rudival Gama 
do Nascimento, diretor da 
Subseção de Campina Grande.

Com mais de três mil me-
tros quadrados de área cons-
truída, além de área verde, no 
térreo do anexo da SJCG há 
espaço no estacionamento 
para 25 vagas, além de arqui-
vo e depósito judiciais, salas 
técnicas, casa de bombas, ba-
nheiros com acessibilidade, 
copas e refeitórios.

A Assembleia legislativa 
decidiu ontem manter três 
vetos do governador Ricardo 
Coutinho (PSB), mas novamen-
te não encontrou mais tempo 
para votar nem mesmo a meta-
de da pauta, que continha mais 
três vetos, 16 projetos de lei, 
um projeto de lei complemen-
tar, uma medida provisória e 
seis requerimentos.

“Acho que houve avanço 
no andamento dos trabalhos 
e nesta quarta-feira (hoje) 
será possível completar a 
apreciação do que não foi 
possível nesta sessão”, afir-
mou o líder do governo, Her-
vázio Bezerra (PSDB).

Do lado das oposições, o 
líder André Gadelha (PMDB) 
também acha que o andamen-
to dos trabalhos tem ganhado 
mais ritmo e previu que, até 
o dia 20 do próximo mês, o 
Poder Legislativo vai mesmo 
conseguir apreciar tudo o que 
tem hoje em tramitação.

“Temos contribuído e 
promovido todo esforço para 
garantir presenças e assegu-
rar quórum necessário para 

as votações; prova disso é que 
nesse primeiro processo de 
votação da semana, o plenário 
registrou pelo menos vinte e 
cinco parlamentares”, disse.

O primeiro veto manti-
do na sessão de ontem foi ao 
projeto do deputado Assis 
Quintans (DEM) propondo a 
instituição do programa Do-
ador Voluntário de Sangue”; 
o segundo foi ao projeto de 
Janduhy Carneiro (PEN) de-
fendendo a criação do Fes-
tival Cultural Estudantil de 
Poesia Ronaldo Cunha Lima; 
e o terceiro foi ao projeto 
do deputado Frei Anastácio 
(PT) sugerindo a criação do 
Conselho Estadual do Tra-
balho, Emprego e Geração 
de Renda.

A crítica das oposições 
se concentraram sobretu-
do ao governo em insistir 
em vetar projetos de parla-
mentares do próprio gover-
no, como foi o caso de Assis 
Quintans, ao que o líder da 
base aliada, Hervázio Be-
zerra, procurava explicar e 
justificar que o veto é uma 
decisão que se aplica ao que 
é inconstitucional e não obri-
gatoriamente a quem é a fa-

vor ou contra o governo.
Por conta desse debate, 

o deputado Assis Quintans 
foi provocado diversas vezes 
a se pronunciar na tribuna 
sobre seu posicionamento 
em relação ao veto, mas o 
parlamentar democrata pre-
feriu se limitar às suas justi-
ficativas observadas no pró-
prio projeto.

Na votação de hoje, que 
novamente começa com vetos, 
a polêmica pode encalhar no-
vamente os trabalhos porque 
o primeiro veto é a um novo 
projeto de Frei Anastácio fi-
xando em um mínimo de 20 
por cento o número de veícu-
los apreendidos pelo Estado 
que podem ser colocados para 
prestar serviço em Conselhos 
Tutelares.

Um outro veto é ao pro-
jeto do deputado governista 
Branco Mendes (PEN) dispon-
do sobre a inclusão de gesto-
res ambientais no quadro de 
profissionais em exercício do 
Estado, e o terceiro, ao proje-
to do deputado João Henrique 
(DEM), que reconhece de uti-
lidade pública a Associação e 
Educação à Criança e Adoles-
cente (Sapeca).

Ademilson José
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Assembleia retoma votação 
e mantém vetos do governo

A lista tríplice que 
vai indicar o próximo de-
fensor público geral da 
Paraíba será escolhida 
na próxima sexta-feira. 
A votação será das 8h às 
17h no auditório do Pro-
con-PB, em João Pessoa.

Para o cargo, estão 
concorrendo os defen-
sores públicos Vanildo 
Oliveira Brito, Otávio 
Gomes de Araújo, Dirceu 
Abimael de Souza Lima,  
Manfredo Estevam Ro-
senstock, Angela Maria 
D. L. Abrantes, Levi Bor-
ges  Lima, Maria Madale-
na Abrantes Silva, Paulo 
Roberto Moura Bezerril, 
Wilmar Carlos de Paiva 
Leite e José Celestino Ta-
vares de Souza.   

Atualmente, quem 
ocupa o cargo de de-
fensor público geral é 

Vanildo Oliveira Brito. 
A primeira eleição dire-
ta para escolha da lista 
tríplice de defensor pú-
blico geral para o biê-
nio 2012/2014 é regida 
pela resolução nº 002 
de setembro de 2012, 
do Conselho Superior 
da Defensoria Público 
Estadual, com funda-
mento no artigo 249 da 
Lei Complementar Es-
tadual nº 104, de maio 
desse ano.

A Comissão Elei-
toral com a finalidade 
de dirigir e fiscalizar a 
realização do pleito é 
constituída pelos defen-
sores públicos Argemiro 
Queiroz de Figueiredo 
(presidente), Antonio 
Rodrigues de Melho (1º 
secretário) e Jeziel Mag-
no Soares (2º secretário).

Defensores escolhem 
lista tríplice na sexta

ELEIÇÃO
Justiça Federal 
inaugura anexo 
da subseção de 
CG amanhã

Ontem, os deputados retomaram a pauta de votações, mantendo três vetos do Poder Executivo

FOTO: Divulgação
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Desmatamento na Amazônia é o 
menor já registrado desde 1988

Brasília – A derrubada 
ilegal de árvores na Amazô-
nia Legal atingiu a menor 
taxa anual de desmatamento 
desde que a região começou 
a ser monitorada pelo gover-
no, em 1988. De acordo com 
os dados divulgados ontem 
pela ministra do Meio Am-
biente, Izabella Teixeira, a 
expansão da área desmatada 
caiu de 6,4 mil quilômetros 
quadrados para 4,6 mil qui-
lômetros quadrados por ano.

Os resultados se referem 
ao período de agosto de 2011 
a julho deste ano compara-
do aos 12 meses anteriores. 
“É a menor taxa de desma-
tamento da história. Tem o 
grande marco que é jogar o 
desmatamento abaixo dos 5 
mil quilômetros quadrados”, 
comemorou a ministra.

“Ouso dizer que esta é a 
única boa notícia ambiental 
que o planeta teve este ano 
do ponto de vista de mu-
danças do clima. Em relação 
aos compromissos de metas 
voluntárias de redução de 
emissões estamos bastante 
avançados”, acrescentou.

A meta voluntária defi-
nida pelo governo brasileiro 
é reduzir a expansão anual 
da área de desmatamento 
ilegal da Amazônia para 3,9 
mil quilômetros quadrados 
até 2020. Com o novo índice, 
fica faltando apenas redu-
ção de 4% para que a área 
ambiental atinja a meta, oito 
anos antes do prazo.

A redução da área regis-
trada por satélites do Insti-
tuto Nacional de Pesquisas 

Redução foi constatada 
por satélites do Inpe e 
representa queda de 27%

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

Espaciais (Inpe) representa 
queda de 27% da área de-
gradada por madeireiros 
ilegais, na comparação com 
o mesmo período anterior. 
O intervalo desses 12 meses 
é consolidado anualmente 
no Projeto de Monitoramen-
to do Desflorestamento na 
Amazônia Legal (Prodes), do 
Inpe.

Os dados mostram que 
o desmatamento aumen-
tou apenas em três Estados. 
Em Tocantins, a derrubada 
ilegal de árvores aumentou 
33%, chegando a 53 quilô-
metros quadrados por ano. 
No Amazonas, a degradação 
aumentou 29%, chegando a 
646 quilômetros quadrados 
e, no Acre, a ação dos infrato-
res avançou 10% na região, 
atingindo 308 quilômetros 
quadrados.

De acordo com a minis-
tra, embora não tenham sido 
identificadas todas as causas 
da elevação do desmatamen-
to nesses Estados, no Tocan-
tins o problema está associa-
do ao Cerrado Amazônico, 
que permite reserva legal de 
35%. “Como os Estados ainda 
não tornam disponíveis as in-
formações do que é legal e do 
que é ilegal, não conseguimos 
identificar quanto do aumen-
to desse desmatamento está 
associado a incremento de in-
fraestrutura e de supressões 
legais”, informou.

No Amazonas, segundo 
Izabella Teixeira, ainda exis-
te forte pressão de migração 
em torno da BR-317, na re-
gião de Apuí, onde existem 
denúncias de grilagem de 
terra. Conforme a ministra, a 
região está sendo monitora-
da. Com relação ao Acre, dis-
se que não há informações.

“Possivelmente, trata-
-se de expansão urbana ou 

incremento de ocupação de 
território. Estamos pergun-
tando ao Governo do Estado 
o que está sendo autorizado 
e o que os autos de infração 
do Ibama mostram, o que 
não tem licença ou que está 
com atividade ilegal. Por 
exemplo, (o agricultor) tem 
autorização para suprimir 
10 hectares e suprimiu 30 
hectares”.

O Estado do Pará con-
tinua sendo o mais atingi-
do pelos criminosos. A área 
de desmatamento ilegal no 
Estado é a maior da região, 
chegando a quase 1,7 mil 
quilômetros quadrados. 
Ainda assim, na compara-
ção entre os períodos de 12 
meses, o desmatamento foi 

reduzido em 44%.
No período monitora-

do pelo Prodes, os fiscais 
do Ibama apreenderam 329 
caminhões, 95 tratores, 143 
outros veículos e 111 motos-
serras, além de mais de 130 
mil metros cúbicos de ma-
deira e 12 mil metros cúbi-
cos de carvão. As operações 
de combate e prevenção ao 
desmatamento na região 
também resultaram na emis-
são de 3,4 mil autos de infra-
ção, somando o valor de R$ 
1,6 bilhão.

A arrecadação de multas 
é um dos pontos mais frágeis 
das ações de fiscalização. Por 
ainda haver limitações tecno-
lógicas, detalhes como erro 
nas coordenadas que apon-

tam o local flagrado pelos fis-
cais fazem com que algumas 
multas sejam suspensas. Os 
infratores usam os erros nas 
infrações como manobra para 
anular a cobrança.

Segundo Izabella Teixei-
ra, a partir do ano que vem, 
a fiscalização será feita ele-
tronicamente. Ao apresentar 
um novo aparelho que será 
utilizado pelos agentes am-
bientais, a ministra destacou 
que as operações ambientais 
vão entrar em um novo pata-
mar a partir do ano que vem.

“À medida que reduzi-
mos o desmatamento, o de-
safio cresce. A partir de 2013, 
as ações serão marcadas por 
uma nova visão de operar 
tecnologia e planejamento 

estratégico e inteligência do 
monitoramento da Amazô-
nia. Os modelos estão sendo 
revistos e nosso objetivo é 
acabar com a ilegalidade do 
desmatamento na Amazô-
nia”, disse.

O novo projeto, que vai 
garantir precisão aos dados, 
custou R$ 15 milhões aos co-
fres públicos. As equipes de 
fiscais ainda estão sendo ca-
pacitadas para usar os apare-
lhos eletrônicos de infração 
e, segundo Izabella Teixeira, 
a partir de janeiro do ano 
que vem todas as equipes 
federais distribuídas no país 
terão um aparelho com tec-
nologia similar à de um celu-
lar, ligado diretamente a um 
banco de dados.

Segundo a ministra Izabella Teixeira, a área desmatada caiu de 6,4 mil quilômetros quadrados para 4,6 mil quilômetros quadrados por ano

FOTO: Marcello Casal Jr/ABr

Brasília – A existên-
cia da Justiça Militar 
estadual foi questio-
nada ontem na 159ª 
sessão ordinária do 
Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Segundo 
o conselheiro Bruno 
Dantas, cada processo 
do Tribunal de Justiça 
Militar de Minas Gerais 
(TJMMG) custa R$ 68 
mil. “É uma Justiça que 
poderia muito bem ser 
absorvida pela Justiça 
comum. Não há qual-
quer necessidade da 
sua existência”, disse o 
presidente do Supremo 
Tribunal Federal e do 
CNJ, ministro Joaquim 
Barbosa.

O conselheiro Gil-
berto Valente Martins 
sugeriu que seja feita 
uma avaliação com as 
demais varas militares. 
Já o conselheiro minis-
tro Carlos Alberto Reis 
de Paula pediu uma 

“reflexão” sobre o as-
sunto ao presidente. 
“Talvez eu decida pela 
constituição de uma co-
missão, que eu acho ra-
zoável”, disse Barbosa, 
que evitou falar sobre 
o julgamento da Ação 
Penal 470, o processo 
do Mensalão, e a ope-
ração Porto Seguro da 
Polícia Federal. 

O debate sobre a 
extinção da Justiça Mi-
litar estadual acontece 
depois que um magis-
trado do TJMG deixou 
prescrever alguns pro-
cessos por lentidão nos 
julgamentos. 

