
clima & tempo
Sertão

32o Máx.
23o  Mín.

36o   Máx.
21o  Mín.

38o   Máx.
23 o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,089 (compra) R$ 2,090 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,000 (compra) R$ 2,140 (venda)
EURO   R$ 2,708 (compra) R$ 2,709  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Fonte: Marinha do Brasill Cras do bairro de São José realiza I Mostra Cultural e show de talentos

l V Encontro Paraibano da Beleza será realizado na capital na próxima 2a feira

l Encontro de bandas acontece sábado em Sousa e homenageia Luiz Gonzaga

l UFPB inscreve até amanhã para intérpretes/tradutores de Libras

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ano CXIX
Número 261 

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Renda das mulheres equivale a 
88% do que os homens ganham

As mulheres ainda ga-
nham menos do que os ho-
mens. Segundo pesquisa di-
vulgada ontem pelo IBGE, o 
rendimento das paraibanas 
equivale a 88% do que rece-
bem os trabalhadores do sexo 
masculino. PágINA 13

Margareth afirma que vai fazer 
investigação em todos os campi 

CorrUPção NA UFPB

PágINA 4

Tatiana Domiciano, Estela Bezerra (C) e Tibério Limeira tomaram posse ontem durante solenidade no Palácio da redenção

Violência contra a mulher é tema de campanha em JP PágINA 13

operação da
PM apreende
armas e prende 
suspeitos em CG

PágINA 16

Plano de ação 
vai beneficiar 
mineradores de 
26 cidades da PB

PágINA 9

O governador Ricardo 
Coutinho recebeu ontem o 
defensor público geral Va-
nildo Brito na Granja San-
tana, e anunciou reajuste 
salarial diferenciado para 
os defensores públicos do 
Estado a partir de janeiro 
de 2013. PágINA 17

Ricardo recebe 
defensor público 
geral e anuncia 
reajuste em janeiro

deFenSORiA

FOTO: evandro Pereira

José Serpa lança 
hoje Telhados, 
livro de crônicas 
e poesias 

PágINA 5

A nova secretária de Comunicação, Estela Bezerra, tomou posse no lugar de Tatiana Domiciano, 
que foi para a presidência da Cinep. Já Tibério Limeira assumiu a Secretaria de Esporte. PágINA 17

Estela diz que atuará como mediadora Mensalão: STF 
define penas 
e 13 réus irão 
para a cadeia

PágINA 4

Marés Hora

baixa

baixa

10h24

22h53

0.5m

0.4m

ALTA

ALTA

16h45 

04h32

2.3m

2.2m

Altura

2º Caderno

PágINA 8

Cine Linduarte Noronha 
será inaugurado hoje 
com filme de Torquato 
Joel e Ninho Moraes

PágINA 21

Felipão será 
anunciado hoje 
pela CBF como 
o novo técnico 
da Seleção

Kaio Márcio 
finaliza treinos 
para o Mundlal 
de Istambul e 
quer disputar as 
olimpíadas do rio

Esporte

PágINA 24

FOTOS: divulgação

FO
TO

: d
iv

ul
ga

çã
o



Com a seca dizimando rebanhos, 
aniquilando qualquer hipótese de 
grande produção agrícola e transtor-
nando a vida de milhões de nordesti-
nos é inevitável que se pergunte: por 
que as obras de transposição de águas 
do rio São Francisco não andam e, mais 
ainda, que providências o governo Fe-
deral está adotando para o reinício dos 
trabalhos nos vários trechos de cons-
trução do canal?

Nem o Congresso Nacional tem 
condições de responder a estas ques-
tões. Prova disso é que uma comissão 
especial criada no Senado para discu-
tir o tema encontrou como única saí-
da a realização de audiências públicas 
que, presumivelmente, irão examinar 
as razões do atraso no cronograma das 
obras e as soluções para que os servi-
ços avancem. 

Devem ser ouvidos os ministros da 
Integração Nacional, Fernando Bezerra; 
do Planejamento, Miriam Belchior; e da 
Defesa, Celso Amorim. No dia 12 de de-
zembro, serão ouvidos representantes 
dos órgãos de controle, como o Tribu-
nal de Contas da União. Há também pre-
visão de audiência na semana seguinte 
para que sejam ouvidas as empresas 
que estão executando as obras e tam-
bém as que abandonaram seus lotes.

Segundo o relator da comissão, o 
senador Humberto Costa, o balanço 
mais recente do Ministério da Integra-
ção Nacional indica que as obras avan-
çaram 43% do previsto. Dos nove lotes, 
porém, quatro se encontram parados. 
Pelo cronograma, o projeto da trans-

posição deveria ser concluído este ano. 
Com o atraso e a paralisação de alguns 
trechos das obras de transposição do 
rio São Francisco, agricultores estão 
revoltados. Castigados pela seca, eles 
contavam com a conclusão do canal de 
transposição para aliviar o sofrimento 
provocado pela falta de chuva.

É de se registrar que na reunião de 
ontem que decidiu pela realização de 
audiências públicas vários senadores 
recriminaram a posição do Ministério 
do Planejamento em relação à seca no 
Nordeste. Logo no início, os senadores 
Cássio Cunha Lima e Cícero Lucena, do 
PSDB da Paraíba, criticaram declara-
ções recentes da ministra do Planeja-
mento a respeito da atual estiagem no 
Nordeste, considerada a mais grave dos 
últimos 40 anos. Conforme dito pela 
ministra, a situação não seria tão grave, 
já que não estão ocorrendo saques na 
região.

O assunto, porém, não prosperou, 
já que a causa era bem maior. O senador 
Humberto Costa disse que não tinha 
“procuração”, mas procurou justificar 
o comentário da ministra. A seu ver, o 
que ela quis ressaltar foi que as políti-
cas sociais atuais, inclusive programas 
de transferência de renda, reduzem os 
impactos da seca e evitam que antigos 
episódios de saques se repitam.

De fato, a esta altura, o que menos 
se procura é personalizar culpas. O que 
interessa aos milhões de nordestinos é 
que se encontre uma solução definiti-
va para as seculares consequências da 
seca no Nordeste.

O criminalista e professor de Direito 
raymundo Asfora ainda hoje dá aula, 
mesmo depois de morto. Os ossos de 
seu braço direito, por exemplo, provam e 
comprovam que uma pessoa não po-
deria empunhar um revólver de quatro 
polegadas de cano, contra sua cabeça, no 
ângulo de frente para trás e de cima para 
baixo, afastado 15 centímetros da face, 
como indica o cone de esfumaçamento 
provocado pela detonação da arma – um 
ruger 357 magnum, capaz de derribar 
um touro em estado de sobriedade. Não 
se fez a análise da quantidade de álcool 
no sangue de Asfora.

Pela geometria da autopsia, o vice-
-governador raymundo Asfora foi execu-
tado sentado, com o carrasco à sua direita, 
pelo disparo de um revólver 38 ou Mag-
num 357: ambos têm o mesmo diâmetro 
interno do cano e da câmara, podendo o 
Magnum calçar a mesma munição do 38, 
mas não o contrário, pois a cápsula do 
Magnum é dois milímetros mais comprida, 
para evitar seu uso indevido. Ou seja, o 
Magnum 357 é um super 38. Quer dizer: o 
vice-governador pode ter sido eliminado 
com aquele revólver, usando-se munição 

de 38. Esse aspecto não foi considerado.
O fato é que o braço e a mão direita 

de raymundo Asfora, nem de ninguém, 
podia disparar contra si próprio um 
revólver de quatro polegadas de cano, de 
cima para baixo e da frente para trás, a 
15 centímetros da cabeça. Quem quiser 
experimente essa geometria anatômica, 
sem executar o disparo com munição 
carregada, só para reconstituir o crime 
– embora não se faça reconstituição de 
suicídio em criminalística, ao contrário do 
que fizeram os peritos de Campinas, São 
Paulo, a dupla Massine e Palhares. 

Mês que vem, doze anos depois do 
primeiro júri, será realizado o segundo, 
em Campina grande. Até agora, ninguém 
foi condenado pela morte de raymundo 
Asfora. Só a vítima permanece apontada 
como autora de sua própria morte. Uma 
dupla injustiça se comete, assim, contra 
o tribuno da Borborema: além de seus 
assassinos continuarem soltos, imputa-se 
ao mártir a iniciativa e responsabilida-
de de sua execução. Mas Asfora não se 
matou, mataram-no. Ainda assim, querem 
exumá-lo do túmulo para sentá-lo no 
banco dos réus.

Editorial

Um
Transpõe, Dilma!

Cadê a transposição

Morto e condenado

Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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O Rio embarcou na onda anti-lei-dos-royalties, e surfou 
na Cinelândia; os demais Estados ficaram a ver navios.”

Até agora ninguém foi condenado pela morte de Asfora. Só a 
vítima permanece apontada como autora de sua própria morte.”
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UN
O Senado divulgou a lista de 
senadores que, depois de cinco 
anos de inadimplência, resol-
veram pagar do próprio bolso o 
imposto de renda incidente sobre 
os 14º e 15º salários percebidos 
“a título de ajuda de custo”. Com 
salário mensal de R$ 26,7 mil, 36 
deles decidiram repassar ao con-
tribuinte os custos do benefício, 
depois que projeto de resolução 
aprovado ofereceu a opção.
Da Paraíba, pagaram os senado-
res Cícero Lucena (PSDB), Vital 
Filho (PMDB) e Cássio Cunha Lima 
(PSDB). Deixaram a conta para a 
“viúva” os ex-senadores Wilson 
Santiago (PMDB), Efraim Morais 
(DEM) e José Maranhão (PMDB).

Chega ao final hoje, no Centro 
de Convenções de Campina 
Grande, o 3º Congresso Nacio-
nal de Educação Física (CONA-
EF), um dos maiores eventos 
do gênero no Brasil. O Congres-
so é promovido através de uma 
parceria entre a UEPB, UFPB e 
outras instituições.

A cada dia, a imprensa brasileira 
noticia prejuízos de milhões e 
milhões nas empresas de Eike 
Batista, o homem que quer ser 
o mais rico do mundo. Porém, 
no ritmo que vai, se não reagir 
logo, acabará na fila do programa 
bolsa-família. 