Dentre outras deli-
berações da 159ª sessão 
ordinária, o plenário 
decidiu, por unanimida-
de, aposentar compul-
soriamente a desembar-
gadora Willamara Leila 
de Almeida, do Tribu-
nal de Justiça do Esta-
do de Tocantins (TJTO) 
por desvio de conduta 
quando era presidente 
do Tribunal.

CNJ discute o fim da 
Justiça Militar estadual

EXTINÇÃO

Brasília – O Governo Fe-
deral quer acelerar o proces-
so de regularização fundiária 
das comunidades quilombo-
las no país. Para isso, a Secre-
taria Nacional de Políticas de 
Promoção da Igualdade Ra-
cial (Seppir) espera mapear, 
com ajuda dos Estados, as 
comunidades localizadas em 
terras que não pertencem à 
União e levantar as dificul-
dades encontradas pelos ór-
gãos estaduais responsáveis 
por conduzir o processo nes-
ses casos.

Segundo a ministra da 
Seppir, Luiza Bairros, o as-
sunto será discutido durante 
reunião, no início de dezem-
bro, entre representantes da 
pasta, dos institutos de ter-
ra dos Estados, do Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e da 
Fundação Cultural Palmares, 
responsável pela certificação 
das terras onde vivem po-
pulações remanescentes de 
quilombos.

“O Incra só tem jurisdi-
ção sobre terras da União e 

existem muitas comunida-
des quilombolas localiza-
das em terras devolutas dos 
Estados. Para apressar esse 
processo queremos que os 
institutos de terra localizem 
imediatamente essas comu-
nidades para que possamos 
fazer a regularização pela via 
do governo estadual”, disse 
ontem, durante entrevista ao 
programa Bom Dia, Ministro, 
produzido pela Secretaria de 
Comunicação Social da Pre-
sidência em parceria com a 
EBC Serviços.  

A ministra acrescentou 
que, como em geral, os ins-
titutos estaduais “carecem 
de recursos humanos e ma-
teriais”, o governo pretende 
repassar verbas aos Estados, 
após definidas as dificulda-
des locais, “para que isso seja 
feito o mais rápido possível”. 
Ela defendeu que a atuação 
coordenada entre Estados e 
Incra vai ajudar a desburo-
cratizar a regularização das 
terras.

“Como você está no lo-
cal, mais facilmente identifi-
ca as possibilidades de con-
flito (pelas terras) e outras 
formas de negociação para 

resolver esses conflitos”, des-
tacou.

Luiza Bairros ressaltou 
que a demora na emissão 
dos títulos definitivos muitas 
vezes ocorre porque supos-
tos proprietários “tomam 
uma série de medidas legais 
para protelar o máximo pos-
sível” o processo, uma vez 
que a maioria das terras qui-
lombolas está localizada em 
áreas férteis, próximas a rios 
ou ao mar e com riquezas 
minerais no subsolo.

Durante a entrevista, a 
ministra lembrou que a Sep-
pir assinou na semana passa-
da um termo de cooperação 
repassando R$ 1,2 milhão ao 
Incra para apressar a elabo-
ração de relatórios de deli-
mitação e identificação de 
comunidades quilombolas, 
documento necessário à ti-
tulação das terras. Ela infor-
mou que existem 1.834 pro-
cessos de regularização em 
andamento no instituto.

Luiza Bairros acres-
centou que, no segundo 
semestre deste ano, foram 
entregues certidões de re-
conhecimento a 23 comuni-
dades quilombolas do Piauí, 

que se somam às mais de 1,8 
mil comunidades já certifica-
das pela Fundação Cultural 
Palmares, e entregues dois 
títulos definitivos a comuni-
dades no Estado de Sergipe, 
beneficiando 113 famílias 
da comunidade Mocambo 
e mais 89 famílias de Lagoa 
dos Campinhos.

A ministra também des-
tacou que a presidente Dilma 
Rousseff assinou, este mês, 
11 decretos de declaração e 
interesse social em benefício 
de 11 comunidades, um dos 
passos que pode resultar no 
reconhecimento definitivo 
da área como quilombola.

Governo Federal quer mapear as
comunidades quilombolas no país
Thais Leitão
Da Agência Brasil

Gabriel Palma
Da Agência Brasil

Para a ministra, 
a atuação 
coordenada 
entre Estados e 
Incra vai ajudar a 
desburocratizar 
a regularização 
das terras
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Paris - O ministro das 
Relações Exteriores fran-
cês, Laurent Fabius, disse 
ontem que a França pre-
tende votar em favor do re-
conhecimento de um novo 
status para a Palestina na 
Assembleia-Geral da Or-
ganização das Nações Uni-
das (ONU). A votação está 
marcada para amanhã.

Fabius afirmou à As-
sembleia Nacional france-
sa que o país tem apoia-
do a ambição palestina e 
“responderá sim” quando 
o tema for indicado para 
votação, “sem preocupa-
ções de coerência”.

Com o anúncio de on-
tem, a França, membro 
permanente do Conselho 
de Segurança, se torna 
o primeiro grande país 
europeu a se manifestar 
publicamente a favor de 
um novo status na ONU 
para os palestinos. A de-
cisão francesa representa 
um revés para Israel, que 
rejeita a ideia e acusa os 
palestinos de tentarem 

contornar eventuais ne-
gociações.

Em Nova York, o ob-
servador palestino na 
ONU, Riyad Mansour, pre-
via ontem que “um evento 
histórico acontecerá na 
quinta-feira”, quando o 
status palestino será colo-
cado em votação pela as-
sembleia-geral.

Atualmente, a Organi-
zação para a Libertação da 
Palestina (OLP) é conside-
rada uma “entidade” ob-
servadora na ONU, com di-
reito a voz, mas não a voto. 
Para obter a promoção de 
“entidade” para “Estado” 
observador, os palestinos 
precisam da maioria dos 
votos dos 193 membros da 
Assembleia-Geral da ONU, 
na qual nenhum país tem 
direito a veto.

Como 131 países já 
reconheceram o Estado 
palestino e 107 votaram 
a favor da inclusão da 
Palestina como membro 
pleno da Unesco, em de-
zembro do ano passado, 
a expectativa é de que o 
novo status seja aprovado 
com folga.

Mansour disse que os 
palestinos acreditam que 

a promoção na ONU abrirá 
caminho para um processo 
de paz “sério” com Israel. 
Ele conclamou todos os pa-
íses que querem ver Israel 
e Palestina como dois Esta-
dos independentes vivendo 
lado a lado e em paz a vota-
rem em favor da resolução.

Arafat 
O corpo do líder pa-

lestino Yasser Arafat foi 
novamente sepultado on-
tem, algumas horas de-
pois de ter sido exumado 
na Cisjordânia, segundo 
autoridades palestinas.

A exumação do corpo 
de Arafat faz parte de in-
vestigações paralelas em 
andamento sobre as cau-
sas da morte do histórico 
líder palestino, morto em 
2004. Há suspeitas de que 
Arafat tenha sido envene-
nado antes de morrer.

A exumação começou 
na manhã de ontem e foi 
realizada sob a cobertura 
de grandes lonas de teci-
do azul, que haviam sido 
colocadas sobre o mauso-
léu do líder no seu antigo 
prédio governamental na 
cidade cisjordaniana de 
Ramallah.

A votação acontecerá 
amanhã durante a 
Assembleia-Geral da ONU

Brasília – Na última década, a po-
breza teve queda de 44% na América 
Latina, segundo a Comissão Econômica 
para a América Latina e o Caribe (Ce-
pal). A sustentação dessa dinâmica, no 
entanto, deve ser acompanhada por 
políticas públicas com objetivos estru-
turais, de forma a ampliar o equilíbrio 
entre o Estado, o mercado e a socieda-
de, informou a secretária-geral da co-
missão que faz parte das Nações Uni-
das, Alicia Bárcena.

Ontem, a comissão divulgou o Re-
latório Panorama Social da América 
Latina 2012 com dados econômicos e 
sociais sobre a região. De acordo com o 
estudo, os países latino-americanos au-
mentaram os gastos sociais – com po-
líticas, como de distribuição de renda, 
educação, alimentação e habitação – , 
que chegaram a 62,6% dos gastos pú-
blicos em geral, entre 2009 e 2010. Esse 
gasto total representou 18,6% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) de todos esses 

países no período. 
Os gastos sociais têm o objetivo de 

sustentar os quatro princípios do siste-
ma de cidadania, segundo nomenclatu-
ra da Cepal: a igualdade e o acesso; a 
universalização progressiva do cidadão; 
a solidariedade no financiamento para 
estruturar o sistema; e a corresponsabi-
lidade da sociedade civil.

A tendência, segundo a Cepal, é a 
que a pobreza na região continue cain-
do, mas que devem haver políticas de 
sustentabilidade, que dependem do 
fortalecimento industrial mais compe-
titivas, taxas de crescimento de longo 
prazo, tecnologia, conhecimento e ma-
nejo ambiental.

Segundo o secretário adjunto da 
Cepal, Antônio Prado, as perspectivas 
são positivas para o Brasil, pois houve 
uma melhora nos termos de troca entre 
as exportações brasileiras e as importa-
ções do exterior, tendo impacto no au-
mento do PIB.

Pobreza na América Latina
caiu 44% em uma década

LEVANTAMENTO DA CEPAL
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Warley deve chegar
hoje para iniciar os
treinos no Botafogo

OLIMPÍADAS ESCOLARES

Recorde quebrado em Cuiabá
Paulista supera a marca
da paraibana Andressa 
Morais no disco

Herbert Clemente
Especial para A União

Com apenas 21 anos, a 
paraibana Andressa de Oli-
veira Morais traz em seu cur-
rículo medalhas, recordes em 
competições e participação 
nos Jogos Olímpicos de Lon-
dres 2012. É de Andressa o 
atual recorde sul-americano 
no lançamento do disco, pro-
va que é sua especialidade, 
com a marca de 62,63m. Até 
o começo da semana, Andres-
sa também era detentora da 
melhor marca das Olimpíadas 
Escolares Brasileiras. 

Em 2007, na cidade de 
João Pessoa, a paraibana 
lançou o disco à distância 
de 45,53m. Na segunda-feira 
passada, no entanto, a paulis-
ta Izabela Rodrigues da Silva 
conseguiu bater a marca de 
Andressaapós lançar o disco 
a 47,47m no primeiro dia da 
competição escolar, que está 
sendo realizada na cidade de 
Cuiabá-MT, para estudantes 
de 15 a 17 anos.

“Foi um bom começo de 
competição. Consegui uma 
marca dois metros superior 
do que a Andressa, ou seja, 
estou no caminho certo”, dis-
se a jovem de 17 anos, que 
treina no Instituto Elisân-
gela Maria Adriano (IEMA), 
parceiro do Clube de Atle-
tismo BM&F Bovespa, em 
São Caetano do Sul. Além da 
marca inédita recentemente 
conquistada, Izabela tam-
bém é recordista sul-ameri-
cana da categoria Menores 
no arremesso de peso e no 
lançamento de disco. Ela é 
uma das grandes promessas 
do atletismo brasileiro.

No ano passado, Izabe-
la Silva já havia conquistado 
duas medalhas de ouro nas 
Olimpíadas Escolares em Curi-
tiba, tanto no peso quanto no 
disco e, na edição deste ano 
da maior competição escolar 
brasileira, ela espera repetir 
o resultado. Mês passado, no 
Campeonato Sul-Americano 
de Menores, em Mendoza, 
Argentina, a atleta subiu no 
alto do pódio em ambas as 
provas, batendo o recorde no 
peso com 16,82m e no disco 
48,79m, a melhor marca da 
carreira até hoje.

A Paraíba segue partici-
pando das Olimpíadas Esco-
lares de Cuiabá voltada para 
as modalidades individuais 
com uma delegação compos-
ta por 40 atletas e 8 técnicos, 
além de seis dirigentes que 
acompanham o grupo. Na ca-
pital mato-grossense, o gru-
po está hospedado no Hotel 
Presidencial. Até ontem pela 
manhã, a Paraíba não havia 
ganho nenhuma medalha na 
competição.

No total, passarão pela 
capital do Mato Grosso 158 
atletas de 40 escolas, 20 téc-
nicos e 8 dirigentes parai-
banos. Seguindo o esquema 
utilizado pela Sejel na etapa 
de 12 a 14 anos, viajam para 
competir nas Olimpíadas Es-
colares um grupo por vez, 
conforme a data da disputa 
de cada modalidade. Para 
esta etapa, a delegação da 
Paraíba foi dividida em três 
grupos. O primeiro já está na 
cidade competindo. O segun-
do viaja amanhã e o terceiro 
vai para Cuiabá no dia 3 de 
dezembro.

O primeiro grupo tem 
atletas e técnicos do tê-
nis de mesa, vôlei de praia, 
taekwondo, ginástica rítmica 

e atletismo. No segundo gru-
po viajam atletas e técnicos 
do xadrez, ciclismo, natação, 
futsal e voleibol. 

O terceiro grupo vai 

apenas com as equipes do 
basquete, handebol e seus 
respectivos técnicos. Em 
todos os grupos viajam di-
rigentes que organizam e 

acompanham as delegações. 
As Olimpíadas Escolares são 
organizadas e realizadas pelo 
Comitê Olímpico Brasileiro, 
correalizadas pelo Ministério 

do Esporte e Organizações 
Globo e tem apoio da Prefei-
tura Municipal de Cuiabá e do 
Governo do Estado de Mato 
Grosso.

As quadras de areia da 
Escola de Educação Física 
do Exército, na Urca, no Rio 
de Janeiro, são a última para-
da do Circuito Sub-23 Banco 
do Brasil Vôlei de Praia em 
2012. Criada nesta tempora-
da, a competição iniciou on-
tem sua sexta e última etapa 
com 28 duplas inscritas. 

E o paraibano Jô, que 
atua ao lado do carioca Ra-
mon, está na briga pelo tí-
tulo. A etapa carioca defini-
rá ainda a dupla masculina 
campeã na temporada de 
estreia da competição. Ins-
critos no torneio na Urca, Jô/
Ramon (PB/RJ), com 1.560 
pontos, Marcus/Guto (RJ), 
com 1.440, e JP/Carlos Lu-
ciano (RJ), com 1.360, estão 
na disputa pela primeira 

colocação no ranking final. 
Além do paraibano Jô que 
está na briga pelo título

 No feminino, a dispu-
ta já está definida em favor 
das cariocas Patrícia Wink e 
Carol Pereira, que acumula-
ram 1.560 pontos nas cinco 
primeiras etapas, disputadas 
em João Pessoa (PB), Aracaju 
(SE), São Luis (MA), Campo 
Grande (MS) e Maceió (AL).

 Na fase principal, que 
começa hoje, serão forma-
das quatro chaves em cada 
naipe. Após os confrontos 
internos, os dois melhores 
times da cada grupo garanti-
rão vaga na fase eliminatória, 
composta por quartas, se-
mifinais, disputa de terceiro 
lugar e final. A competição 
termina amanhã.

Paraibano Jô na briga
pelo título na Sub-23

VÔLEI DE PRAIA

Faltando ainda uma etapa 
para o fim do Circuito Nordestino 
de Surf Amador, o Pena Surf Nor-
deste, dois atletas da Paraíba já 
garantiram títulos no evento re-
gional. Depois de disputar quatro 
etapas, os paraibanos José Fran-
cisco “Fininho” e Saulo Carvalho 
conquistaram o título de cam-
peões do Circuito nas categorias 
Open e Master, respectivamente, 
de forma antecipada. Mesmo com 
o título nas mãos, os dois surfistas 
vão se juntar à grande delegação 
do Estado que compete na quinta 
e última etapa da competição, nos 
dias 7, 8 e 9 de dezembro, em Baía 
Formosa-RN.

José Francisco tem mais mo-
tivos para correr nas ondas poti-
guares além de fazer uma disputa 
simbólica e comparecer ao local 
apenas para buscar seu troféu. Fini-
nho briga pela primeira colocação 
na categoria Júnior. No ranking do 
Pena Surf Nordeste 2012, ele apa-
rece como primeiro colocado da Jú-
nior com 3141 pontos, na frente do 
cearense Michael Rodrigues, que 
soma 2810.

Apesar da situação aparente-
mente favorável, se for levado em 
conta o regulamento do Circuito, 
que concede o direito de descarte 
para a menor nota das cinco eta-

Saulo Carvalho e Fininho participam da
última etapa na Praia de Formosa-RN

PENA SURF

pas, o paraibano está virtualmente 
com 200 pontos atrás de Michael e 
depende do resultado do cearense 
para subir ao topo do pódio na Jú-
nior.

A lógica do descarte da menor 
nota desfavorece Fininho, mas aju-
da Elivelton Santos, outro paraiba-
no a brigar pelos primeiros lugares 
da Júnior. Da maneira que se en-
contra no ranking, Elivelton ocupa 
a quinta colocação com 2330 pon-

tos, no entanto, o índio da Baía da 
Traição passa virtualmente o terceiro 
e o quarto colocado quando descar-
tada a menor nota dos concorrentes 
até agora.

Praticamente sem chances de 
ocupar o topo do pódio na Júnior, Eli-
velton Santos é, virtualmente, o pri-
meiro lugar do ranking na categoria 
Mirim com 2900 pontos. Mais uma 
vez a regra do descarte favorece o pa-
raibano, que pode levantar a taça de 
campeão do Circuito depois de correr 
a última etapa do Pena Surf Nordes-
te. O seu principal obstáculo para o 
título da Mirim é o surfista potiguar 
Israel Júnior, que tem 2800 pontos 
com o descarte de sua menor nota 
até o momento.

Por conta da proximidade entre 
as cidades do Litoral paraibano e o 
local de competição, o presidente da 
Federação Paraibana de Surf (PBSurf), 
Alexandre Palitot, espera que uma 
grande quantidade de surfistas do Es-
tado participem da última etapa do 
Circuito Nordestino. 

Já José Francisco participou no 
último domingo da quarta e última 
etapa do Circuito Billabong Brasilei-
ro de Surf Amador 2012, na Praia de 
Stella Maris, em Salvador-BA, onde 
conquistou o terceiro lugar geral na 
categoria Júnior e o quarto lugar ge-
ral na Open. (HC)

Saulo Carvalho já venceu na Master

A paulista Izabela Rodrigues conquistou a expressiva marca de 47.47m nas Olimpíadas Escolares que acontecem em Cuiabá-MT

A paraibana Andressa Morais estabeleceu o recorde nas Olimpíadas de João Pessoa, em 2007, quando registrou a marca de 45,53m
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Masculino
JP/Carlos Luciano (RJ), 
Anderson/Léo Morais (RJ/DF), 
Jô/Ramon (PB/RJ), Marcus/Guto 
(RJ), Luccas Lima/Álvaro Andrade 
(SP/SE), Fernando Santos/Mateus 
Silva (PR/CE), Allison/Victor Palis 
(SC/RJ), Pedro/Renan (ES) 
e Iury/Bernard (ES/RJ) 

Feminino
Thais/Júlia (RJ/ES), Patrícia/Carol 
(RJ), Sandressa/Fernanda (AL/RJ), 
Gabby /Mayara (RJ/CE), Rebecca/
Drussyla (CE/RJ), Haissa/Juliana  
(PR), Duda/Letícia (SE/RJ), Prisci-
la/Thais (RJ), Ingrid/Natália (RJ), 
Polyana/Karine (SE/PR) 
e Fabrine/Índia (BA/PA).

As duplas



Meta de Usain Bolt em 2013 
é recuperar título nos 100m

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 28 de novembro de 2012

AMADOR

 A diretoria do Campinense promete acabar na pró-
xima sexta-feira com as especulações em torno do 
elenco para a temporada 2013. O presidente William 
Simões vai anunciar durante coletiva marcada para o 
Estádio Renatão, um ‘pacote’ com mais de 20 joga-
dores. O evento contará com a presença da comissão 
técnica, encabeçada pelo treinador Oliveira Canindé, 
que chega em definitivo para iniciar os preparativos 
visando as disputas da Copa do Nordeste, do Campe-
onato Paraibano e da Copa do Brasil. Já o elenco, será 
apresentado no domingo, a partir das 9h, no Renatão.

Campinense

A resistência de 
Andrés Sanches

 Andrés Sanchez não vai pedir demissão da CBF, 
por enquanto. A permanência do diretor de seleções na 
entidade, no entanto, não deverá durar muito tempo. 
Após desistir de entregar o cargo ainda nesta semana 
e afirmar que teria uma reunião com o presidente José 
Maria Marin para “acertar os ponteiros”, o cartola pode 
deixar a Confederação nos próximos dias, após o sor-
teio dos grupos da Copa das Confederações.

O evento do próximo sábado, em São Paulo, inclu-
sive, foi o que motivou Andrés a ficar no cargo por mais 
alguns dias. “Não poderia deixar a seleção sem nenhum 
representante neste grande sorteio. Já não vamos ter 
o técnico”, argumentou o diretor, antes de completar. 
“Não posso deixar a seleção sem representante neste 
sorteio. Já não temos técnico”, argumentou o diretor, 
antes de completar “Fico até sábado. Estarei lá no sor-
teio. Mas a minha intenção [de sair] continua a mesma, 
como falei ontem [segunda]”, disse Andrés, mostrando 
estar firme na ideia de pedir demissão da CBF. 

Na última segunda, em entrevista durante uma 
convenção de futebol no Rio de Janeiro, o diretor de 
seleções havia afirmado que sua vontade era deixar o 
cargo na Confederação. “A tendência é essa, só preciso 
conversar com o Marín [presidente] antes”, revelou.

A reunião, que aconteceria ontem foi adiada para os 
próximos dias. Enquanto isso, o diretor seguirá trabalhando 
normalmente na CBF até o evento do próximo sábado, que 
poderá marcar sua despedida do cargo de diretor de se-
leções. “Chego ao Rio hoje  e estarei trabalhando normal-
mente. No sábado, vou ao evento representar a seleção e 
a CBF. Depois, vamos ver”, despistou Andrés Sanchez.

Mesmo contrariado e enfraquecido após a demis-
são de Mano Menezes, o dirigente terá que “aturar” mais 
alguns dias de Confederação. Numa espécie de contagem 
regressiva para sua saída, ele ainda dará expediente na 
sede da entidade, na Barra da Tijuca, até sexta-feira.

Até que enfim fumaram o 
“cachimbo da paz” no Nacio-
nal de Patos. O “canário” vai 
mesmo participar do Parai-
bano de 2013. O gerente de 
futebol, Marcos Nascimento 
garante que até sexta-feira, 
será anunciado o treinador.

Nacional

A equipe feminina do Kashima, campeã paraibana de 2012, 
comemorou com estilo o primeiro título estadual. A con-
quista foi um presente antecipado de aniversário. O time 
completa 14 anos no dia 12 de janeiro e na comemoração, 
as “Belas do Kashima” tomaram as ruas do Bairro do Cris-
to Redentor em grande carreata. Na casa de número 264, 
da Rua São Lucas, na comunidade Bom Samaritano, onde o 
time foi fundado, houve uma verdadeira aclamação.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Um “mega” time está 
sendo montado pelo 
Botafogo. Sua diretoria 
já apresentou na última 
segunda-feira, alguns 
jogadores. Quebrar o jejum 
sem título de 10 anos é a 
principal meta em 2013.

Botafogo

Dá-lhe “Belas”

Jamaicano quer 
disputar três provas 
no Mundial de Moscou

Eleito pela Federação 
Internacional de Atletismo 
(Iaaf ) o melhor atleta do 
ano pela quarta vez no úl-
timo sábado, Usain Bolt já 
traçou as metas para a pró-
xima temporada. Das três 
provas que pretende dis-
putar no Mundial de Mos-
cou, em agosto, a priorida-
de máxima será recuperar 
o título dos 100m rasos, 
ao qual deu adeus ao quei-
mar a largada na edição de 
2011, em Daegu, na Coreia 
do Sul. 

Até lá, porém, o homem 
mais rápido do mundo deve 
evitar confrontos com seus 
principais adversários. So-
bretudo com o compatriota 
Yohan Blake, maior concor-
rente na atualidade e atual 
detentor do título na prova 
mais rápida do atletismo.

Superado por Blake nas 
seletivas olímpicas jamaica-
nas nos 100m e 200m, Bolt 
venceu o colega no reveza-
mento jamaicano nas duas 
provas nos Jogos de Lon-
dres. Depois da conquista 
do bicampeonato olímpi-
co, os dois competiram em 
eventos diferentes nas eta-
pas restantes da Diamond 
League na temporada. À 
época, Bolt confirmou que 
seu técnico, Glen Mills, não 
queria um novo confron-
to até o final deste ano. Na 
próxima temporada, os fãs 
também devem presenciar 
raros duelos entre os dois.

- Vou treinar na Ja-

maicana neste inverno (no 
hemisfério Norte) e me 
preparar para ser mais rá-
pido, buscar melhores re-
sultados. Quero retomar o 
título nos 100m mas, claro, 
também aspito aos títulos 
nos 200m e no revezamen-
to 4x100m. 

Eu e meu treinador de-
cidiremos meu calendário, 

mas sou partidário de en-
frentar os tops uma ou duas 
vezes por ano. Assim haverá 
mais incerteza e imprevisibi-
lidade nas provas. Não acho 
que seja bom para o atletis-
mo nos encontrarmos tanto.

Aos 26 anos, Bolt pla-
neja buscar o tricampeo-
nato olímpico nos Jogos do 
Rio de Janeiro, em 2016. 

Por enquanto, descartou a 
transição para os 400m e o 
salto em distância, que ha-
via cogitado recentemente. 
Até lá, o único plano a longo 
prazo é disputar os Jogos 
de Commonwealth, que se-
rão disputados em Glasgow, 
na Escócia, em 2014.

- É o único título que 
me falta.

Atletas participam da Caminhada 
do Fogo com apoio dos Bombeiros

O comando do 3º Ba-
talhão de Bombeiro Militar 
realizou na manhã do últi-
mo domingo, a quinta edi-
ção da Caminhada do Fogo, 
que reuniu mais de 300 
pessoas no Memorial Frei 
Damião na cidade de Gua-
rabira. 

Na concentração, os 
atletas degustaram uma 
bela mesa de frutas, rece-
beram a bênção do padre 
Gaspar Rafael, reitor do 
memorial, e fizeram alon-
gamento e aquecimento 
com a equipe da Seção de 
Educação Física do 3º BBM.