A onda  de matar  policiais, que 
começou em São Paulo e  passou 
por Coritiba, chegou a Reci-
fe.  Ontem dois policiais foram 
fuzilados com tiros na cabeça, 
quando estavam de folga do 
trabalho. Anda feia a coisa para 
o lado da farda.

COTA DO SENADO

CONAEF

CAI-CAI ESQUADRÃO

PRÊMIO A ANTARES

NÃO FUNCIONA

Os beneficiários da tarifa 
social de energia elétrica po-
derão ter a conta de luz ain-
da menor. É que a Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado aprovou relatório do 
que isenta do ICMS o valor das 
subvenções pagas pelo gover-
no em favor dos consumidores 
de baixa renda.
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O rio de Janeiro botou segunda-feira 
todos os outros Estados brasileiros no 
bolso. A proeza custou r$ 50 milhões, uma 
merreca para quem fatura bilhões de reais 
com os royalties do petróleo – galinha do 
óleo de ouro com postura ameaçada pela 
lei que inspirou o protesto realizado na 
Cinelândia.  Até São Paulo ficou de coadju-
vante no palanque (mandou um represen-
tante do segundo escalão do governo). E o 
Espírito Santo, mesmo com a presença do 
governador renato Casagrande, não pas-
sou de figurante em cena. Atores principais 
da montagem, políticos, empresários, ar-
tistas e formadores de opinião fluminenses 
deitaram e rolaram no espetaculoso evento 
“Veta, Dilma!”, em notável demonstração de 
senso de oportunidade

E por que o rio botou os demais 
Estados no bolso? Ora, porque pagou uma 
fatura milionária para bancar, praticamen-
te sozinho, o protesto contra uma lei que 
pretende beneficiar todas as unidades da 
federação - e não apenas a “santíssima 
trindade” produtora de petróleo no Brasil. 
Enquanto isso, conforme já anotado em 
outros espaços, não se promovera um 
comício relâmpago sequer no restante 
do país pedindo à presidente Dilma que 
sancione a tal lei (no vácuo do protesto 
fluminense, houve, de segunda-feira até 
ontem, isoladas tentativas de mobilização, 
sem repercussão nacional). Ou seja: o rio 
embarcou na onda anti-lei-dos-royalties, 
e surfou na Cinelândia; os demais Estados 
ficaram a ver navios.   

Bom, a presidente Dilma decide ama-

nhã se sanciona ou veta a tal lei. Pode até 
partir para o veto parcial, como admitem 
alguns mentores do próprio evento do 
rio, entre os quais o paraibano Lindbergh 
Farias, senador pelo PT de lá. A sorte, por-
tanto, está lançada. O que se deve esperar é 
que a lição dos fluminenses possa motivar 
outros Estados a também botarem o bloco 
na rua quando estiver em questão a defesa 
dos seus interesses. Que tal, por exemplo, 
os nordestinos se mobilizarem em praça 
pública contra a paralização das obras de 
transposição do rio São Francisco e, por 
conseguinte, a favor da sua imediata re-
tomada? Ou não está mais do que na hora 
de organizar o evento “Transpõe, Dilma!”? 
Quem sabe faz hora, já disse Vandré.  

SEBASTIÃO NErY
getúlio Vargas foi a Manaus, em 1954, 

inaugurar o aeroporto. Assis Chateau-
briand, candidato a senador pela Paraíba, 
conseguiu que o Catete convidasse um 
grupo de líderes do PSD paraibano para 
a comitiva. O Curtis Comander do Loide 
Aéreo levava horas e horas na rota rio-
-Manaus. Chateaubriand, solícito, bancou 
o aeromoço. Servia uísque, refrigerantes. 
E a comitiva encantada com a gentileza 
do velho capitão. Já de madrugada, todo 
mundo cansado, Chateaubriand servindo, 
o paraibano raimundo Onofre elogiou a 
generosidade do jornalista, ali de garçom 
a viagem inteira. Chatô conversava com 
getúlio, gritou lá da frente: “Seu raimundo, 
aproveite, porque daqui a um mês, passa-
das as eleições, eu mando vocês à merda!.”

Agindo com muita calma na 
formação de seu secretariado, 
o prefeito eleito de Campina 
Grande ignora os lobbies e pres-
sões para escolher os membros 
de sua equipe.”Isso comigo não 
funciona”, tem dito sempre ao 
identificar as investidas.

Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.com
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A Antares Comunicação foi uma das empresas homenageadas pela Faculda-
de Maurício de Nassau, que premiou instituições e empresas de comunica-
ção paraibanas que reconhecem o trabalho dos profissionais com formação 
universitária. A agência recebeu o ‘Troféu Maurício de Nassau de Incentivo 
Acadêmico’ das mãos de Thiago Rocha, coordenador do curso de Publicidade 
e Propaganda, e de Marcelo Rodrigo, coordenador do curso de Jornalismo.



José Maria Vilar
Superintendente do BN

Banco do Nordeste 
auxilia agricultores

Todas as 
nossas agências 
estão voltadas 
a atender as 
demandas 
provenientes 
da seca

A
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EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Tendo um vasto currículo de 
atuação no Banco do Nordeste, 
como recebeu a determinação 
para assumir a superintendência 
da Paraíba?

Eu confesso que recebi essa 
notícia com muita alegria, porque 
às vezes pode acontecer na vida 
profissional de uma pessoa ser 
destinado um lugar para você tra-
balhar por força de circunstâncias. 
No meu caso é diferente, porque eu 
sempre quis vir para esse Estado. 
Então, assumi a superintendência 
aqui no dia 22 de outubro último.

Quais os serviços que o Ban-
co do Nordeste têm a oferecer à 
população?

Eu considero o Banco do Nor-
deste como uma instituição que 
tem uma missão muito nobre. Eu 
costumo dizer aos colegas que, a 
gente trabalha em uma empresa 
cuja missão é contribuir com a pro-
moção do desenvolvimento regio-
nal, é uma maravilha.

O agricultor sofre hoje com o 
problema da seca que se assola 
no Nordeste. Como a instituição 
pode ajudar ao agricultor da Pa-
raíba?

Eu aproveito a ocasião para 
declarar a sensibilidade que o 
banco tem para com esta questão. 
Esta seca que atualmente a região 
Nordeste enfrenta, com certeza é 
uma das mais graves dos últimos 
30 anos, e a sua repercussão é ter-
rível. Então, nesse sentido, toda a 
equipe do banco como um todo e, 
particularmente aqui no Estado da 
Paraíba, está mobilizada e fazendo 
um grande esforço para atender 
o máximo possível de produtores, 
principalmente os rurais que foram 
atingidos pela seca e, todas as nos-
sa agências estão mobilizadas.

De que maneira essa mobili-
zação vem ocorrendo?

Todas as nossas agências estão 
voltadas para atender sobre as de-
mandas provenientes da seca. Ou 
seja, das renegociações de dívidas 
existentes atualmente, como tam-
bém a concessão de crédito novo 
dentro de uma linha chamada de 
FNE Seca - Programa Emergencial 

para Seca, que foi criada exatamen-
te para atender essa situação que 
está ocorrendo atualmente. Essa 
linha de crédito funciona de uma 
maneira simplificada, mas é uma 
operação de crédito e tem que ser 
revestida através de uma elabora-
ção de proposta e de toda uma tra-
mitação legal que um empréstimo 
requer.

Cerca de quantos agriculto-
res rurais estão sendo beneficia-
dos na Paraíba?

Aqui na Paraíba nós já contra-
tamos mais de 19 mil operações so-
mente no FNE Seca, foram às opera-
ções normais que são realizadas no 
dia a dia do banco. Apenas no setor 
rural, que é o setor mais fortemente 
atingido, nós contratamos 18.425 
operações o que representa R$ 77,9 
milhões.

Quantos municípios estão 
sendo contemplados no Estado 
com o FNE Seca?

Dos 196 municípios onde foi 
decretado estado de calamidade 
pública, pelo menos um produtor 
rural já foi contemplado com o FNE 
Seca. O banco tem sido muito ativo 
nessa operação, tanto é que, ini-
cialmente o Conselho Deliberativo 
da Sudene (Condel) aprovou  um 
aporte adicional de R$ 500 milhões 
para os recursos do FNE Seca e já 
pediu mais R$ 500 milhões que já 
em comprometendo no sentido de 
fazer novas contratações. Então, 
está havendo um grande esforço do 
banco no sentido de levar esse cré-
dito emergencial.

O que tem de novidade para 
o agricultor que queira renego-
ciar sua dívida com o banco?

Há pouco mais de duas sema-
nas foi aprovada a Lei 12.716 que 
se refere à renegociação de dívidas, 
sendo a lei mais abrangente apro-
vada em benefício aos produtores 
rurais nordestinos, porque ela per-
mite a renegociação de dívidas da-
quelas operações contratadas até o 
ano de 2005, todas as leis até agora 
somente iam até o ano de 2001, ou 
seja, houve um avanço com o bene-
fício dessa lei. Na lei anterior, as dí-
vidas rurais contratadas até janeiro 

de 2001 e com o valor de até R$ 35 
mil podiam ser liquidadas, descon-
tos de até 85%. Com a nova lei, vai 
beneficiar aqueles que tiveram suas 
dívidas contratadas até no valor de 
R$ 100 mil. Então ela é uma lei bem 
mais abrangente.

Como o agricultor pode rene-
gociar essa dívida?

Eu aproveito essa oportuni-
dade para chamar aos produtores 
que tenham dividas com o banco e 
que queriam negociar, a não per-
der essa oportunidade. Eles devem 
procurar sua agência de relacio-
namento no Banco do Nordeste 
a fim de verificar a possibilidade 
de seu enquadramento na nova 
lei e, assim formalizar um termo 
de adesão. Serão dispensados os 
encargos de inadimplemento e as 
multas moratórias. Dessa forma, o 
saldo devedor dos produtores com 
o Banco será atualizado apenas pe-
los juros previstos para a situação 
de normalidade da dívida. Ao re-
gularizarem suas dívidas por essa 
medida, os produtores rurais que 
estão com suas dívidas sendo co-
bradas judicialmente terão os pro-
cessos de cobrança judicial encer-
rados, bem como seus nomes serão 
retirados dos órgãos de proteção 
ao crédito no SPC e Serasa. É bom 
lembrar que essa negociação até 
este mês de dezembro próximo.