 A comandante do 3º 
BBM, major Jousilene de Sa-
les Tavares deu boas-vindas 
aos participantes da cami-
nhada que reuniu repre-
sentantes de João Pessoa, 
Campina Grande, Patos, Ca-
jazeiras, Guarabira e cidades 
circunvizinhas. Ela enfatizou 
o cunho social da caminhada 
que na sua quinta edição ar-
recadou leite que será dis-
tribuído com instituições de 
Guarabira e Pipirituba.

 Com um percurso de 
nove quilômetros, os atletas 
saíram às 6h45 do Memorial 
Frei Damião com destino à 
cidade de Pipirituba, che-
gando à Catedral por volta 
das 9h. Foram distribuídos 
lanches, frutas e água para 

os atletas ao som da banda 
do Projovem de Pipirituba. 
Em seguida, o padre An-
selmo, pároco da Catedral, 
abençoou os atletas e os ba-
nhou com água benta.

 A major Jousilene que 
participou de toda a cami-
nha, agradeceu a presença 
de todos que colaboraram 

para a concretização de 
mais uma edição da Cami-
nhada do Fogo e destacou 
a importância do cunho 
social dado ao evento com 
a arrecadação de leite que 
alimentará pessoas neces-
sitadas. Ela também falou 
do apoio do comandante 
geral do Corpo de Bombei-

ros, coronel Jair Carneiro de 
Barros e de todos os patro-
cinadores do evento.

 Esta 5ª edição da ca-
minhada comemora os 21 
anos de existência do 3º Ba-
talhão do Bombeiro Militar 
na cidade de Guarabira com 
a arrecadação de mais de 
300 quilos de leite. 

Caminhada reuniu 300 atletas e conseguiu arrecadar 300 litros de leite para pessoas carentes

Usain Bolt foi eleito pela Federação Internacional de Atletismo como o melhor atleta do ano
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Warley deve se apresentar hoje
botafogo

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Goleador do Paraibano 
de 2012 chega como o 
grande reforço

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O artilheiro do Campeo-
nato Paraibano 2012 e maior 
contratação do Botafogo 
para a temporada 2013 se 
apresenta hoje na Maravi-
lha do Contorno. Warley não 
pôde se apresentar  com os 
demais jogadores na última 
segunda-feira, porque estava 
resolvendo alguns proble-
mas pessoais. Ele já deverá 
participar hoje dos treinos 
de avaliação física, que estão 
acontecendo durante toda a 
semana, no Estádio Almei-
dão, sob o comando do fisi-
cultor Alexandre Duarte.

Ontem, o elenco  trei-
nou os dois expedientes e a 
novidade foi a presença do 
zagueiro Osmar, que veio do 
futebol baiano e do lateral 
esquerdo Zada. O meia San-
dro deve chegar hoje e Fábio 
Neves marcou a sua apresen-
tação para a próxima segun-
da-feira.

Segundo o vice-pre-
sidente de futebol, Ariano 
Wanderley, o elenco ainda 
não está completo e até o 
final de semana serão anun-
ciados novos jogadores. "Es-
tamos negociando com um 
goleiro, um zagueiro, um la-
teral esquerdo, um volante 
e um meia". Alguns já estão 
acertados, faltando apenas 
a assinatura e por isto não 
pudemos ainda divulgar. 
Uma coisa é certa, estamos 
fechando o melhor elenco do 
Botafogo nos últimos anos", 
disse Ariano, otimista com 
relação à temporada 2013.

Segundo o assessor de 
imprensa do Botafogo, Fá-
bio Fernandes, com exceção 
de amanhã e do sábado pela 
manhã, quando os jogadores 
treinarão numa academia, 
todas as atividades desta 
semana serão no Estádio Al-
meidão, nos dois expedien-
tes. Domingo, o elenco terá 
folga e na próxima semana 
haverá alguns treinos com 
bola, desta vez comandado 
pelo técnico Marcelo Vilar. 
O pensamento é que a equi-
pe faça alguns jogos-treinos 
ainda este ano, mas a dire-
toria não confirmou ainda 
nenhum adversário, ou data 
para estes amistosos de pre-
paração.

Paraíba inicia a
preparação e 
pode jogar com
o Guarany-CE

O Guarany de Juazeiro 
do Norte/CE pode ser o ad-
versário do Paraíba de Ca-
jazeiras, no dia 9 de dezem-
bro, no primeiro amistoso da 
equipe na fase preparatória 
para o Campeonato Paraiba-
no, que terá início no dia 6 de 
janeiro/2013. Existe a pos-
sibilidade dos times realiza-
rem duas partidas (ida e vol-
ta), com o segundo encontro 
sem data definida. Primeiro 
clube a iniciar a pré-tempo-
rada, o Paraíba aguarda até o 
final do mês a contratação de 
quatro  novos reforços - dois 
laterais (direito e esquerdo), 
um volante e um meia - para 
se integrarem ao restante do 
grupo que foi apresentado na 
semana passado. 

De acordo com o geren-
te de futebol, Silva Baiano, as 
próximas aquisições já foram 
conversadas, mas só defini-
rá quando tiver o "sinal ver-
de" da diretoria.  Já estão em 
ritmo de treinamento, Bel, 
Dida e Fanzinho (goleiros); 
Sabará e Jorginho Bahia (la-
terais direito e esquerdo); 
Claudinho,Tião Bahia e Jú-
nior Bahia (zagueiros); João 
Paulo, Yarlei e Carlos (volan-
tes); Franklin, Téo e Douglas 
(meias); Rafael Guarabira, 
Yuri, Fabinho e Laílson (ata-
cantes). 

Novo presidente
do Nacional será
oficializado na
próxima sexta

O radialista Nildo Perei-
ra deve ser mesmo o futuro 
presidente do Nacional de 
Patos, para o biênio 2012 a 
2014. Ele ofereceu seu nome 
para assumir os destinos do 
Canário do Sertão, após o 
clube mergulhar numa crise 
financeira e não surgir ne-
nhuma chapa para a compo-
sição de uma nova diretoria.  
Ele já está dando entrevista 
como presidente, mas ainda 
não foi oficializado, segundo 
o presidente do Conselho De-
liberativo, João Grilo.

"Até a próxima sexta-fei-
ra, teremos uma definição de 
tudo. Vamos fazer reuniões 
com políticos e a Prefeitura 
Municipal, além de empre-
sários e torcedores, para 
depois tomar uma decisão", 
disse João Grilo.

Sobre as dificuldades 
financeiras, o presidente do 
Conselho Deliberativo do Al-
viverde disse que é preciso 
de cerca de R$ 120 mil reais 
para gastar com a pré-tem-
porada, inscrições, taxas e 
contratações. 

Apesar de todas as di-
ficuldades, João Grilo infor-
mou ontem que até amanhã o 
clube deverá pagar algumas 
taxas a CBF e também a FPF, e 
até sexta-feira definirá como 
vai ser a política de contra-
tação e outros detalhes rela-
cionados à participação no 
Campeonato Paraibano.  

Kashima faz planejamento para a 
disputa da Copa Brasil em janeiro

Depois de conquistar o 
título paraibano de futebol 
feminino 2012, no último 
domingo, e garantir vaga na 
Copa do Brasil do próximo 
ano, a equipe do Clube Re-
creativo Kashima, de João 
Pessoa, deu início ontem ao 
planejamento para represen-
tar o Estado na competição 
nacional. Uma reunião en-
tre a diretoria e a comissão 
técnica campeã, discutiu a 
possibilidade de reforçar a 
equipe com a contratação 
de algumas jogadoras que se 
destacaram no campeona-
to deste ano e que residam 
na Paraíba. O clube quer ser 
100% paraibano. Algumas 
atletas que vestiram as ca-
misas do Cabo Branco, Bota-
fogo, Paraíba, Sapé, América, 
Paulistano e Avaí interessam 
ao time.

Pelo calendário de com-
petições previamente divul-
gado pela Confederação Bra-
sileira de Futebol, a Copa do 
Brasil de Futebol Feminino 

Excesso de jogos preocupa o Auto Esporte
O diretor de patrimônio 

do Auto Esporte, Paulo Ranie-
re, criticou ontem o número 
de jogos do Campeonato Pa-
raibano, taxando a competi-
ção de muito deficitária para 
os clubes de médio e peque-
no porte. Segundo ele, se o 
clube passar para a segunda 
fase, vai jogar 28 vezes, o que 
acarretará muitas viagens e 
gastos. "É um absurdo. Este 
ano jogamos 18 vezes e já foi 
muito dispendioso imagina 
agora", disse o dirigente.

Sobre a expectativa da par-
ticipação do Auto Esporte na 
competição, Paulo Raniere não 
mostrou muito otimismo. "Até 
agora só temos os jogadores 
das equipes de base. Estamos 
contactando com alguns joga-
dores profissionais da Paraíba 
e de Pernambuco, mas não há 
nada acertado ainda.  Só divul-
garemos os nomes quando es-
tivermos com tudo fechado. As 

dificuldades são muitas", disse. 
Segundo o dirigente, o técnico 
Denor Araújo gostou do nível 
dos atletas que são da base do 
clube. "Ele foi assistir um jogo 
do Sub-20 e gostou muito de 
alguns atletas, mas claro que 
temos que trazer atletas expe-
rientes para compor o elenco e 
lutar para fazer uma boa cam-
panha", disse. 

Indagado se o Auto Espor-
te pensa em brigar pelo título, 
Paulo Raniere  respondeu com 
muita humildade. "Nossa luta é 
para não ser rebaixado, temos 
que colocar os pés no chão, por-
que não existe dinheiro para se 
fazer um bom elenco capaz de 
ser campeão. Nossa intenção é 
apenas participar e se segurar 
na Primeira Divisão", afirmou 
o diretor, confirmando que a 
apresentação oficial do elenco 
será na próxima segunda-feira, 
no Colosso do Alvirrubro, em 
Mangabeira. (IM).

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O diretor de futebol, Ariano Wanderley, cumprimenta o lateral Ferreira, observado por Walter Bahia e Totonho, da comissão técnica

2012 tem início programado 
para o dia 26 de janeiro. Seu 
encerramento ocorrerá em 6 
de abril, ou sejam, serão 10 
datas de realização de jogos 
para se conhecer o campeão 
nacional que representará o 
Brasil na Copa Libertadores 
das Américas de Futebol Fe-
minino 2014. 

Até a estreia na Copa 
do Brasil, o Kashima deverá 
fazer uns quatro amistosos. 
“Vamos tentar fazer jogos 
que equipes de referências”, 
afirmou Maria da Conceição 

Silva, vice-presidente do 
clube.

É pretensão da diretoria 
do Kashima, juntamente com 
a comissão técnica, se reu-
nir nos próximos dias com a 
presidente da Federação Pa-
raibana de Futebol, Rosilene 
de Araújo Gomes, no sentido 
de que ela faça um intercâm-
bio com a CBF para a defini-
ção do clube adversário da 
equipe paraibana. O objetivo 
é que a Confederação Brasi-
leira de Futebol escolha um 
time da região e do mesmo 

porte futebolístico do repre-
sentante paraibano.

Inédito
O Kashima vai comemo-

rar no dia 12 de janeiro, 14 
anos de fundação e, ao longo de 
sua história, o título paraibano 
feminino foi um feito inédito. 
Esta foi a primeira vez que o 
clube decidiu um campeonato 
estadual. Para a vice-presiden-
te, Maria da Conceição Silva, a 
conquista do paraibano foi um 
presente antecipado de ani-
versário. “As Belas do Kashima 
estavam determinadas. Antes 
do jogo, todas conversavam em 
grupo que não podiam perder 
esta oportunidade e cumpri-
ram com a promessa”, afirmou 
a dirigente.

O título estadual de 
2012 ocorreu diante do Es-
porte Clube Cabo Branco, em 
cobranças de pênaltis. O pla-
car do tempo normal de jogo 
foi 1 a 1. A goleira Élida, do 
Kashima, foi o grande nome 
do jogo. Ela defendeu dois 
pênaltis e garantiu o primei-
ro título para a equipe.

Em 2012, o Auto Esporte participou de 18 jogos e na próxima temporada pode fazer 10 partidas a mais

Time do Kashima que conquistou o Campeonato Paraibano

FOTO: Edônio Alves

FOTO: Divulgação
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& Mundo

São Paulo quer vaga antecipada
SUL-AMERICANA

Com praticamente todo 
o grupo à disposição (só Fa-
brício segue machucado), 
o técnico do São Paulo, Ney 
Franco, optou por deixar de 
fora da semifinal da Copa 
Sul-Americana, hoje, contra 
a Universidad Católica, os 
volantes Paulo Assunção e 
Casemiro, o meia Cañete e 
o atacante Willian José. Por 
outro lado, relacionou o za-
gueiro João Felipe na lista 
de 19 jogadores que já estão 
concentrados.

Mesmo já sendo certo 
que Willian José não fica no 
clube para 2013, Ney Fran-
co optou por escalá-lo como 
titular diante da Ponte Pre-
ta, domingo, pelo Brasilei-
rão, deixando Ademilson no 
banco. Mas o centroavante 
parece não ter agradado, 
tanto que o atacante reserva 
relacionado para a partida 
decisiva na Sul-Americana 
foi Ademilson.

No meio, com Ganso à 
disposição, perderam es-
paço Casemiro e Paulo As-
sunção, que não foram re-
lacionados. Na defesa, a boa 
atuação de João Filipe contra 
a Ponte Preta lhe deu uma 
nova chance. O jogador, que 
não era relacionado desde 
agosto, pode até pintar no 
banco de reservas contra a 
Católica. 