Cerca de quantos produtores 
paraibanos serão beneficiados 
com a nova lei?

Eu venho fazendo reuniões 
para chamar o produtor. Já estive 
reunido com o pessoal da Fetag, Fe-
deração dos Trabalhadores da Agri-
cultura, no sentido de que se façam 
reuniões nos municípios em nossa 
companhia para que consigamos o 
máximo possível, aproveitar os be-
nefícios dessa lei para um maior nú-
mero de pessoas.

Existe previsão de abertura 
de novas agências do Banco do 
Nordeste na Paraíba?

Na Paraíba nós temos atual-
mente 14 agências, porém, esse 
número será de 17 até o final des-
te ano. O Banco do Nordeste tem 
60 anos de idade e tem atualmente 
cerca de 187 agências em abertu-
ra. A previsão é da abertura de 108 
agências até o final de 2013 e de 25 
até o final deste ano, sendo três des-
sas aqui na Paraíba nos municípios 
de João Pessoa, Santa Rita e Cam-
pina Grande. As obras dessas três 
agências, já estão em estágio bas-
tante avançado e a nossa expecta-
tiva é de inaugurá-las até o final de 
dezembro próximo. Com as novas 
agências, vai aumentar a atuação do 
banco e, consequentemente a opor-
tunidade de geração em novos em-
pregos já que os empresários serão 

beneficiados com aberturas de cré-
ditos disponibilizados pelo banco.

Além dessas agências a se-
rem inauguradas, existe proje-
ções para construção de novas 
agências na Paraíba no próximo 
ano?

Sim. Nós já temos programadas 
para o próximo ano a construção de 
novas agências nos municípios de 
Bayeux, Cabedelo, Picuí e Soledade, 
que elevaram o número de agências 
para 20 no Estado, ou seja, aumen-
taremos em 50% a quantidade de 
agências na Paraíba.

Superintendência Estadual do Banco do Nordeste 
na Paraíba tem um novo gestor: o norte-rio-
grandense José Maria Vilar da Silva. Ele foi 
empossado no dia 22 de outubro último e já vem 
atuando em prol do agricultor paraibano, que está 
sofrendo as consequências da seca. Através do 
Programa Emergencial para Seca (FNE Seca), a 
instituição está contemplando agricultores nos 
196 municípios onde foi decretado estado de 
calamidade pública no Estado. A instituição já 
contratou mais de 19 mil operações dentro do 
programa, fora as operações normais que são 
realizadas no dia a dia do banco. Somente no 
setor rural foram efetuadas 18.425 operações 
o que representa um investimento de R$ 77,9 
milhões. Na entrevista a seguir ele fala sobre as 
ações do FNE Seca, destacando também os novos 
benefícios com a lei de renegociação de dívidas no 
banco e revela que, até o próximo ano, 50% das 
agências existentes serão ampliadas.
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Em cima da hora

Margareth anuncia investigação 
corrupção na ufpb

A reitora da Univer-
sidade Federal da Paraíba, 
Margareth Diniz, diz que vai 
abrir auditoria em todas as 
unidades gestoras dos cinco 
campi para saber se ocorre-
ram outros desvios de recur-
sos federais na instituição, 
durante a gestão de Rômu-
lo Polari. A investigação vai 
ocorrer após o Tribunal de 
Contas da União (TCU) ter 
descoberto um desvio no 
valor de R$ 2,176 milhões 
na Fundação José Américo 
que vinha ocorrendo des-
de 2009. A reitora informou 
que no dia 11 de dezembro 
concederá entrevista apre-
sentando um levantamento 
da atual situação da univer-
sidade.

De acordo com Mar-
gareth o TCU só descobriu 
o rombo porque foi fazer a 
avaliação de um convênio e 
constatou que os recursos 
que estavam sendo recebidos 
de outros convênios estavam 
entrando nas contas de em-
presas fornecedoras de gê-
neros alimentícios, os depó-

sitos foram feitos em contas 
especificas de convênios com 
essas empresas.

“Como um desvio des-
se tamanho que vinha acon-
tecendo fazia quase quatro 
anos não foi percebido pelo 
Reitor? O que constatamos 
é que essas empresas nunca 
forneceram um quilo de feijão 
para a universidade e após 
esse relatório vamos abrir um 
inquérito administrativo para 
investigar esses desvios. Os 
culpados serão responsabili-
zados e vão repor os recursos 
desviados”, comentou.

O relatório do TCU 
mostra que os desvios fo-
ram feitos durante a gestão 
do ex-diretor da Fundação 
Eugênio Pacceli Trigueiro 
Pereira. Essas empresas que 
recebiam os recursos nunca 
forneceram alimentos para a 
universidade o que caracte-
riza, segundo o relatório, que 
essas empresas eram supos-
tamente fictícias.

Margareth anunciou 
que agora será feita uma in-
vestigação em todas as unida-
des gestoras dos cinco campi 
da instituição: João Pessoa 
(Castelo Branco e Magabei-
ra), Areia, Bananeira e Litoral 
Norte. E, no dia 11 de dezem-
bro concederá uma entrevis-
ta coletiva para a imprensa 
onde vai apresentar um ba-

lanço do que foi encontrado 
ao assumir a reitoria.

HU
Outro problema que a 

reitora terá que enfrentar é 
com relação ao Hospital Uni-
versitário Lauro Wanderley. 
“O Hospital Universitário 
Lauro Wanderley é um ór-
gão suplementar da reitoria 
e por ele deve se cuidar. Infe-
lizmente, a unidade de saúde 
vive numa crise financeira 
muito grande. Recebe um 
quantitativo de cerca de R$ 
1,3 milhão, por mês. Os recur-
sos são oriundos do Sistema 
Único de Saúde (SUS), seja na 
parte ambulatorial ou nas in-
ternações. E, 50% do que re-
cebe são destinados para pa-
gar terceirizado de limpeza, 
e dos serviços que hoje não 
têm contratação do Governo 
Federal. É pouco, não dá para 
se manter e nem para com-
prar equipamentos médicos 
hospitalares, de higieniza-
ção, de atendimento. Se va-
mos ou não aderir a EBSERH 
o coletivo decidirá. Vamos 
fazer uma discussão partici-
pativa e democrática o mais 
rápido possível com todos os 
segmentos. Serão convidados 
conferencistas de hospitais 
que aderiram e das universi-
dades que não aderiram”, in-
formou Margareth.

Reitora fará auditoria em to-
das as unidades gestoras dos 
cinco campi universitários

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

DOMINGO, 02/12/2012 – JOÃO PESSOA – 6h30 às 12h – Tambiá – Avenidas: Desembargador Boto de Menezes, dos Bandeirantes, Monsenhor 
Walfredo Leal, Ruas: Deputado Barreto Sobrinho, Desembargador Boto de Menezes, Desembargador Renato Lima, Doutor Milciades Leal, Escola 
Geraldo Carvalho, Fernando Delgado, Flavio Maroja Filho, João de Brito Lima, Libero Badaró, Professora Antonia Rangel de Farias, Raul Henriques de 
Sá, Vicente Jardim – 9h30 às 16h – Varadouro – Rua: Gama e Melo – 13h30 às 17h – Bairro dos Estados – Avenidas: Presidente Epitácio Pessoa, Rio 
Grande do Sul, Rua: Desembargador Toledo; SÃO MIGUEL DE TAIPU – 8h30 às 12h – Assentamento: Amarela, Sítio: Água Branca; SAPÉ – 8h30 às 
12h – Centro – Avenida: Doutor Napoleão Laureano, José Claudino, Ruas: Francisco Madruga, Januario Gomes, José Galdino da Silva, Urbano Guedes 
– 14h30 às 17h – Centro – Avenidas: Doutor Napoleão Laureano, Rio Branco, Ruas: Augusto Vieira, Francisco Madruga, Marluce Leitão de Oliveira, 
Urbano Guedes, Sítio: Alagoinha.

SEGUNDA-FEIRA, 03/12/2012 – CAPIM – 8h30 às 11h – Rua: Antonio Joao, Sítio: Olho D’água; ITABAINA – 7h30 às 11h – Sítio: Cariatá; MAMAN-
GUAPE – 8h30 às 12h – Camaratuba – Ruas: Bom Jesus, do Campo, do Cruzeiro, Nossa Senhora de Fátima, Paulo Teixeira, Principal, Principal de 
Cima, São Francisco, Senhor do Bonfim, Sítio: Camaratuba; RIO TINTO – 8h às 11h30 – Eduardo Ferreira – Ruas: Antonio Alves Miranda, Francisco 
de Almeida, Glaudioso Gomes, José Ideltonio, Pedro David de Souza, Severino Alves Pascoal – 12h30 às 15h30 – Centro – Ruas: Adelson Francisco 
Pessoa, da Vitoria, do Sol, do Tambor, José Claudio de Carvalho, Santa Rita, Sítio: Sol; SANTA RITA – 8h30 às 14h – Marcos Moura – Ruas: Afonso 
Campos, Antonio Teixeira, Braz Cubas, Carlos Drummond de Andrade, Deputado José Leite de Sousa, Diomar Neves, Frei Egidio Madruga, Geraldo 
Pinto, Guiomar Neves, João Crisostomo Ribeiro Coutinho, Lauro Correia Albuquerque, Noel Rosa, Padre Gusmão, Padre Geraldo Pinto, Pedro Paulo de 
Almeida, Prefeito Antonio Teixeira, Prefeito João Crisostomo, Senador Afonso Arinos; SOBRADO – 7h30 às 11h – Sítio: Campo Grande.

TERÇA-FEIRA, 04/12/2012 – JOÃO PESSOA – 9h às 15h – Tambaú – Avenida: Almirante Tamandaré, Rua: Catulo da Paixão Cearense – 9h30 às 
12h – Geisel – Rua: Manoel Lopes de Carvalho – 14h30 às 17h – Penhas – Ruas: Carpinteiro João José Seabra, Comerciante José Gomes dos Santos, 
Fernando Carlos de Oliveira, Francisco Lunga, Jornalista Jair Alves dos Santos, Maria Alves Seabra, Mario Alves dos Santos, Nossa Senhora da Penha, 
São Benedito; PEDRO RÉGIS – 8h30 às 13h – Sítio: Carnaúbas; RIACHÃO DO POÇO – 7h30 às 11h – Rua: Primavera, Sítio: Primavera, Riachão do 
Poço; RIO TINTO – 8h às 11h30 – Eduardo Ferreira – Ruas: Antonio Alves Miranda, José Ideltonio, Severino Alves Pascoal; SALGADO DE SÃO FÉLIX 
– 7h30 às 12h – Sítio: Taboca.

QUARTA-FEIRA, 05/12/2012 – ALHANDRA – 4h30 às 10h – Granja: Santo Antonio, São Severino, Ruas: Nossa Senhora da Assunção, Severino Bezerra 
de Lima, Silvino Bezerra da Silva, Sítios: Dois Unidos, Mata Redonda, Santa Terezinha, Sufoco; CURRAL DE CIMA – 8h30 às 13h – Sítio: Oiteiro; CRUZ 
DO ESPÍRITO SANTO – 14h30 às 17h – Localidade: João Raimundo, Granja: João Raimundo, Sítio: Água Fria; JOÃO PESSOA – 7h30 às 11h – Cruz das 
Armas – Avenidas: Alcides Bezerra, Lima Filho, Ruas: Buenos Aires, Manoel Pereira de Oliveira, Professor Manoel Pessoa de Oliveira, Silva Mariz – 8h30 
às 11h – Bairro das Indústrias – Avenida: Doutor Walter Belian, Ruas: Doutor Walter Bellian, Estudante Reginaldo Manoel dos Santos Filho – 8h30 às 
11h – Bancários – Ruas: Aristides Madureira Barros, Bancária Rosa Lima dos Santos, Esmeraldo Gomes Vieira, Farmacêutico Antonio Leopoldo Batista, 
Genivaldo Correia Lima, Guilherme Pessoa Serrano, João Batista Maia, José Vitorino de Araujo, Luiz Primola da Silva, Maria Eliete de Coutinho Fabricio, 
Rosa Lima dos Santos – 13h30 às 17h – Valentina – Rua: Santa Maria; RIO TINTO – 8h às 11h30 – Eduardo Ferreira – Ruas: Antonio Alves Miranda, 
Antonio Rodrigues, Aristides Lobo, Jorge Pereira, José Francisco da Silva, José Francisco Monteiro, José Ideltonio, Mestre Jorge Pereira, Severino Alves 
Pascoal – 12h30 às 15h30 – Vila Regina – Ruas: São Joao, São Paulo, Santa Elizabeth; SOBRADO – 7h30 às 11h – Sítios: Lagoa, Lagoa do Padre.

QUINTA-FEIRA, 06/12/2012 – ALHANDRA – 7h30 às 14h – Granja: Silva, Ruas: Leonardo Bernardino, Nova da Manduba, Renilda Torres Ramos, 
Silvino Bezerra da Silva; CUITÉ DE MAMANGUAPE – 7h30 às 12h – Avenida: Severino Jorge de Sena, Distrito: Cuité, Fazenda: Cuité, Rua: João Pereira, 
Sítios: Cuité, Paulo; JOÃO PESSOA – 14h30 às 17h – Geisel – Avenida: Presidente Juscelino Kubitschek, Ruas: Araci Rodrigues Moura, Doutor Ranulfo 
Cunha, José Maria Arruda, Julieta Torres Ismael, Julieta Torres Ismael, Luiz Ribeiro do Amaral, Maria das Graças de O Cartax, Maria Teotônio de Souza, 
Pedro Freire de Mendonça; PEDRAS DE FOGO – 8h30 às 13h – Fazenda: Buraco Fundo; RIO TINTO – 8h às 11h30 – Vila Regina – Avenida: Paulista, 
Ruas: Isaura Juvino da Silva, Rio Branco, Severino Dandao, Santa Elizabeth – 12h30 às 15h30 – Vila Regina – Ruas: Duque de Caxias, Rio Branco, 
Santos Dumont, São Joao; SAPÉ – 8h30 às 13h – Sítio: Sousa.

SEXTA-FEIRA, 07/12/2012 – ALHANDRA – 7h30 às 14h – Ruas: Cônego Fernando Passos, Francisco José da Costa, João de Brito Lima, José Alves 
de Sousa, José Francisco da Costa, José Francisco da Silva, José João da Silva, Leonardo Bernadino, Presidente Getulio Vargas, Severino Joaquim do 
Nascimento, Alhandra/Trecho Da Rodovia BR 101, Sítios: Jaguarema, Mata Redonda, Recreio, Sarapó; CRUZ DO ESPÍRITO SANTO – 7h30 às 12h – 
Fazenda: São Felipe, Sítio: São Felipe – 8h30 às 13h – Engenho: São Paulo, Sítio: Jaques; ITAPOROROCA – 8h às 11h30 – Ruas: Cônego Faustino 
Jorge Carvalho, do Tambor, Dom Moises Coelho, Ernesto Gomes da Silva, Francisco Francelino de Araujo, Graciliano Pereira, João Florentino Pereira 
Neto, José Pereira da Silva, José Rodrigues Carvalho, Monsenhor José Coutinho, Pedro Joaquim de Oliveira – 12h30 às 15h30 – Cruzeiro – Ruas: 
Cônego Faustino Jorge Carvalho, do Cruzeiro, Frei Egidio Madruga, Geraldo Mendes de Pontes, Humberto Espínola Guedes, Luiz Sabino da Costa, 
Manoel Lopes, Milton Cartaxo Filho, Nova Brasília, São Luiz; LUCENA – 9h30 às 14h – Ponta de Lucena – Ruas: Beira Mar, Escrivão Maria José Dias da 
Cruz, Eugenio de Luna Falcão, Jarison Francisco da Silva, João da Mata Cavalcante de Albuquerque, Juscelino Dornelas da Costa.

SÁBADO, 08/12/2012 – ALHANDRA – h30 às 13h – Ruas: da Palha, Nova, Sítios: Tabata Ii, Taperubus, Taperubus II; JOÃO PESSOA – 6h30 às 10h 
– Jardim Cidade Universitária – Ruas: Bacharel Manoel Pereira Diniz, Bacharel Wilson Flavio Moreira Coutinho, Comerciante Marcos Joane da Costa, 
Paulino dos Santos Coelho, Professora Carmen Moreira Coutinho, Walfredo Macedo Brandão – 6h30 às 11h – Bairro das Indústrias – Rua: das Indústrias; 
SAPÉ – 8h30 às 11h – Centro – Ruas: Alfredo Coutinho, Gama e Melo, Marluce Leitão de Oliveira, Urbano Guedes.

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

O STF (Supremo Tribunal Federal) con-
cluiu ontem a definição das penas para os 
25 réus condenados no processo do mensa-
lão e 13 deles irão para a prisão, incluindo o 
ex-ministro José Dirceu. Penas superiores a 
oito anos devem ser cumpridas em regime 
fechado.

Entre quatro e oito anos, as penas são 
cumpridas em regime semiaberto e o con-
denado volta para dormir na prisão. Quan-
do forem inferiores a quatro anos, podem 
ser substituídas por penas alternativas, 
como pagamento de salário mínimo e per-
da de direito político. A fase para fixação 
das punições consumiu dez sessões da Cor-
te. Dos 37 réus da ação penal, 12 acabaram 
absolvidos.

regime fechado
José Dirceu, Delúbio Soares, João Pau-

lo Cunha, Marcos Valério, Ramon Holler-
bach, Cristiano Paz, Simone Vasconcelos, 
Rogério Tolentino, Kátia Rabello, José Ro-

berto Salgado, Vinícius Samarane, Henri-
que Pizzolato e Pedro Corrêa. 

 
regime semiaberto
José Genoino, Roberto Jefferson, 

Valdemar Costa Neto, Bispo Rodrigues, 
Romeu Queiroz, Pedro Henry, Breno Fis-
chberg, Enivaldo Quadrado, Jacinto Lamas 
e João Cláudio Genú.

pena restritiva de direito
José Borba e Emerson Palmieri.

A Corte decidiu cancelar a sessão da 
próxima segunda-feira para que os minis-
tros tenham mais tempo para analisar ques-
tões residuais importantes do julgamento. 
A principal é a responsabilidade pela decre-
tação de perda de mandato parlamentar – 
se do STF ou da Câmara dos Deputados. A 
próxima sessão será na próxima quarta-fei-
ra, no dia 5 de dezembro, pois hoje haverá 
posse do ministro Teori Zavascki.

STF conclui definição das 
penas para os 25 condenados

MEnSaLão

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Saúde,  
criou o  Comitê Estadual de 
Saúde da População de Gays, 
Lésbicas, Transexuais, Tra-
vestis e Bissexuais (LGBT).  A 
portaria homologando oficial-
mente o comitê será assinada 
às 9h de hoje pelo secretário de 
Estado da Saúde, Waldson Dias 
de Souza, no Centro Formador 
de Recursos Humanos (Cefor-
-RH). A solenidade vai contar 
com a representante do Minis-
tério da Saúde, Kátia Souto.

De acordo com a geren-

te operacional das DST/Aids 
e Hepatites Virais, Ivoneide 
Lucena Pereira, a portaria 
criando o Comitê Estadual de 
Saúde visa a implementação 
da formulação de proposta 
da política estadual de saúde 
integral da população LGBT.  
“Temos a certeza que o Co-
mitê é o primeiro passo para 
construirmos juntos estra-
tégias viáveis para a melho-
ria da qualidade de vida da 
população LGBT na Paraíba”, 
destacou Ivoneide Lucena.