No treino de ontem, o 
técnico Ney Franco fechou 
a primeira parte do treina-
mento são-paulino, realiza-
do no CT da Barra Funda. 

FOTO: Vipcomm

Tricolor joga hoje contra a 
Universidad Católica pelas 
semifinais da competição

Vitória com 4 atletas 
na Seleção Sub-20

 O técnico da Seleção Brasi-
leira Sub-20 anunciou na última 
segunda-feira os nomes dos 27 
atletas que irão defender o país no 
próximo Sul-Americano da catego-
ria. E destes 27, quatro pertencem 
ao Vitória, semifinalista da Copa do 
Brasil Sub-20 e clube com maior nú-
mero de atletas que representarão 
o Brasil no torneio internacional.

Os jogadores rubro-negros 
chamados por Emerson Ávila são 
o goleiro Luis Gustavo, o lateral 
Mansur, o meio-campo Gabriel e o 
atacante Willie. O quarteto estará 
em campo hoje para a disputa do 
primeiro jogo da semifinal da Copa 
do Brasil Sub-20, contra o Grêmio.. 
“Essa convocação mostra a força 
das categorias de base do Vitória. 
Nos últimos anos investimos forte 
em nossos garotos e esse investi-
mento já está trazendo resultados. 
Ficamos felizes por colaborar com a 
Seleção Brasileira e desejamos sorte 
para os nossos atletas que estarão 
representando nossa equipe no Sul
-Americano”, declarou o presidente 
Alexi Portela.

Logo atrás do Vitória estão 
Flamengo, Botafogo e Grêmio, todos 
com três convocações. Além dos clu-
bes brasileiros, quatro equipes es-
trangeiras também cederam atletas 
para a seleção. Filho do tetracam-
peão Mazinho, Rafinha, jogador do 
Barcelona, está na lista, junto com 
o zagueiro Marquinhos, da Roma, 
o meia Filipe, do Rio Ave, e o lateral 
Fabinho, do Real Madrid.

O Sul-Americano Sub-20 será 
disputado na Argentina nos meses 
de janeiro e fevereiro de 2013. 

Coxa com péssimo 
desempenho em 2012

 O sistema defensivo do Cori-
tiba acabou sendo o ponto fraco da 
equipe no atual Campeonato Brasi-
leiro. Apesar de o time estar livre da 
queda da Série B, o time paranaense 
tem um desempenho igual ao regis-
trado em temporadas que foi rebai-
xado para a segunda divisão.

A uma rodada para o encerra-
mento da Série A, a defesa da equi-
pe de Marquinhos Santos já sofreu 
60 gols, mesmo número de 2005 
e de 2009, quando acabou caindo 
para a Série B. Ou seja, se sofrer um 
gol diante do Figueirense, o Coritiba 
terá seu pior desempenho na histó-
ria dos pontos corridos.

Aliás, o número é tão expres-
sivo que o Coritiba tem a terceira 
pior defesa da competição de 2012. 
Só é superior ao dos dois piores ti-
mes. O Atlético-GO já foi vazado em 
66 oportunidades, enquanto o lan-
terna Figueirense sofreu 69 tentos 
na Série A.

Para se ter ideia, Portuguesa 
(41 gols), Bahia (41) e Sport (55), 
que ainda brigam contra a queda, e 
o já rebaixado Palmeiras (51) têm 
defesas mais ‘eficientes’ na atual 
primeira divisão.

No treino de ontem, no CT de Barra Funda, a equipe paulista trabalhou forte visando compromisso de hoje à noite no Morumbi

FOTO: Divulgação

Apesar de torcer 
pelo contrário, Zico apos-
ta que um dos maiores 
temores dos brasileiros 
possa acontecer na Copa 
do Mundo de 2014: o ar-
gentino Lionel Messi se 
destacar e ser o craque 
do Mundial a ser realiza-
do no Brasil.

Além dos óbvios 
elogios ao jogador do 
Barcelona, Zico, que 
atualmente é o técnico 
da seleção do Iraque, 
aponta a juventude e 
possível inexperiência 
de Neymar em jogos 
decisivos pela seleção 
como pontos favoráveis 
ao argentino.

“Pelo que temos 
visto, acho que essa 
Copa do Mundo tem 
tudo para ser a Copa 
do Messi. Tomara que 
ele perca para o Brasil, 
espero que o Neymar 
possa superá-lo”, dis-
se Zico, ontem´no Rio 
de Janeiro, durante a 
Soccerex, convenção de 
negócios ligados ao fu-
tebol.

Zico ainda afirmou 
que, na opinião dele, 
Neymar deveria ter sido 
convocado para o Mun-
dial de 2010, na África 
do Sul, mas o técnico 

Dunga acabou optan-
do por não chamá-lo na 
ocasião.

“Acho que o Neymar 
deveria ter ido para a 
Copa de 2010, acho que 
ele já tinha capacidade 
para isso, seria impor-
tante para ele ganhar 
experiência e saber da 
pressão. Hoje ele entra 
como o grande respon-
sável por definir a Copa 
para o Brasil, e ele é 
muito jovem. Mas real-
mente ele está jogando 
muita bola”, disse o ex-
jogador do Flamengo e 
da seleção.

Na mesma mesa 
que Zico ontem em um 
debate sobre a pro-
fissão de treinador de 
futebol, Roy Hodgson, 
técnico da seleção da 
Inglaterra, concordou 
com a opinião do bra-
sileiro e apostou em 
Messi.

“O Messi é o gran-
de jogador do momen-
to. Vai ser uma figura 
decisiva para a sua sele-
ção. O Neymar é um ser 
humano e, como o Zico 
disse, ele ainda é jovem. 
Talvez essa não seja a 
Copa dele, talvez seja 
a próxima”, analisou 
Hodgson.

Zico vê Neymar jovem 
e aposta em Messi

2014

Alex Silva corre contra 
o tempo. Depois de acertar a 
saída do Cruzeiro, na sema-
na passada, o zagueiro está 
de férias em Amparo, no in-
terior de São Paulo, mas tem 
feito exercícios físicos diá-
rios para entrar em forma e 
se apresentar ao Flamengo 
em 2013. O jogador estava 
na Raposa por empréstimo 
até o fim do ano, mas o vín-
culo não foi renovado. Agora, 
ele é esperado pela diretoria 
rubro-negra em janeiro, na 
pré-temporada. Pirulito tem 
contrato até junho de 2014 

e está nos planos do dire-
tor de futebol Zinho. O diri-
gente, no entanto, diz que a 
permanência dependerá de 
aval médico, já que Alex so-
freu uma grave lesão no jo-
elho esquerdo e passou por 
cirurgia de reconstrução do 
ligamento cruzado anterior.

O jogador garante que 
está motivado e espera estar 
em boas condições físicas 
para iniciar os treinos e re-
tomar a rotina de jogos. Por 
conta da lesão, foram só três 
partidas pelo Cruzeiro em 
2012.

De férias, Alex Silva treina 
para voltar ao Flamengo

PRÉ-TEMPORADA

Alex se apresenta em janeiro

Um dos principais jogadores do 
Palmeiras neste ano, rebaixado para a 
segunda divisão do Campeonato Bra-
sileiro, o atacante Betinho anunciou 
ontem através de uma carta aberta a 
sua saída do clube paulista. O jogador 
ainda não divulgou o seu destino no 
futebol.

Em um ano melancólico para o 
Palmeiras, Betinho proporcionou um 

dos poucos momentos de alegria no 
clube. Ele foi o autor do gol do títu-
lo alviverde na final da Copa do Brasil 
desta temporada contra o Coritiba.

Depois do rebaixamento para a 
Série B do Campeonato Brasileiro, a 
diretoria palmeirense anunciou que 
faria uma lista de dispensa para 2013. 
Betinho foi o primeiro a anunciar sua 
saída.

Heroi do título da Copa do 
Brasil deixa o Palmeiras

DE SAÍDA
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Rhodolfo, poupado na ativi-
dade do dia anterior, atuou 
normalmente e estará em 
campo.O clube tricolor ten-
ta garantir sua classificação 
para a final da Copa Sul-A-
mericana.

A diretoria do São Paulo 
disponibilizou pouco mais 
de 62 mil ingressos para a 
partida das 21h50 (de Bra-
sília) de hoje, e com mais de 
45 mil entradas vendidas. A 
expectativa é de que a casa 
tricolor esteja cheia. Se con-
firmar a vantagem, o time 
paulista enfrenta na final 
da Copa Sul-Americana ou 
Millonarios, da Colômbia, ou 

Tigre, da Argentina. 
A competição continen-

tal é a chance do clube não 
encerrar o ano como único 
dos quatro grandes do Es-
tado que não levantou uma 
taça na temporada.

Despedida 
O meia Lucas concedeu 

entrevista coletiva na manhã 
de ontem, no CT da Barra 
Funda. Mas, antes de come-
çar a responder as pergun-
tas dos jornalistas, ele fez 
um pedido. “Pessoal, não va-
mos falar sobre despedida.” 
No entanto, foi inevitável o 
camisa 7 são-paulino fugir 

do assunto.
A partida de hoje dian-

te da Universidad Católica, 
pelas semifinais da Copa 
Sul-Americana, poderá ser a 
última de Lucas no Morum-
bi. Pelo Brasileiro, o Tricolor 
fará o último jogo no Paca-
embu. E caso avance para 
a final da Sul-Americana, o 
São Paulo poderá atuar fora 
do Morumbi.

“Despedida é uma pala-
vra muito forte e ainda fal-
tam alguns jogos. Todo mun-
do sabe que amo jogar neste 
clube e falar em sair ainda 
me emociona”, disse o cami-
sa 7. Lucas só voltaria a jogar 

no Morumbi em caso de uma 
final da Sul-Americana con-
tra o Tigre-ARG. No início de 
dezembro, o estádio rece-
berá o show da cantora Ma-
donna. Apesar disso, Lucas 
esquece qualquer despedida 
e mira a classificação para 
a grande decisão do torneio 
continental.

“Nossa obrigação é fa-
zer o dever de casa. Estamos 
bem preparados e focados, 
vivemos um grande momen-
to, mas é um jogo em que 
tudo pode acontecer. Temos 
de fazer um jogo inteligente 
para sair com essa classifica-
ção”, completou Lucas.
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Paraíba tem pane na telefonia
operadoras oi e tim

Clientes das operadoras 
Oi e Tim ficaram sem comple-
tar ligações na tarde de on-
tem na Paraíba. Por conta do 
problema, as duas empresas 
foram notificadas pelo Pro-
con Estadual. Os terminais de 
autoatendimento de agências 
bancárias também apresen-
taram falhas ontem, assim 
como a internet, que sofreu 
várias quedas. Até as opera-
ções com cartões de crédito 
foram afetadas. A Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), informou que 
vai apurar o problema. Na 
Oi, esta foi a segunda vez em 
menos de uma semana que os 
serviços pararam e os usuá-
rios ficaram prejudicados.

De acordo com o Procon 
Estadual, a suspensão dos 
serviços ocorreu em João Pes-
soa e outras localidades. Re-
presentantes da Oi estiveram 
na sede do órgão e alegaram 
que os problemas que ocor-
reram ontem e no último sá-
bado (24) foram resultado do 
rompimento de cabos de fi-
bra ótica da empresa. No pri-
meiro caso  foi registrado em 
Pernambuco e o segundo no 
município de Mamanguape.  

A TIM informou que seus 
clientes da Paraíba encon-
traram dificuldades na utili-
zação dos serviços de voz e 
dados das 13h08 às 15h01 
ontem devido ao rompimen-
to de cabos de fibra ótica na 
rede do provedor. Equipes 
técnicas da operadora traba-
lharam em conjunto com os 
fornecedores, restabelecendo 
os serviços, e a empresa ope-
ra normalmente na Paraíba.

Mesmo assim, além de 
ter sido notificada, a opera-
dora terá que dar explicações 
com relação à suspensão dos 
serviços de telefonia móvel. O 
Procon-PB deu um prazo até 
amanhã para que seja enviado 
um representante que preste 
os devidos esclarecimentos. 
A secretária executiva do Pro-
con-PB Klébia Ludgério disse 
que o consumidor paraibano 
não pode ficar desamparado 
diante dos problemas recor-
rentes da telefonia celular. 

Ela lembrou ainda que 
quem se sentir prejudicado 
deve oficializar a reclamação 
nos órgãos de defesa do con-
sumidor, o que vai contribuir 
para que sejam aplicadas as 

penalidades cabíveis. 
O chefe de Fiscalização 

do Procon de João Pessoa, 
Vamberto Alexandre de Sou-
sa, disse que o órgão iria 
informar o problema ao Mi-
nistério Público da Paraíba 
(MPPB). “Esta é a segunda 
pane da Oi nos últimos dias. 
No sábado (24), tinha ocor-
rido problema semelhante”, 
disse.

A orientação do Pro-
con-JP aos clientes que se 
sentirem prejudicados com o 
problema é que formalizem a 
reclamação no órgão. “Inde-
pendente de qual operadora 
deixou de prestar os serviços, 
recomendamos que a quei-
xa seja feita no Procon ou no 
próprio Ministério Público”, 
disse. A reportagem tentou 
ouvir Glauberto Bezerra, pro-
motor do Consumidor, mas 
ele não atendeu às ligações. 