O Comitê de Saúde da 

População LGBT terá como 
atribuições sistematizar pro-
posta de política estadual das 
estratégias e ações de saúde 
para esse público, com o ob-
jetivo de garantir a equidade 
na atenção à saúde; promover 
a elaboração de propostas de 
atenção integral à saúde, de 
participação e de controle so-
cial voltadas para a população 
LGBT, de forma intersetorial e 
em consonância com o Plano 
Estadual de Saúde, para pac-
tuação nos organismos inter-
gestores do SUS.

Governo cria Comitê de Saúde 
da população LGBT paraibana

cIDaDanIa

Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br
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Obras de dois artistas 
italianos em cartaz na 
Galeria Visu
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Grupo Camena abre
temporada de shows 
na capital

Funjope inaugura sala 
em homenagem a 
Linduarte Noronha
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MÚSICA AUDIOVISUAL

Coisas do cotidiano
O desembargador José Serpa 
lança livro de crônicas e poesias 
hoje, no Tribunal de Justiça Situações do cotidiano são a 

matéria-prima de Telhados, 
livro de crônicas e poesias 
que o desembargador e 
escritor José Di Lorenzo 
Serpa lança hoje, a partir 
das 17 horas, no salão no-
bre do Tribunal de Justiça 

do Estado da Paraíba, em João Pessoa. Na 
ocasião, o cantor e compositor paraibano 
Sérgio Túlio apresentará algumas músicas 
do CD Terraço, que contém dez canções, 
das quais quatro - inclusive a do título do 
disco - são do autor da obra, em parceria 
com o músico. 

A apresentação de Telhados - que tem 
74 crônicas e quatro poesias e foi impres-
so na Gráfica F & A - será feita pelo desem-
bargador José Ricardo Porto. O livro, cujo 
prefácio é assinado pelo poeta e cronista 
Saulo Mendonça, é a quinta obra literária 
da carreira do desembargador, escritor e 
compositor. 

O desembargador José Serpa disse 
para o jornal A União que, ao longo de 
mais de 240 páginas, escreve poesias 
modernas e várias crônicas a respeito de 
fatos do cotidiano. “Falo sobre o mar, o sol, 
a chuva, ninho de pássaro e outras coisas 
que observo nos telhados da vizinhança, 
a partir da varanda do apartamento onde 
moro, na Praia do Cabo Branco”, disse ele. 
O título do livro surgiu daí. 

Mas o autor também aborda outros 
temas, em suas crônicas. A própria in-
fância e juventude são alguns exemplos, 
assim como fatos de âmbito internacional, 
como o atentado terrorista que destruiu 
as torres gêmeas do World Trade Center 
em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 
11 de setembro de 2001. “Os países não 
são tão poderosos como eles pensam. 

Poderoso é Deus”, comentou. 
Ele admitiu que não vê problemas 

em conciliar a atividade literária com 
a de desembargador. Nesse sentido, 

opta por escrever até altas horas da 
noite, ou acordar mais cedo, ou ainda, 

aproveitar o fim de semana para fazer 

suas anotações. O resultado desse tra-
balho é que possui mais de 20 crônicas 
inéditas, que não descarta, se for neces-
sário, publicá-las em um novo livro, pois 
garantiu que pretende continuar com a 
atividade de escritor. “Se deixar na gaveta 
se acaba. E, publicando em livro, fica mais 
permanente”, disse.

De acordo com o prefaciador da 
obra, o poeta Saulo Mendonça, “Serpa 
consegue, por cima dos “Telhados”, fazer 
um relato cronológico de fatos, sejam 
eles bem-sucedidos ou não, sejam tris-
tes, opacos, mas com o figurino natural 
que reveste quaisquer ocasiões do dia 
a dia”. O livro do desembargador tem 
a coordenação editorial do jornalista 
Joanildo Mendes, projeto gráfico e edito-
ração de Martinho Sampaio, ilustrações 
do chargista e cartunista Gilton Lira e 
revisão de Ana Cláudia Monteiro. 

Telhados é o quinto livro do escritor, 
cronista, poeta, compositor e desembar-
gador José Serpa, que nasceu em João 
Pessoa no dia 8 de agosto de 1943, é 
grande admirador da poesia moderna e 
autor dos livros Poemas de Todos os Dias 
(Editora A União), Poesias de sempre, 
Nove Discursos e Uma Dezena de Poemas 
e Lições do Tempo, todos lançados pela 
Editora FabulAção. Ele é sócio da Asso-
ciação Paraibana de Imprensa, publicou 
poemas e crônicas no Correio das Artes, 
suplemento literário do jornal A União, e 
assinou coluna semanal no extinto jornal 
O Norte. O autor também escreve no jornal 
Correio da Paraíba, revista A Tribuna, nos 
portais de notícias Fatos PB e Estampa PB. 
Depois de ocupar vários cargos na área 
jurídica, José Serpa assumiu o cargo de 
desembargador em 2006, foi presidente 
da Câmara Cível e, atualmente, é vice-pre-
sidente do Tribunal Regional Eleitoral. 

ServiçO
Lançamento: Livro Telhados
Autor: Poeta e desembargador José Serpa
Data: Hoje
Hora: 17h 
Local: Tribunal de Justiça, em João Pessoa
Preço: r$ 20 
Valor do CD: r$ 10

O desembargador e escritor José Di 
Lorenzo Serpa mostra sua versatilidade 
no livro Telhados, que reúne crônicas e 
poemas. Ele também é parceiro de Sérgio 
Túlio no disco homônimo

FOTO: Divulgação

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com



UNIÃO  A

Vivências

Ao falar para alunos e professores do CEUB, em 
Brasília, a propósito do lançamento do livro “Memó-
rias de um sobrevivente” (Editora Nova Fronteira), 
a convite do professor Edevaldo Alves da Silva, o 
primeiro fato que me chamou a atenção foi o grande 
interesse da enorme plateia por particularidades da 
vida de JK.  Temos a triste fama de ligar pouco para 
as questões da memória nacional, mas o que se sente 
é exatamente o contrário.  Após a palestra, a maior 
parte das perguntas envolveu o passado do constru-
tor de Brasília, ao lado de figuras do porte de Israel 
Pinheiro, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer.

Um aluno de Comunicação perguntou se o uso 
do avião, para o transporte de materiais e equi-
pamentos, não havia encarecido “brutalmente” 
o custo das obras.  Era a época do valente DC-3, 
utilizado também por JK para os seus constantes 
deslocamentos.  Situada no Planalto Central, que 
seria redescoberto, a região não era servida por 
boas estradas, que foram sendo construídas aos 
poucos.  Nem havia linha térrea.  Para garantir os 
prazos estabelecidos pela Novacap, o jeito foi mes-
mo recorrer muitas vezes ao avião.  É claro que era 
uma opção cara, mas necessária.

Outra pergunta, desta feita de um professor, 
foi sobre a origem do Memorial JK.  “De quem foi a 
ideia?”  É difícil precisar o autor da iniciativa.  Nela 
envolveram-se entusiasticamente D. Sara Kubitschek, 
Adolpho Bloch e o coronel Afonso Heliodoro dos San-
tos, viabilizando o lindo prédio de Oscar Niemeyer, 
onde hoje repousam os restos mortais do ex-presi-

dente.  O local é muito visitado, garantiu-me o jorna-
lista Silvestre Gorgulho, ex-secretário de Cultura do 
Distrito Federal.

Outro espanto dos jovens foi sobre a afirmação de 
que JK, injustamente levado ao exílio, não tinha condi-
ções financeiras de se manter no exterior.  Foi socorri-
do por amigos, como Adolpho Bloch, responsável por 
algumas remessas a Paris e Nova Iorque, como pude 
testemunhar.  Isso desmente a caluniosa informação 
de que JK era a sétima fortuna do mundo.

Na palestra, compareceu a jornalista Dadsqua-
risi. Ela comentou sobre a generosidade de Adolpho 
Bloch: “Ele cedeu quase um andar da bonita sede do 
Russell para que Juscelino lá tivesse o seu escritório e 
pudesse receber os seus amigos”.  Funcionou no 11º 
andar e, com a morte do ex-presidente, em agosto de 
1976, o local passou a ser uma espécie de Museu JK, 
conservado sempre com muito carinho.

Como havia muitos alunos de Comunicação, no 
auditório do CEUB, foi importante contar a histórica 
transição da revista Manchete de uma fase em que o 
diretor Justino Martins valorizava o uso de bonitas 
fotografias, na década de 60, para um período, de 
muito maior êxito, quando a parte de textos ganhou 
mais densidade.  Foi a partir da compra dos direi-
tos do livro “A morte de um presidente”, do escritor 
norte-americano William Manchester, publicado 
em capítulos.  A revista deu um salto na circulação 
nacional, chegando a 350 mil exemplares semanais.  
Já então ultrapassou a revista O Cruzeiro e se tornou 
líder no mercado, por muitos anos.

Na semana passada, tive a 
oportunidade de visitar mais 
uma vez a Estação Ciência, 
Cultura e Artes, no Cabo Bran-
co. Uma feliz visita que todo 
paraibano devia fazer e sentir 
um verdadeiro orgulho de obra 
tão magnífica, de causar inveja 
a muitas cidades deste país. Na-
quela ocasião, deleitei-me com 
a exposição que reuniu vários 
artistas e que foi 
organizada pelo 
artista plástico 
Ilson Moraes. 
Várias obras 
de indiscutível 
valor chamam a 
atenção e levam 
o observador a 
tirar algumas 
conclusões. 
Destaco uma 
escultura que me 
fez refletir e que 
agora transmito 
minhas conclu-
sões. Trata-se de uma escultu-
ra representando um homem, 
em visível sofrimento e que se 
encontra preso a uma grossa 
corrente. O título da obra é Con-
ceitos e Preconceitos. A meu ver, 
o homem sofre pela escravidão 
que causam os velhos e errados 
conceitos e pelo preconceito. 
Falta-lhe a compreensão exata 
dos conceitos de vida, amor, 
caridade etc. e também o con-
ceito de Deus. Cito este como 
exemplo típico. É comum as 
mães dizerem para seus filhos: 

“Não faça isto porque Papai do 
Céu vai lhe castigar”. Cria-se na 
mente a imagem de um Deus 
impiedoso e talvez cruel. Aquele 
temor o persegue por toda vida, 
e o homem só se liberta quando 
troca este errado conceito pelo 
correto: Deus é um Pai justo, 
misericordioso, que lhe dá a 
oportunidade de redimir-se 
de suas faltas e lhe auxilia em 

todos os momentos, 
por mais sofridos que 
sejam.

O outro ponto a 
ser meditado é sobre 
as crenças e precon-
ceitos. As crenças 
acorrentam e, às ve-
zes, acompanham para 
sempre o indivíduo. 
É interessante fazer 
um levantamento das 
crenças que até hoje 
carregamos, para que 
possamos eliminá-las. 
Lembro-me de um 

episódio em que o ex-presidente 
Itamar Franco, já falecido, em 
um jantar de final de ano, recu-
sou-se a comer carne de frango 
ou peru, afirmando que isto lhe 
traria azar no ano seguinte, já 
que aquelas aves ciscam para 
trás. Tiveram que providenciar 
carne de porco para o mesmo, 
que, segundo ele, iria lhe trazer 
sorte, pois o porco tem o foci-
nho voltado para frente. Vejam 
só o poder desse preconceito! 
Cito outro, dentre muitos, em 
experiência própria: logo que eu 

me casei, ao guardar um pacote 
de sal, deixei que parte dele se 
derramasse. Fiquei preocupado, 
pois, quando era ainda criança, 
minha querida avó dizia que 
quem derramasse sal teria sete 
anos de azar. Resolvi pesquisar 
e descobri que tal crença vinha 
desde a época da escravidão. 
Como o sal era caro e era produ-
to importado, os grandes senho-
res pregavam esta crença para 
que as escravas cozinheiras ti-
vessem o máximo de cuidado ao 
manuseá-lo. Livrei-me daquela 
corrente que ficara em mim por 
muitos anos.

O preconceito em muito 
prejudica a vida das pessoas, 
e eles são de diversas ordens: 
raciais, políticos, religiosos, 
intelectuais etc.. Segundo o 
humanista Pecotche, criador da 
ciência denominada Logosofia, 
os preconceitos  endurecem a 
mente e o coração das pessoas”. 
Diz ainda que “... é imperiosa-
mente necessário despojar-se de 
preconceitos, porque perturbam 
o bom funcionamento das facul-
dades da inteligência”. Conclui 
que o saneamento de precon-
ceitos é indispensável para todo 
ser humano que queira encarar 
com êxito sua evolução.

Voltando à mencionada 
escultura, desconheço qual o 
motivo de sua criação, mas ela 
dá oportunidade para que refli-
tamos sobre o tema. Parabéns 
ao artista pela grandiosidade de 
sua obra.

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Devaneios turísticos
Ó Malcesine, os reflexos de tua beleza 

permanecerão nas águas deste lago tanto 
quanto para sempre na memória do arquite-
to, cujo vício é gostar de andar muito além 
de suas raízes. Mesmo que o sabor da volta 
se mantenha inigualável e reforçado ao rever 
de perto o Cabo Branco e a Praia do Amor, 
maior ainda é o prazer de se sentir cidadão 
do mundo que ama, sem fronteiras nem bar-
reiras.

Voltando-me aos encantos deste Lago 
di Garda, na bela Itália, que atraiu pra suas 
margens belas cidades como Sirmione, Tor-
bole, Limone, Saló, foi em Malcesine que 
minhas lembranças se fincaram com mais 
força. Impressiona a maestria com que sou-
beram lhe deitar a arquitetura sobre o relevo 
enladeirado, cobrir de seixos suas ruas, de-
certo retirados do próprio lago. São ladeiras 
e escadas que convergem suas dobras com 
incrível graça e harmonia, uma surpresa em 
cada esquina.

Nas janelas emolduradas sob frondosas 
guirlandas de bouganvilles a natureza sorri 
junto com semblantes serenos de gente amá-
vel e feliz. Aconchegantes e toscas tabernas a 
vender azeite puro, pão e vinho do bom, tru-
tas do lago, espinafre e ravioli, completam o 
deleite e a sorte desse povo. É incrível como 
as idades se misturam à alegria, fora do tem-
po e das rugas, cabelos ora brancos de sa-
bedoria, ora loiros nas cabecinhas serelepes 
que sobem e descem escadas e ladeiras, que 
como os rios desembocam no grande lago. 
Quiçá por isso aqui se diz viver um século 
é tão comum como as árias de Rossini. E ao 
olhar as oliveiras de tantos jardins, nem de 
longe se duvida que a idade é sem limite.

Mas o crepúsculo já nos chama de volta 
à bela Sirmione, que atrás não fica, com seu 
charme igualmente encantador. Ilhada na pe-
nínsula do Garda, é outra pérola desta riviera 
abençoada que até a Maria Callas terminou 
por encantar. Quando outrora aqui esteve, 
não resistiu à tanta beleza e bem em cima 
de um monte fez de cá o seu refúgio. Ainda 
assim a desventura não a deixou enxergar 
que a felicidade está muito longe, bem acima 
dos reflexos de um lago. Embora certamente 
o canto dos pássaros ao redor de seu jardim, 
hoje parque com seu nome, muito houve-
ram-na inspirado a nos palcos refletir o que 
vimos em Malcesine.

As recordações são mesmo um tesouro 
da mente e saber usá-las é um segredo idem 
de ouro. Não é à toa que Osho tenha dito com 
enfatizada advertência que a mente pode 
agir tanto em nosso benefício como se tornar 
a maior inimiga. E é preciso estar bem atento 
às suas artimanhas. Jesus igualmente alertou 
para os perigos do apego ao tempo, quan-
do ensinou que “a cada dia bastam os seus 
cuidados”, convidando-nos a viver em alegre 
descontração e confiando na força da criação 
divina, sem estar preocupados com o passa-
do nem o porvir.

Mas as recordações de agora refletem o 
desejo de falar de coisas boas que, embora 
passadas, estão bem vivas na recente lem-
brança. Dizer dos passarinhos a cantar no 
parque em frente às manhãs orvalhadas que 
traziam do Lago di Garda reflexos dum sol se 
esforçando para esquentar a brisa do outo-
no. Lembrar da surpresa em constatar que o 
homem é capaz de se organizar desse jeito 
como vive em Sirmione e Malcesine, e no 
íntimo perguntar como é possível que essas 
cidades à beira deste lago possam funcionar 
assim tão perfeitas?... Sem um cisco na rua, 
um barulho sequer, ninguém ao léu, com a 
paz e o silêncio que só os sinos chamando à 
prece são capazes de completar? 

Germano
RomeroJK volta a Brasília

Conceitos e preconceitos

O preconceito 
em muito 
prejudica a vida 
das pessoas, e 
eles são de 
diversas ordens: 
raciais, políticos, 
religiosos, 
intelectuais etc. 
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Grupo Camena abre temporada de shows 
hoje no Centro Cultural São Francisco

Música

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 29 de novembro de 2012

Roteiro

Hoje começa uma bre-
ve temporada do grupo 
Camena em João Pessoa. 
Conhecido por trabalhar 
com composições da épo-
ca barroca, o grupo se 
apresenta hoje a partir 
das 20h no Centro Cultu-
ral São Francisco, execu-
tando obras dos séculos 
XVI e XVII no espetáculo 
intitulado Afetos Musicais. 
Além de hoje, o grupo se 
apresenta amanhã, às 20h, 
e domingo, às 18h, tam-
bém no Centro Cultural 
São Francisco, todas com 
entrada gratuita.

O grupo Camena foi 
criado em 1997 no De-
partamento de Música da 
UFPB pelos professores 
Ibaney Chasin, Heloísa 
Muller e Vianey Santos, já 
com a proposta de reali-
zar concertos a partir da 
música histórica. O gru-
po já passou por diversas 
formações, mas sempre 
mantendo a ideia do can-
to e de um violino que são 
acompanhados por um 
baixo contínuo formado 
pelo cravo, chitarrone, 
cello e/ou viola da gam-
ba. Até que, na formação 
atual, entram a percussão 
e a sanfona. Atualmente o 
grupo Camena é dirigido 
por Ibaneu Chasin e for-
mado por: Rafael Laurin-
do e Thiago Wesley (voz), 
Heloísa Muller (cravo), 
Adriana Almeida (violi-
no), Helinho Medeiros 
(sanfona) e João Victor Fi-
guerêdo (percussão). 

Para Heloísa Muller, 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra 
(Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] 
 Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

Última versão do Projeto JusHumor 
será realizada em João Pessoa

Depois de passar por Cajazeiras, Campina Grande e 
Guarabira, acontece hoje a quarta e última versão do Projeto 
JusHumor no auditório do Fórum Cível de João Pessoa a partir 
das 17h. O JusHumor é uma iniciativa da Escola Superior da 
Magistratura (Esma) do Tribunal de Justiça da Paraíba e tem 
como proposta a interação e a revelação de talentos artísticos 
entre magistrados e servidores no âmbito do Poder Judiciário. 
o evento reúne todos os que fazem o Tribunal de Justiça para 
desfrutar momentos de humor. Na programação, a Compan-
hia de Teatro “Oxente” irá apresentar a peça “Por que a noiva 
botou o noivo na Justiça”. Depois, o humorista Marcelo Piancó 
traz seu show “Humor de Fato e de Direito”. Acompanha o 
artista o músico e violonista Léo Nóbrega.

A primeira seleção do 
mestrado em jornalismo

Esta semana o Colegiado do Programa de Pós-Graduação 
em Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
aprovou, por unanimidade, os nomes dos professores Luiz 
Custódio, Thiago Soares e o desta colunista para a comissão 
de seleção do mestrado profissional, na qualidade de titula-
res. Como suplentes estão os professores Carlos Azevedo, 
Cláudio Paiva e Virgínia Sá Barreto.  O edital com as normas 
do processo seletivo será publicado nos próximos quinze dias.