Recentemente, havia sido 
firmado um Termo de Ajus-
tamento de Conduta entre 
a operadora Oi, Procons e o 
MPPB por conta dos proble-
mas frequentes na prestação 
de serviços. O objetivo é asse-
gurar aos usuários da Oi ser-
viços de melhor qualidade. 

A assessoria de impren-
sa da Anatel esclareceu que, 
quando ocorre a interrup-
ção dos serviços a operado-
ra tem que informar o pro-
blema à agência. A Anatel 
apura as causas para saber 
se houve responsabilidade 
da operadora. Se sim, pode 
ser aplicada uma multa que 
pode chegar a R$ 50 mi-
lhões. O Regulamento esta-
belece ainda que a empresa 
faça o ressarcimento aos 
usuários em forma de cré-
ditos, bônus ou, no caso das 
linhas pós-pagas, desconto 
proporcional ao período em 
que o cliente ficou sem o 
serviço. A Anatel vai inves-
tigar o problema, mas até 
o fechamento desta edição 
ainda não havia nenhuma 
confirmação sobre as causas 
do problema. 

Internet e terminais de 
autoatendimento tam-
bém ficaram fora do ar

ETAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.066.769/0001-91, torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4532/2012 em 
João Pessoa, 21 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar (10 Blocos com 
6 unidades cada). Na(o) – Rua Genival da Silva Torres/Maria Soleda da Silva S/N – Centro Município: SAPÉ – UF: PB. 
Processo: 2012-002281/TEC/LO-0747.

EJF CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 10.866.494/0001-45, torna público que requereu à SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Edificação Multifamiliar com 04 Unidades 
Habitacionais – AC- 241,40m² - JOSÉ AMÉRICO – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-008393/TEC/LI-1797.

BORBOREMA ENERGETICA S.A – CNPJ/CPF Nº 09.036.424/0001-80, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3960/2012 em João Pessoa, 4 de 
outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Construção de uma Estrada. Na(o) – Rua José Paulino da 
Rocha, 2055 – DIST. IND. do VELAME Município: CAMPINA GRANDE – UF: PB. Processo: 2012-004651/TEC/LO-3408.

BORBOREMA ENERGETICA S.A – CNPJ/CPF Nº 09.036.424/0001-80, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4163/2012 em João Pessoa, 19 de 
outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Operação da linha de transmissão de energia elétrica com 
tensão de 230 kv, interligando a SE-UTE Campina Grande I à SE-CHESF com 3,5 km de extensão. Na(o) – Rua José 
Paulino da Rocha Nº 2055 – VELAME Município: CAMPINA GRANDE – UF: PB. Processo: 2012-007090/TEC/LO-3831.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a Renovação da LICENÇA DE OPERAÇÃO 
- Proc.2012-007891/TEC/LO-4078, para a construção de 20 (vinte) unidades habitacionais composto de fossa séptica 
e filtro anaeróbio, no município de SUMÉ- PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a LICENÇA PRÉVIA- Proc.2012-008357/TEC/LP-1303, para 
a construção de 80 unidades habitacionais composto FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO – Valentina – João Pessoa- PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a LICENÇA PRÉVIA- Proc.2012-008355/TEC/
LP-1302, para a construção de 64 unidades habitacionais composto FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO – CIDADE 
VERDE (MCMV) – João Pessoa- PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a LICENÇA PRÉVIA- Proc.2012-008347/TEC/LP-1299, 
para a construção de 32  unidades habitacionais composto FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO – ERNESTO GEISEL 
(MCMV) – João Pessoa- PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a LICENÇA OPERAÇÃO - Proc.2012-008350/TEC/
LO-4221, para a construção de 410 unidades habitacionais composto FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO – JOÃO 
PESSOA (PRO-MORADIA).

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a LICENÇA OPERAÇÃO - Proc.2012-008359/TEC/
LO-4224, para a construção de 10 unidades habitacionais composto FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO– CATINGUEIRA 
(PRÓ-MORADIA).

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a LICENÇA INSTALAÇÃO - Proc.2012-008348/TEC/
LI-1796, para a construção de 20 unidades habitacionais composto rede coletora de esgoto – POÇO JOSE DE MOURA.

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

Oi alegou que 
os problemas que 
ocorreram ontem 
e no último sába-
do (24) foram re-
sultado do rom-
pimento de cabos 
de fibra ótica

Na Oi, esta foi a 2ª vez em menos de uma semana que os serviços pararam e os usuários ficaram prejudicados

O TCU (Tribunal de Contas 
da União) afirmou ontem que a 
conduta do ex-auditor Cyonil da 
Cunha Borges será alvo de apura-
ção da corregedoria do órgão.

 Ex-funcionário do TCU, Bor-
ges foi o delator de um esquema 
investigado pela Polícia Federal. 
A operação Porto Seguro, defla-
grada na última sexta-feira (23), 
investiga suposta organização que 
se infiltrou em diversos órgãos fe-
derais para a obtenção de parece-
res técnicos fraudulentos para be-
neficiar interesses privados.

O ex-auditor disse à Polícia Fe-
deral ter sido procurado por um 
advogado para emitir pareceres 
técnicos favoráveis a uma empresa 
em troca de R$ 300 mil.

Após receber R$ 100 mil, o 
delator teria se arrependido e 
prestou depoimento à PF em São 
Paulo, em março de 2011, quando 
começaram as apurações.

Em nota divulgada ontem, o 
TCU negou que existam servidores 
ou autoridades do tribunal sob in-
vestigação da Polícia Federal.

Reportagem divulgada ontem 
cita depoimento de Cyonil em que 
ele disse que o esquema investi-
gado na Operação Porto Seguro 
pode envolver mais funcionários 
do TCU.

“O TCU esclarece que, segun-
do declarações da Polícia Federal 
emitidas em coletiva realizada na 
Superintendência de São Paulo na 
última sexta-feira (23), não há ser-
vidores ou autoridades do Tribunal 
sob investigação da Polícia Fede-
ral”, diz a nota.

abaixo a íntegra da nota do tCU: 
“Matéria veiculada hoje, terça-

feira (27), no jornal O Estado de S. 
Paulo, intitulada “Delator cita Dirceu 
e ministro do TCU”, menciona que o 
ex-auditor do Tribunal de Contas da 

União (TCU) Cyonil da Cunha Borges 
de Farias Júnior teria prestado depoi-
mento à Polícia Federal no qual aludiu 
à ocorrência de irregularidades no âm-
bito do TCU em relação à conduta de 
servidores da secretaria técnica e de 
gabinetes de ministros.

O TCU esclarece que, segundo de-
clarações da Polícia Federal emitidas 
em coletiva realizada na Superinten-
dência de São Paulo na última sexta-
feira (23), não há servidores ou auto-
ridades do Tribunal sob investigação 
da Polícia Federal.

O Tribunal oficiou à Polícia Federal 
para obtenção de cópia do inquérito 
policial. O ministro José Múcio Montei-
ro, cujo gabinete teria sido citado pelo 
ex-servidor, solicitou ao ministro-or-
regedor a instauração de sindicância 
para apuração dos fatos. A conduta 
funcional do ex-servidor Cyonil e seus 
respectivos desdobramentos serão 
objeto de apuração perante a Corre-
gedoria do TCU.”

Tribunal vai investigar ex-auditor
operação porto segUro

Uma ação rápida de 
policiais da Rádio Patrulha 
do 5º Batalhão da Polícia 
Militar (5º BPM), sediado 
no Valentina Figueiredo, 
em João Pessoa, impediu o 
assalto a uma agência loté-
rica na área. Após receber 
denúncia da população, os 
policiais cercaram o esta-
belecimento e consegui-
ram prender dois homens 
e apreender dois revólveres 
de calibres 38 (com quatro 
munições intactas) e 32 
(com duas munições).

Objetos 
Com os suspeitos Ales-

sandro Miranda Santos, 30 
anos, e Adriano Marcely 
Araújo Campos, 28, foram 
encontrados celulares e car-
tões de crédito. Todo o ma-

terial, juntamente com uma 
moto Fan 125 (de placa NPJ- 
7208), foi encaminhado para 
a 11º Delegacia Distrital.

No local, Alessandro e 
Adriano foram reconheci-
dos por vítimas de outros 
assaltos, entre eles, o de um 
depósito de bebida ocorri-
do no último sábado. Ainda 
na segunda-feira (26), as 
rondas ostensivas resulta-
ram na apreensão de uma 
caixa com 40 munições de 
calibre nove milímetros, de 
uso restrito das forças de 
segurança.   

As munições estavam 
em poder de Ednaldo Cé-
sar Silva Dantas, 46 anos, 
e mais duas mulheres que 
estavam em um Ford Ka de 
cor prata, circulando pela 
comunidade do Timbó, nos 

Bancários.  Os suspeitos fo-
ram conduzidos para a 9º 
Delegacia Distrital. 

Na praia
Policiais da Companhia 

de Polícia de Apoio ao Tu-
rismo (CeaTur) apreende-
ram, na madrugada da se-
gunda-feira (26), 32 pedras 
de substância semelhante a 
crack. A droga estava com 
cinco jovens, sendo três de-
les menores de idade, que 
estariam traficando na área 
do Mercado do Peixe, em 
Tambaú, na Capital. 

Alexandro Barros dos 
Santos, 19 anos, Romário 
Camilo de Lima, 18, e os três 
adolescentes (um de 13 e 
dois de 16 anos) foram en-
caminhados para a Delegacia 
da Infância e Juventude.

PM frustra assalto a lotérica no 
Valentina e prende duas pessoas

ação rÁpida Preso casal 
com armas e 
munição em 
João Pessoa

A Delegacia de Repres-
são a Entorpecentes (DRE) 
prendeu no Esplanada II, em 
João Pessoa, Valdemiro Barre-
to Leite, 39 anos, e Claudjane 
Dias de Lima, 42. De acordo 
com o delegado Ramirez São 
Pedro, o casal vinha sendo 
investigado há uma semana e 
foi preso em flagrante acusa-
do de tráfico de drogas.

Com a dupla, foram apre-
endidos dois revólveres calibre 
38 e uma pistola calibre 765, 
além de várias munições. No lo-
cal também foram apreendidos 
mais de R$ 2 mil em dinheiro. 

“O dinheiro é proveniente 
do tráfico. As diligências con-
tinuam até localizarmos o es-
conderijo da droga, já que as 
investigações apontam que os 
suspeitos utilizam outro imó-
vel como depósito do entorpe-
cente”, detalhou o delegado.

FOTO: Divulgação
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2012
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Dezembro de 
2012, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE 
UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, PSF V, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO TAPUIO 
DESTE MUNICÍPIO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771338.
Email: fffanfa@gmail.com
Dona Inês - PB, 27 de Novembro de 2012

GILSON TEIXEIRA DA SILVA - Presidente da Comissão

A EMPRESA HENRIQUES ESTRUTURA E FERRAGENS LTDA, COM CNPJ No 01.878.866/0001-62 INSCRI-
ÇÃO MUNICIPAL N.º 001308-0 LOCALIZADA NA RUA SEVERINO LUIZ DE FRANCA, 140 JARDIM 
AMERICA – CABEDELO/PB. COMUNICA O EXTRAVIO  DE  18 TALÕES DE NOTAS FISCAIS DE 
SERVIÇO DO N.º 0001 A 0900, LIVRO DE REGISTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 1 E O 
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Titulo: DUP VEN MER INDR$290,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061828
Responsavel.: KENNEDY LINS PASCOAL
CPF/CNPJ: 552368805-30
Titulo: CED CRE BAN INDR$506,88
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo: 2012 - 060241
Responsavel.: LAISE HELENA ANDRADE
CPF/CNPJ: 082034814-77
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.931,51
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060023
Responsavel.: MARLENE LACERDA MARTINS
CPF/CNPJ: 132144544-04
Titulo: NT PROMISSORIAR$588,04
Apresentante: GBM ENGENHARIA LTDA
Protocolo: 2012 - 059014
Responsavel.: MATERIAL DE CONSTRUCAO COLI-
NAS LTDA
CPF/CNPJ: 012146385/0001-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$206,43
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060368
Responsavel.: MINI MERCADO BEZERRA LTDA ME
CPF/CNPJ: 013987591/0001-84
Titulo: DUP VEN MER INDR$983,15
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060333
Responsavel.: MULTIMIDIA COMERCIO DE INFOR-
MATICA
CPF/CNPJ: 009345617/0001-13
Titulo: C FINANCIAMENTOR$29.454,51
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A 
SETOR DE P
Protocolo: 2012 - 060777
Responsavel.: OLA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
CPF/CNPJ: 014133769/0001-92
Titulo: DUP VEN MER INDR$23.479,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060936
Responsavel.: PABLO MANOEL ADORNO LIMA
CPF/CNPJ: 067853024-63
Titulo: DUP VEN MER INDR$356,78
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061159
Responsavel.: PARALELO CONSTE SERVLTDA
CPF/CNPJ: 009214157/0001-94
Titulo: DUP VEN MER INDR$394,90
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061163
Responsavel.: WALBIA MAYNIA G DE OLIVEIRA 
CASTRO
CPF/CNPJ: 081729844-48
Titulo....: DUP VEN MER IND  R$310,87
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOA     PB
     Protocolo...: 2012 - 061293
     Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  28/11/2012
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALBERTO MARQUES DE SANTANA ME
CPF/CNPJ: 008438669/0001-71
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.714,37
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060378
Responsavel.: FABIO SURETTE DE ALENCAR 
BEZERRA
CPF/CNPJ: 013572576-35
Titulo: NT PROMISSORIAR$5.100,00
Apresentante: GBM ENGENHARIA LTDA
Protocolo: 2012 - 060998
Responsavel.: FLORIANA DAS NEVES LINS WAN-
DERLEY
CPF/CNPJ: 183005328-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$598,39
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060013
Responsavel.: HELLEN MONTEIRO E SILVA FERREI
CPF/CNPJ: 016801616/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$490,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060046
Responsavel.: JANEIDE ARAUJO COUTINHO
CPF/CNPJ: 011603963/0001-04
Titulo: CHEQUER$1.231,93
Apresentante: ENCOMARQ ENGENHARIA COMER-
CIO E ARQ
Protocolo: 2012 - 059345
Responsavel.: JOAO LAURINDO DA SILVA NETO
CPF/CNPJ: 034362714-03
Titulo: CHEQUER$233,89
Apresentante: PAULO MACHADO DE ARAUJO
Protocolo: 2012 - 059011
Responsavel.: JOAO WAGNER LEITE DE SOUZA
CPF/CNPJ: 013238394/0001-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$637,80
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059869
Responsavel.: JOELCOSMO DA SILVA
CPF/CNPJ: 187196004-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$265,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061518
Responsavel.: JORGE SIDNEY RIBEIRO OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 910237004-25
Titulo: DUP VEN MER INDR$849,95
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060410
Responsavel.: JOSE JANSEN
CPF/CNPJ: 109046464-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$716,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061881
Responsavel.: KATARINA DE LURDES TAVARES 
DE ASSIS
CPF/CNPJ: 089486394-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 059956
Responsavel.: KATIANA DE ALMEIDA TAVARES
CPF/CNPJ: 011850863/0001-74