Além dos professores da comissão de seleção, fazem 
parte do programa os docentes Joana Belarmino, Hildeberto 
Barbosa, Dinarte Varela, David Fernandes, Olga Tavares, Pe-
dro Nunes, Guido Lemos e Antônio Fausto Neto. Todos com 
produção intelectual e com publicações reconhecidas pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes).

O Mestrado Profissional  em Jornalismo da UFPB é o pri-
meiro do país na área  aprovado pela Capes. E tem como área 
de concentração a Produção Jornalística.

A área do mestrado contempla o campo profissional do 
trabalho jornalístico, permeado pelo cenário tecnológico e 
os impactos na sua produção. É uma oportunidade para se 
refletir sobre rotinas, métodos de apuração e processos de 
noticiabilidade. Para o Mestrado Profissional o desafio será 
aliar a atuação técnica ao campo reflexivo propiciado pelo 
ambiente acadêmico. Também deve possibilitar a atualiza-
ção do profissional, com base fixada no desenvolvimento 
técnico científico do jornalismo regional.

Como todo programa de Pós-Graduação, o da UFPB tem 
linha de pesquisa definida. No Mestrado Profissional  em Jor-
nalismo, a linha tem dois focos específicos.  Examinar, em 
diferentes contextos jornalísticos, as transformações dos 
processos, produtos e práticas jornalísticas provocadas pela 
presença das tecnologias digitais. E estudar as novas condi-
ções da produção jornalística no âmbito das organizações 
midiáticas ou não midiáticas, mas que apóiam largamente 
suas atividades em referências jornalísticas.

Pela área de concentração e pela linha de pesquisa do 
Mestrado Profissional em Jornalismo já dá para perceber o 
tamanho da responsabilidade da comissão na seleção dos 25 
melhores candidatos. O processo seletivo consistirá de três 
etapas: prova escrita, de avaliação de projetos de pesquisa 
(com entrevista) e de títulos. Isso, quando fevereiro chegar!

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

A mostra Drama-
turgia Sesc - Leituras em 
Cena, que nesta edição é 
denominada de Semana 
Nelson Rodrigues, termi-
na hoje, no auditório do 
Liceu Paraibano, localiza-
do no centro de João Pes-
soa. A atração desta noite, 
a partir das 19 horas, é 
o espetáculo Dorotéia, 
escrita pelo autor home-
nageado. A direção é de 
Márcio Bacellar e o elenco 
- integrado por Albanisa 
Maria dos Santos, Maria 
Edilete Bezerra, Kateryne 
Meneses, Eliene Maria de 
Oliveira e Maurício Barbo-
sa - fará a leitura dramati-
zada da peça, cujo “crime” 
da personagem principal 
é ser a mais bela entre 
tantas feias. A entrada é 
gratuita. 

Leituras em Cena 
termina hoje no 
Liceu Paraibano

Documentário sobre 
Ziraldo será lançado 
na capital

Mídias em destaque

Drops & notas

coordenadora do grupo, 
as composições renascen-
tistas ainda são relativa-
mente desconhecidas em 
relação às épocas poste-
riores, e o objetivo do gru-
po Camena é trazer essas 
composições para o co-
nhecimento do público de 
João Pessoa. “A gente, que 
estuda música, sempre to-
cava Bach, Mozart e Bee-
thoven e os românticos 
do século XIV, então nós 
vínhamos tentando fazer 
uma modificação dessa 
música que é mais conhe-
cida. Porque a música bar-
roca era a música feita nas 
igrejas e na Corte. O obje-
tivo é trazer pra João Pes-
soa esse repertório que é 
mais desconhecido. Inclu-
sive nas escolas, esse é um 
repertório que é relativa-
mente novo. Ainda hoje 

são descobertos composi-
tores dessa época”, disse.

O diferencial do gru-
po Camena é a mistura 
de instrumentos barro-
cos com instrumentos 
criados posteriormente. 
De acordo com Heloísa, é 
feita uma adaptação com 
o objetivo de aproximar 
os sons de instrumentos 
dessa época com os mais 
modernos. “Na verdade, 
como a gente não tem a 
tradição de construtores 
de instrumentos antigos, 
a gente tem feito uma 
adaptação desse repertó-
rio com instrumentos que 
não existiam nessa época, 
a exemplo da sanfona, que 
não é um instrumento tí-
pico desse período. Mas 
para fazer a música não 
é necessário que a gente 
tenha todos os instrumen-

tos específicos da época, 
a gente pode usar instru-
mentos populares que se 
encaixem no repertório. 
A sanfona tem um timbre 
que lembra o de órgão que 
nos ajuda, porque não te-
mos nenhuma igreja nem 
sala de concerto com ór-
gão. Em músicas com som 
mais dramático, e a gente 
usa a sanfona”, explica. 

Segundo Heloísa, essa 
mistura de instrumentos 
de épocas diferentes é 
importante pois enrique-
ce a música. “A gente está 
mesclando alguns instru-
mentos que eram usados 
na época, e outros instru-
mentos como a sanfona e 
a flauta moderna, que são 
adequados, porque tem 
a condição sonora que se 
encaixam nessa música. 
Ao fazer uma sanfona in-
terpretar músicas dos sé-
culos XVI, XVII e XVIII, não 
apenas ampliamos a gama 
de possibilidades musi-
cais, como também mos-
tramos de modo prático 
que o popular e o erudito 
sempre se relacionaram 
no curso da história”.

Sobre a escolha do 
nome do espetáculo, “Afe-
tos Musicais”, Heloísa jus-
tifica que a música barro-
ca era, em sua essência, 
emocional: “A temática da 
poesia do renascimento é 
toda voltada para o amor, 
é um momento em que o 
indivíduo está se pondo 
como indivíduo, os senti-
mentos individuais. Então 
por isso que é uma músi-
ca mais emocional, é uma 
música que fala de afetos 
humanos”. 

Hoje, será lançado em João 
Pessoa o DVD Ziraldo em 
Profissão Cartunista. A 
sessão de pré-estreia para 
convidados, que contará 
com a presença da diretora 
do documentário, Marisa 
Furtado de Oliveira, acon-
tece no auditório do Yázigi 
João Pessoa, a partir das 
19h30.  O lançamento na-
cional do DVD comemora 
os 80 anos de Ziraldo. O 
evento é parte do Top Top! 
- Convenção Paraibana de 
Quadrinhos, que acontece 
nos dias 1 e 2 de dezem-
bro, no Yázigi João Pessoa, 
reunindo importantes 
nomes do quadrinho, com 
a presença de convidados 
como Mike Deodato Jr, 
Christiano Mascaro, Igor 
Tadeu e Ricardo Jaime.

Em cartaz

Até que a Sorte 
nos Separe

Danielle Winits e Leandro Hassum no filme de Roberto Santucci

Tino é um pai de família 
classe média que vê sua vida 
e seu casamento transforma-
dos 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. 

Fotos: Divulgação

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

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

M U I TO  A L É M  D O  P E S O  (BRA,  2012).  Gênero: 
Documentário. Duração: 84 min. Classificação: 
Livre. Direção: Estela Renner. Pela primeira vez 
na história da raça humana, crianças apresentam 
sintomas de doenças de adultos. Problemas 
de coração, respiração, depressão e diabetes 
tipo 2. Todos têm em sua base a obesidade. O 
documentário discute por que 33% das crianças 
brasileiras pesam mais do que deviam. As respos-
tas envolvem o governo, os pais, as escolas e a 
publicidade. Com histórias reais e alarmantes, o 
filme promove uma discussão sobre a obesidade 
infantil no Brasil e no mundo. CinEspaço 1: 16h50.

A ENTIDADE (Sinister, EUA, 2012). Gênero: Terror. 
Duração: 110 min. Classificação: 14 anos. Legen-

dado. Direção: Scott Derrickson, com Ethan Hawke, 
Vincent D’Onofrio, Danielle Kotch. Um escritor de 
livros de crime, que luta para conseguir escrever 
sua próxima história. Ele resolve se mudar com sua 
família para uma casa onde ocorreu o assassinato 
de uma família inteira. Lá, descobre uma caixa com 
vídeos, que mostram assassinatos de outras famí-
lias, revelando a existência de algo sobrenatural 
e perigoso naquele lugar. Tambiá 1: 18h e 20h.

FRANKENWEENIE 3D (Frankenweenie, EUA, 2012). 
Gênero: Animação. Duração: 87 min. Classificação: 
10 anos. Dublado e legendado. Direção: Tim 
Burton. Depois de perder, inesperadamente, seu 
adorado cão Sparky, o jovem Victor Frankenstien 
usa o poder da ciência para trazer de volta à vida 
seu melhor amigo - com apenas alguns pequenos 
ajustes. Ele tenta esconder sua criação feita 
à mão, mas, quando Sparky sai, os colegas de 
sala de Victor, seus professores e toda a cidade 
aprendem que tentar “dominar a vida” pode ser 
algo monstruoso. Manaíra 7/3D:12h15, 14h45 e 
16h30 (exceto sábado e domingo).

O MAR NÃO ESTÁ PARA PEIXE 2 (The Reef 2: High 
Tide, EUA, 2012). Gênero: Animação. Duração: 

Classificação: Censura: Livre. Dublado. Direção: 
Mark A. Z. Dippé. Treinado nas artes dos ances-
trais poderes aquáticos, o peixinho Pê agora pode 
facilmente derrotar um tubarão com as próprias 
nadadeiras,  mantendo afastados quaisquer 
predadores que ameacem seus amigos e vizinhos 
do recife. Infelizmente, ser o único herói da cidade 
também tem seu preço, especialmente quando um 
grupo de maléficos tubarões famintos decreta o 
fim daquela região. Tambiá 1: 14h e 16h.