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E O SEU PREGOEIRO

CNPJ 09.112.236/0001-94
Aviso de Pregão Presencial n°009/2012
O Hospital Napoleão Laureano, através de seu Pregoeiro e da sua Comissão Permanente 

de Licitação, convida a quem possa interessar que, será regido pela Lei Federal nº10.520, nos 
termos da Lei n°8.666/93 e suas alterações, realizará no dia 10/12/2012, às 10:00h, na sala do 
Centro de Estudos do Hospital Napoleão Laureano, localizado à Av. Cap. José Pessoa, n°1140, 
bairro Jaguaribe, João Pessoa PB, tel.(83)3015.6200, o Pregão Presencial do tipo menor preço 
n°009/2012, destinado a aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza para a 
Casa de Apoio ao portador de Câncer Luiz Wylmar Rodrigues Neto(Lote Único), de acordo com as 
especificações contidas no respectivo edital e seus anexos.

João Pessoa, 28/11/2012
Luciano Montenegro de Albuquerque

Pregoeiro
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A MARFRAN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME,TORNA PUBLICO QUE FOI CONCEDIDA PELA SUDEMA-SU-
PERINTEDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, A LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE N 
4527/2012,PARA CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO MULTIFAMILIAR SITUADO A RUA GOLFO DE TAILÂNDIA, 
S/N,INTERMARES,CABEDELO-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS – CNPJ/CPF Nº 08.944.084/0001-23 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 4494/2012 em 
João Pessoa, 19 de novembro de 2012 – Prazo: 211 dias. Para a atividade de: Construção de uma Quadra 
de Esporte (Descoberta) com uma área de 923,14m² Na(o) – Sede do Município. Município: Emas – UF: 
PB. Processo 2012-008031/TEC/LI-1764.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA – CNPJ/CPF Nº 08.884.066/0001-01 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 4566/2012 em João 
Pessoa, 26 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Unidade de Apoio à Distribuição de 
Alimentos da Agricultura Familiar (obras de edificação, drenagem, terraplanagem, pavimentação, paisagismo, 
entre outras) Na(o) – Sede do Município. Município: Várzea – UF: PB. Processo 2012-003208/TEC/LI-1505.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS – CNPJ/CPF Nº 09.084.815/0001-70 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 4567/2012 em João Pessoa, 
23 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Centro de Referência da Mulher no Município 
de Patos (obras de edificação, drenagem, terraplanagem, pavimentação, paisagismo, entre outras) Na(o) Rua 
Natália de Figueirêdo –SN –  MORRO Município: PATOS – UF: PB. Processo 2012-003363/TEC/LP-0885.

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Mamanguape e Região-
CGC-00.774.440-0001-04, o sr. presidente no uso de suas atribuições convoca todos os associados 
em condições de votar, para participarem de uma assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 
31/11/2012 às 17:00 horas, em primeira convocação, e não havendo quorun às 19:00 horas, com qualquer 
número presente, na sede social do sindicato situada na rua José Fernandes de Souza, s/nº, 1º andar, 
centro, Mamanguape-PB. Onde discutirão a seguinte ordem do dia: Leitura, análise, discução e aprovação 
da Previsão Orçamentária/2013, juntamente com o parecer do conselho fiscal. Mamanguape-PB, 27 de 
novembro/2012. Elário Martins Tomaz-Presidente.

IBERDROLA RENOVÁVEIS DO BRASIL S.A., CNPJ 09.012.586/0001-89, torna público que requereu 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
4356/2012 em João Pessoa/PB, 09 de novembro de 2012- Prazo 365 dias. Para a atividade de instalação 
de torre anemométrica (para medição de ventos) TORRE ÁGUA I. Na Fazenda Água Fria, zona rural de 
Santa Luzia – PB. Processo nº 2012-006413/TEC/AA-1607.

FAZ PÚBLICO, para ciência de pessoa interessada em cumprimento ao que determina e dispõe o Art. 
2º do Dec. Nº 58/37, regulamentado pelo Decreto Lei nº 3.979/38, com as instruções introduzidas pelo 
Dec. Nº 271/67, ao qual foi incorporada a lei nº 4.591/74, combinado ao que dispõe a lei nº 6.015/87 
ao qual foram incorporadas as modificações introduzidas pela lei 6.766/79, em cumprimento do Art. 
23 que a empresa BOUGAINVILLE URBANISMO LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.626.718/0001-37, com 
endereço comercial na Av. Rio Grande do Sul, 768, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB, representada 
pelo sócio CARLOS FREDERICO NÓBREGA FARIAS, inscrito no CPF sob nº 759.606.848-15, FOZ 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.565.229/0001-47, com endereço 
comercial à Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, 707, sala 216, Manaíra, João Pessoa, Paraíba, 
representada pela sua sócia a Sra. Maria Fernanda Pereira Beltrão, CPF 037.596.564-94 e OLIMPO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.522.486/0001-45, com endereço 
comercial à  Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, 707, sala 212, Manaíra, João Pessoa, Paraíba, 
representada pelo sócio Lourenço Bezerra de Melo Filho, CPF  007.582.144-30, que apresentaram 
e depositaram junto ao Serviço Notarial e Registral Único de Ofício da Comarca de Pilar – PB, a 
cargo do Tabelião Público o senhor Domício Monteiro da Silva, o requerimento de cancelamento da 
matrícula de registro assinado pelo loteado e os demais documentos relativos ao imóvel que ficam 
em cartório arquivados do LOTEAMENTO ENGENHO RIO PARAÍBA situado no município de São 
Miguel de Itaipú-PB; constituído de 665 lotes urbanos numerados,  e as imposições daqueles que se 
acham prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentados dentro do prazo 
de 30(trinta) dias, a contar da data de sua publicação do Diário Oficial do Estado, findo o prazo, não 
havendo impugnação, será feito a homologação do pedido de cancelamento do registro do referido 
loteamento, ouvido o Ministério Público. Dado e passado nesta cidade de Pilar-PB; aos 13 (treze) dias 
do mês de novembro de 2012. CARTÓRIO ÚNICO DE OFÍCIOS DA COMARCA DE PILAR-PB – DO-
MÍCIO MONTEIRO DA SILVA – Tabelião Público. 

COAGRIL – COOPERATIVA DE AGROINDUSTRIAS LTDA.
CNPJ(MF): 04.559.687/0001-43

Endereço:  Rua Emiliano Rosendo Silva, s/n, centro,
Campina Grande (PB) CEP.: 58.109-772

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COAGRIL, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca 

os associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-
-se no dia 07 de Dezembro de 2012, no auditório do SEBRAE- Monteiro, localizado à rua Nestor 
Bezerra da Silva, 185,  às 08:30h em primeira convocação com quorum legal, com a presença de 
2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação às 09:40h, com no mínimo 20 (vinte) 
associados, para deliberar sobre os assuntos abaixo citados:

1-PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS EXERCÍCIOS: 2009, 2010 E 2011;
2-DESTINAÇÃO DA SOBRAS;
3-ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA;
5-ADMISSÃO DE NOVOS SÓCIOS.

Campina Grande (PB) 26 de novembro de 2012
JOSE ALDO SALES

Presidente

 

Av. Dom Pedro II, nº 1130 – Centro – Ed. Jabre – 2ª andar – João Pessoa/PB 
Tel: (83) 3221-4202 – 3031-0985 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do SESCON/PB e de acordo com que lhe confere o Artigo 16º, inciso III do 
Estatuto do Sindicato, convoca os sócios em dia com suas obrigações sociais, para participarem 
da Assembléia Geral Ordinária e Extraordináriaa realizar-se na Av. Dom Pedro II, nº 1130– 
Centro – Ed. Jabre – 2ª andar – João Pessoa/PB, às 18:00 horas, do dia 18 de dezembro de 
2012, em 1ª convocação com a maioria dos associados e em 2ª convocação, meia hora após 
com qualquer número a fim de discursão e aprovação da seguinte pauta: 

1 - Orçamento para 2013  

2 - Alteração do estatuto 

João Pessoa, 26 de novembro de 2012. 

João Pereira Alves Júnior 
Presidente do SESCON/PB 

DISTRIBUIDORA EXPRESSO GÁS LTDA, Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente), a  LICENÇA DE OPERAÇÃO para as atividades: COMÉRCIO VAREGISTA DE GÁS LI-
QUEFEITO DE PETROLEO (GLP) – NA CIDADE CAJAZEIRAS/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-007390/TEC/LO-3924

DAMIÃO RODRIGUES MARTINS, Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente), a  LICENÇA DE OPERAÇÃO para as atividades: FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICA-
ÇÃO – NA CIDADE SÃO BENTO/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-007470/TEC/LO-3942

MARIA EDNA DAMASCENO RODRIGUES ME, Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a  LICENÇA DE OPERAÇÃO para as atividades: FABRICAÇÃO DE PRODUTOS 
DE PANIFICAÇÃO – NA CIDADE MALTA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-008271/TEC/LO-4195

ALCIDES FERREIRA DE LIMA ME, Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente), a LICENÇA DE OPERAÇÃO para as atividades: COMÉRCIO VAREGISTA DE MADEIRA E 
ARTEFATOS – NA CIDADE LAGOA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-007392/TEC/LO-3926

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação Nº 4506/2012 em João Pessoa, 21 de Novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Serviços de recuperação estrutura e reconstrução dos encontros da ponte da Batalha Na(o) – RODOVIA PB 004 – 
TRECHO: SANTA RITA  / CRUZ DO ESPIRITO  SANTO –  Município: – UF: PB. Processo: 2012-007765/TEC/LI-1741.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação Nº 4521/2012 em João Pessoa, 21 de Novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Serviços de recuperação estrutura e reconstrução do encontro da ponte sobre o rio Ingá, Km 2,0 inclusive entron-
camento no Km 6,1 Na(o) – RODOVIA PB 066 – TRECHO: BR:230 – INGÁ/MOGEIRO Município: – UF: PB. Processo: 
2012-007762/TEC/LI-1739.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que requereu à SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença de Instalação, para IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO LUMINOSA DA PISTA DE  ROLAMENTO DO AERO-
DROMO DE CAJAZEIRAS-PB – AC-345.0 m².  Processo: 2012-008257/TEC/LI-1781.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que requereu à SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença de Instalação, para RESTAURAÇÃO DA PB:306 TRECHO MATUREIA / PRINCESA ISABEL COM EXTENSÃO 
DE 99,8 Km.  Processo: 2012-008255/TEC/LO-4191.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que requereu à SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença de Instalação, para RESTAURAÇÃO DA PAVMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA PB:177 NO TRECHO 
QUE LIGA SOLEDADE A PICUI-PB.  Processo: 2012-008262/TEC/LO-4192.

JOSEFA DE OLIVEIRA (POSTO SÃO FRANCISCO) – CNPJ/CPF Nº 09.359.027/0001-40, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 4557/2012 em 
João Pessoa, 23 de novembro de 2012 – Prazo dias. Para a atividade de: Ampliação, reforma, implantação do piso 
em concreto, caixas separadoras, canaletas de drenagem, sistema de tratamento de efluentes, desativação dos 
tanques e instalação de um tanque de 30.000m³. Na(o) – Praça Padre Ibiapina S/N Centro Município: ARARA – UF: 
PB. Processo: 2009-005782/TEC/LA-0170.

JOSEFA DE OLIVEIRA GOMES (POSTO SÃO FRANCISCO) – CNPJ/CPF Nº 09.359.027/0001-40, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4558/2012 
em João Pessoa, 23 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio Varejista de Combustíveis: 
Gasolina, Diesel. Na(o) – Praça Padre Ibiapina S/N – Centro Município: - UF: PB. Processo: 2010-006454/TEC/LO-2219.

ERIVAN ROQUE ARRUDA – CNPJ/CPF Nº 09.239.120/0001-10, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4400/2012 em João Pessoa, 13 de novembro 
de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool e diesel) e 
lubrificantes. Na(o) – Rua João Batista de Amorim, S/N, CENTRO Município: GUARABIRA – UF: PB. Processo: 
2012-002886/TEC/LO-2971.

D. L. W. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ Nº 00.302.796/0001-37, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Galpão – AC: 250m² - PORTAL DO 
POÇO – CABEDELO – PB. Processo: 2012-008333/TEC/LO-4212.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO – CNPJ Nº 01.612.651/0001-03, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Aterro Sanitário – AC-10.661,74m² - Zona 
Urbana e Rural do Município de GADO BRAVO – PB. Processo: 2012-008141/TEC/LP-1292.

SINTERPA SINDICATO DOS SERVIDORES DO INTERPA – CNPJ Nº 09.145.681/0001-50, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação 
Nº 3195/2010 – Sede Social para Reuniões e Eventos AC- 141,30 – CABEDELO – PB. Processo: 2012-008360/
TEC/LO-4225.

NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 06.980.064/0006-97, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3957/2012 em João 
Pessoa, 4 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Armazenamento e Distribuição de GLP – Gás 
Liquefeito de Petróleo. Na(o) – Rua  Prefeito Enivaldo Figueiredo Miranda Nº 93 – Centro Município: CABEDELO – UF: 
PB. Processo: 2012-001716/TEC/LO-2599.

NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ Nº 06.980.064/0006-97, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Transporte de Produtos 
Perigosos (GLP) – PLACA: HXZ 6970 – Em Todo Estado da Paraíba. Processo: 2012-008378/TEC/AA-1865.

NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ Nº 06.980.064/0006-97, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Transporte de Produtos 
Perigosos (GLP) – PLACA: HUS 2995 – Em Todo Estado da Paraíba. Processo: 2012-008377/TEC/AA-1864.

PARPEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PAPEL LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.695.481/0001-50, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1132/2012 em João Pessoa, 9 de maio de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Transformação de Papel em 
Guardanapo e Papel Toalha. Na(o) – Rua Projetada Nº 236 QD 7 LT 14-A – RENASCER Município: CABEDELO – UF: 
PB. Processo: 2011-005621/TEC/LO-1812.

OCA-CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃPO LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.571.236/0001-90, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 4530/2012 em João 
Pessoa, 21 de novembro de 2012 – Prazo: 240 dias. Para a atividade de: Edificação Habitacional Unifamiliar com 24 
uhs. Na(o) – Rua Waldemar M. Junior S/N L28A Q. 11 PRAIA MAR CAMBOINHA Município: CABEDELO – UF: PB. 
Processo: 2011-001772/TEC/LI-0447.

JOSE CLEMENTE MONTEIRO – CNPJ/CPF Nº 09.291.600/0001-20, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4459/2012 em João Pessoa, 16 de 
novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Transporte Rodoviário de Cargas Agranel e Locação de 
Equipamentos para Obra. Na(o) – BR 230 km 11 S/N LT. 5 QD. A – LOT. COSTA VERDE Município: CABEDELO – UF: 
PB. Processo: 2012-006741/TEC/LO-3754.

MERCADINHO THAJUAN LTDA – CNPJ Nº 02.430.418/0001-64, Ins. nº 16.138.857-4, comunica que perdeu Doc. 
de Carga Talonária e todos os Livros de Registro.

POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.568.254/0001-61, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4446/2012 em João Pessoa, 13 
de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio e venda de combustíveis em geral – gasolina, 
álcool, diesel. Na(o) – ROD. BR 101 km 58 Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-001325/TEC/LO-2514.

INDÚSTRIA ALIMENTOS TRÊS DE MAIO – CNPJ/CPF Nº 09.212.234/0002-58, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2221/2012 em João Pessoa, 
31 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de Biscoito e Bolachas. Na(o) – RODOVIA PB 
055 – KM 074  - ANEL DO BREJO Município: BELÉM – UF: PB. Processo: 2011-004493/TEC/LO-1512.

MATHEUS RAMALHO DE LIMA – CNPJ/CPF Nº 054.736.464-41, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 4538/2012 em João Pessoa, 21 de novembro 
de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Extração de Areiaia de Forma Mecaniza e Garimpagem numa área 
de 29,18 ha; referente ao Processo DNPM Nº 846.202/2012. Na(o)  - Riacho Jandaia Município: BANANEIRAS – UF: 
PB. Processo: 2012-007077/TEC/LI-1678.

ANNELIESE CHIANCA HEIM – CPF Nº 078.352.587-73, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Lavra de Areia no Rio Paraíba de Forma Mecanizada e com 
Dragas – AC-47,56ha – ZONA RURAL – UMBUZEIRO – PB. Processo: 2012-008392/TEC/LP-1308.

INDÚSTRIA E TRANSPORTE SANTIAGO LTDA – CNPJ Nº 03.936.553/0001-49, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação Nº 254/2010 
– Lavra de Argila de Forma Mecanizada para uso na Indústria de Cerâmica. REF. PROC. DNPM Nº 846.221/2010 – 
SANTA RITA – PB. Processo: 2012-008230/TEC/LO-4184.

JACIARA DOS SANTOS SILVA – CPF Nº 070.372-394-45, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Evento e Publicidade em Geral, Veículo F 4000, PLACA 
MNA-5762-PB – Percurso em Todo Estado da Paraíba. Processo: 2012-008289/TEC/LO-4199.

RATIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO
CONVITE Nº 002/12 – 2ª ABERTURA

Registro CGE Nº. 12-01015-9
Objeto: Contratação do serviço de elaboração de projeto básico de arquitetura (anteprojeto), 

elaboração dos projetos complementares e elaboração do Projeto Executivo de Arquitetura, para a 
construção do escritório e de um galpão anexo, relativos à futura Unidade da Companhia Paraibana 
de Gás – PBGÁS em Campina Grande/PB, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.

Ratifico a decisão da Comissão Permanente de Licitação – CPL proferida na Ata de Julgamento 
do Recurso Administrativo impetrado pelo licitante COMPOR Engenharia e Automação LTDA contra a 
sua inabilitação no Convite n° 002/2012, mantendo sua decisão de INABILITAR o licitante conforme 
demonstrado no documento acima citado, em conformidade com o estabelecido no Parágrafo 4º do 
artigo 109 da Lei Federal Nº. 8.666/93. A abertura do Envelope II – Proposta de Preço do licitante 
habilitado fica marcada para o dia 03/12/2012, às 10h30min. 

DAVID DOS SANTOS MOUTA
Diretor Presidente em Exercício

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N330/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Aquisição de utensílios de cozinha (balança, batedeira, freezer, liquidificador etc), 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 - 12-01684-8
João pessoa, 27 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 N423/2012
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 27/12/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de material eletrônico e áudio, destinado a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural - 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 - 12-02125-4
João pessoa, 27 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 N428/2012
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 14/12/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de kit bombeamento solar, destinado a Empresa de Estadual de Pesquisa Agropecuária 
da Paraíba - SEDAP, 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 - 12-02132-8
João pessoa, 27 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 N438/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 10/12/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de acessórios para instrumentos musicais, destinado a 
Secretaria de Estado da Educação - SEE, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02126-2
João pessoa, 27 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

 
 
 

                                          COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  
(Instituída pelo Ato Governamental nº 2189/2012) 

 
 

 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
CONCORRÊNCIA CEL/PAC Nº 13/2012 (CERTIFICADO DE REGISTRO NA CGE Nº 12-
02138-7/2012) - PROCESSO SUPLAN Nº 00001744/2012 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DO MUNICÍPIO DE SÃO 
BENTO/PB. DATA: 07/01/2013. HORA: 10:00 horas – horário local. LOCAL: SECRETARIA 
EXECUTIVA DE OBRAS DO PAC/SALA DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 
ENDEREÇO: Av. D. Pedro I, 178 – Centro – João Pessoa/PB – CEP 58013-020. FONES: (83) 
3214-3418/3416/3415. FAX: (83) 3214-3474. E-MAIL: celpac_2012@hotmail.com. João 
Pessoa, 27 de novembro de 2012. 
 
CONCORRÊNCIA CEL/PAC Nº 14/2012 (CERTIFICADO DE REGISTRO NA CGE Nº 12-
02139-6/2012) - PROCESSO SUPLAN Nº 00001745/2012 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DO MUNICÍPIO DE 
CAJAZEIRAS/PB. DATA: 07/01/2013. HORA: 15:00 horas – horário local. LOCAL: 
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS DO PAC/SALA DA COMISSÃO ESPECIAL DE 
LICITAÇÃO. ENDEREÇO: Av. D. Pedro I, 178 – Centro – João Pessoa/PB – CEP 58013-020. 
FONES: (83) 3214-3418/3416/3415. FAX: (83) 3214-3474. E-MAIL: 
celpac_2012@hotmail.com. João Pessoa, 27 de novembro de 2012. 

 
.RICARDO BARBOSA 

Presidente da CEL/PAC 

 

 

 

SERHMACT – SEC. EST. DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA CIÊNCIA E TEC-
NOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA- Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação nº 4570/2012 em João Pessoa, 
26 de novembro de 2012 – Prazo: 1310 dias. Para a atividade de: Barragem Saco de Nova Olinda 
Na(o) – SÍTIO SACO – ZONA RURAL Município: Nova Olinda – UF: PB. Processo: 2012-008367/
TEC/LO-4227

GUEDES GOUVEA CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 13109.124/0001-51, torna público que a 
requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Ins-
talação – Edificação Multifamiliar com 04 unidades habitacionais – AC – 185M2 – Gramame, João 
Pessoa-PB. Processo nº 2012-008410/TEC/LI-1802.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 073/2012

Objeto: CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E TRA-
TAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DO HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 
23/11/2012. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 
159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-
3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. Cuité/PB, 09 de novembro de 2012. Bruce 
da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  CACIMBA  DE  DENTRO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/2012.
Aprova Parecer PPL-TC Nº 00142/12,    do Tribunal de  Contas  do  Estado da Paraíba,
e dá   outras providências.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, Estado da Paraíba, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 39, I, da Lei Orgânica do Município, faz saber 
que o Plenário decreta e ele promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º. Fica aprovado o Parecer PPL-TC Nº 00142/12, e respectivo Acórdão (APL-TC-00584/12),  
do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, referente à Prestação de Contas Anual do Exercício 
Financeiro de 2009, do Município de Cacimba de Dentro-PB.

Art. 2º - Fica Aprovada a Prestação de Contas Anual, do Exercício Financeiro de 2009, sob a 
responsabilidade do Senhor Edmilson Gomes de Souza, do Município de Cacimba de Dentro-PB

Art. 3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Cacimba de Dentro-PB,  em  26 de outubro de 2012.
Marcos Antônio Firmino de Oliveira

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa 
de Licitação  nº  001/2012. 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA
CONTRATADO: RINALDO ALVES DE LIMA.
OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física para a locação de veículos (carro-pipa). 
VALOR R$: 5.000,00 (Cinco mil reais).  
PRAZO:  31.12.2012.

Olho D´agua - PB, em  19 de Novembro de 2012.
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  001/2012

HOMOLOGAÇÃO
 A Prefeitura Municipal de Olho D´agua, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 

art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documenta-
ção que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 001/2012, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela contratação direta para a locação de veículo (carro-pipa), neste município, o Sr. 
Rinaldo Alves de Lima, portador do CPF nº 927.443.384-00, com o valor mensal de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).  

Olho D´agua, em 16 de Novembro de 2012.
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DO MATUREIA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012 
OBJETO: Aquisição de equipamentos, material permanente da saude e um veiculo,conforme 

especificações do edital e seus anexos
DATA REUNIÃO:11 de Dezembro  de 2012, ás 09:00:00 horas, na sala da CPL.
INFORMAÇÕES: Na sede da Prefeitura, Praça José Alves da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - 

Estado da Paraíba.– Fone (83) 3474 1000
MATUREIA , 27 de Novembro de 2012

 DENIS MAIA SILVINO
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  001/2012

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física para a locação de veículos (carro-pipa), 

conforme especificações no contrato, pela contratação direta com o Sr. Rinaldo Alves de Lima, 
portador do CPF nº 927.443.384-00, com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado, 
datado de 07 de  novembro de 2012.

Olho D´agua  -  PB, em  16 de Novembro de 2012.
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 073/2012
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité/PB comunica que o Pregão Presencial nº 073/2012, 

que tem como objeto contração de empresa especializada na coleta, transporte e tratamento de 
resíduos sólidos provenientes do hospital e unidades básicas de saúde deste município, não houve 
manifestação de interessados, sendo declarada a licitação DESERTA. Maiores informações pelo 
telefone 83-3372-2246/2447.

Cuité/PB, em 27 de novembro de 2012.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial
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