GONZAGA, DE PAI PRA FILHO (BRA, 2012).Gênero: 
Drama. Duração: 130 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Breno Silveira, com Adelio Lima, 
Chambinho do Acordeon, Land Vieira.  A história do 
relacionamento conflituoso entre Luiz Gonzaga, 
cantor de enorme apelo popular conhecido como 
o rei do baião, e seu filho Gonzaguinha, que 
também seguiu a carreira musical, mas que nunca 
foi valorizado como artista pelo pai. Baseado em 
gravações reais feitas entre os dois músicos, o 
filme pretende representar uma homenagem a 
Luiz Gonzaga no centenário de seu nascimento, 
em 2012. CinEspaço 1: 14h20, 18h50 e 21h20. 
Manaíra 1: 13h15, 16h, 18h50 e 21h50. Manaíra 
8: 15h25 e 20h50. Tambiá 4: 13h50, 16h10, 

18h30 e 20h50.
007 – OPERAÇÃO SKYFALL  (Skyfall ,  EUA /GBR, 
2012). Gênero: Ação. Duração: 145 min. Classi-
ficação: 12 anos. Dublado e legendado. Direção: 
Sam Mendes, com Daniel Craig, Javier Bardem, Judi 
Dench, Ralph Fiennes e Albert Finney. A lealdade 
de James Bond à M, sua chefe, é testada quando 
seu passado volta a atormentá-la. Com a MI6 
sendo atacada, o agente 007 precisa rastrear 
e destruir a ameaça, sem se importar o quão 
pessoal será o custo disto. . CinEspaço 2: 14h, e 
19h. Manaíra 7: 18h40 e 22h. Tambiá 2: 14h30, 
17h30 e 20h30.

ATÉ QUE A SORTE NOS SEPARE (BRA, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração: 104 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Roberto Santucci, com Leandro 
Hassum, Danielle Winits 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.

Cairé Andrade
Especial para A União

O grupo Camena faz uma mistura de instrumentos barrocos
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Audiovisual

AFundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope) 
inaugura hoje, a partir 
das 19h30, para con-
vidados, no 1º andar 
da sede da instituição, 
localizada no centro da 
cidade, o Cine Funjope 

Linduarte Noronha. “A homenagem é um bom 
presente, super justa e fundamental, porque 
Linduarte é um marco do cinema nacional e 
divisor de águas, principalmente no cinema 
documental”, disse para o jornal A União o ci-
neasta paulista Ninho Moraes, que participará 
da solenidade de lançamento nesta noite e é 
diretor geral e roteirista do longa Futuro do 
Pretérito – Tropicalismo Now, um dos filmes 
que será exibido na cerimônia. O outro é o 
curta-metragem Ikó-Eté, de Torquato Joel, 
que também se fará presente.

Ninho Moraes, que vem à Paraíba pela 
primeira vez, confessou que é um momento 
“emocionante” e admitiu ser a iniciativa da 
inauguração do Cine Funjope Linduarte No-
ronha “muito importante”, por homenagear 
o saudoso cineasta. “Linduarte deu um novo 
rumo ao documentário”, disse o diretor pau-
lista, que também é professor na Faculdade 
Casper Líbero de Rádio e TV, onde costuma 
ressaltar a obra de Noronha aos alunos na 
área do audiovisual.

“A existência de um espaço para a exibi-
ção de filmes já é uma necessidade histórica 
dos realizadores, produtores e profissionais 
ligados ao audiovisual na capital. Também 
será um instrumento de formação de plateia 
para um público que terá oportunidade de as-
sistir a debates com cineastas e realizadores”, 
destacou o diretor da Fundação Cultural de 
João Pessoa, Lúcio Vilar, referindo-se ao Cine 
Funjope Linduarte Noronha, que funcionará 
no 1º andar da sede da instituição.

A própria localização do novo espaço 
- cuja capacidade é para 150 pessoas e tam-
bém será utilizado para outras atividades, 
a exemplo de palestras, oficinas e reuniões 
- foi pensada de forma estratégica. “O fato do 
Cine Funjope Linduarte Noronha funcionar 
na sede de uma fundação cultural, em pleno 
centro da cidade e com entrada gratuita, re-
presenta uma importante facilidade de acesso 
à cultura. Há tempo João pessoa precisava de 
um equipamento como este”, disse Lúcio Vilar. 

Homenagem a Linduarte

 

Os pintores italianos Ernesto Scu-
diero e Massimo Biondi vão ter obras 
expostas a partir de hoje em João pessoa. 
A nova galeria Visu, que abriu em julho 
na capital, inaugura nesta noite, às 20 
horas, a exposição Arte Toscana Visita a 
Paraíba, com 22 quadros dos dois artistas 
que apresentam traços impressionistas 
marcantes em suas peças.

“São dois pintores de Livorno, na 
Toscana, mestres renomados interna-
cionalmente. E pintam com técnicas que 
não são vistas por aqui, não existe nada 
parecido com o que eles fazem por aqui”, 
disse Wilhelm Braga, responsável da ga-
leria de artes Visu.

Scudiero é mestre de Biondi. E os 
dois tem uma característica em comum: 
uma forte influência da pintura do movi-
mento dos Macchiaioli, expressão italiana 

do impressionismo francês e que originou-se 
na Toscana e permanece viva até o presente 
no clima artístico da cidade de Livorno.

Trata-se de um movimento que propunha 
uma pintura semiacabada, quase um esboço. 
Ao contrário de algumas temáticas da época, 
se voltavam a temas dos campos italianos, das 
lavouras. Tinha quase nada de religioso nelas.

“Naquela época, um grupinho fazia uma 
pintura não acabada, para que quem visse a 
tela pudesse completar a cena de seu modo. 
É uma pintura muito agradável, não é aquela 
que se cansa de ver”, disse Wilhelm.

Wilhelm é um carioca que logo cedo foi 
morar em Paris. Por lá, como morava perto 
do museu do Louvre, teve a oportunidade de 
conviver com pessoas que trabalham no es-
paço que o apresentaram ás artes, como um 
moldureiro que era seu vizinho. Ele acabou indo 
para os Estados Unidos, onde montou duas 

Futuro do Pretérito – Tropicalismo Now, de Ninho Moraes, e Ikó-Eté, 
de Torquato Joel, serão exibidos hoje na inauguração do Cine Funjope
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

0  lugares. O equipamento também será 
utilizado. A programação de dezembro, com 
duas sessões semanais, será anunciada du-
rante a solenidade desta quinta-feira.

A Funjope abre, a partir das 9h de ama-
nhã, a primeira sessão - gratuita - para o 
público em geral. Depois da exibição do longa 
Futuro do Pretérito – Tropicalismo Now e do 
curta Ikó-Eté, os espectadores poderão assis-
tir a um debate sobre ambas produções, com 
a presença dos realizadores Ninho Moraes e 
Torquato Joel, além dos jornalistas Carlos Ara-
nha - coordenador da Divisão de Literatura da 
própria Fundação - e Walter Galvão.

De acordo com a coordenadora da Di-
visão de Audiovisual da Fundação, Marcélia 
Cartaxo, a programação mensal incluirá fil-
mes locais, regionais e nacionais. “Nós temos 
um acervo, composto por cerca de 400 filmes, 
que ganhamos da Ancine (Agência Nacio-
nal de Cinema), com produções do cinema 
brasileiro. A proposta é utilizá-lo, junto com 
outras realizações, a partir de dezembro”, 
acrescentou ela.

A inauguração do Cine Funjope 
Linduarte Noronha será a oportunida-
de para o lançamento do longa Futuro 
do Pretérito – Tropicalismo Now em João 

Pessoa. Sucesso de crítica, o filme partici-
pou de festivais, foi lançado neste mês de 
novembro no Rio de Janeiro e em São Paulo 
e lança um olhar para um dos movimentos 
culturais mais efervescentes da história do 
Brasil, o Tropicalismo. No entanto, o tema é 
abordado de uma maneira diferente dos de-
mais trabalhos sobre o assunto. Os diretores 
usaram os princípios do próprio movimento, 
misturando inúmeras referências e - simulta-
neamente - enaltecendo a brasilidade.

Já o curta Ikó-Eté – com nove minutos 
e meio de duração - aborda o universo social 
dos índios Potiguara, na Baía da Traição -PB 
e é o primeiro de uma trilogia sobre a segre-
gação social no país. “O filme é uma ficção 
baseada na realidade dos índios Potiguara, 
que vivem acuados entra a plantação de 
cana e o resquício da Mata Atlântica exis-
tente ainda na reserva da região. Também 
aproveitamos para discutir a questão eco-
lógica”, disse Torquato Joel, diretor da pro-
dução, que é de 2012, foi exibida no Festival 
Internacional de Curta-Metragens de São 
Paulo e no Festival Janela Internacional, do 
Recife-PE e, agora, está sendo lançado em 
vídeo durante a solenidade de inauguração 
do Cine Funjope, em João Pessoa.

galerias até que resolveu voltar para o Brasil.
Por aqui, em uma palestra no Instituto 

Dante Alighiere, conheceu o pintor Massi-
miano Biondi. Ficaram amigos e daí surgiu 
a proposta da exposição, cujos quadros 

estarão à venda. “Fiz o convite e ele de 
imediato perguntou por seu mestre, o Scu-
diero”, lembrou Wilhelm. Essa é a segunda 
exposição da galeria Visu e deve permanecer 
por dois meses.

Tela do pintor Ernesto Scudiero, que integra a exposição Arte Toscana Visita a Paraíba

O Cine Funjope Linduarte Noronha, que tem capacidade para 150 pessoas, será inaugurado com exibição 
de filmes e um debate com o diretor paulista Ninho Moraes (ao lado) e com o paraibano Torquato Joel

FOTOS: Divulgação

Homenagem - O Cine Funjope homena-
geia o saudoso cineasta Linduarte Noronha, 
que nasceu em Ferreiros-PE, mas se radicou 
nos primeiros anos de vida em João Pes-
soa. Ele é autor do documentário Aruanda 
(1960), considerado precursor do Cinema 
Novo e fundador do novo documentário bra-
sileiro, de cunho antropológico. E também 
produziu O Cajueiro Nordestino (1962) e o 
longa-metragem de ficção O Salário da Morte 
(1970). Ele faleceu aos 81 anos de idade, no 
dia 30 de janeiro e 2012. 
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Mais de 85% dos bra-
sileiros separariam o lixo 
durante a coleta seletiva

Região do Seridó
Plano beneficia mineradores da Paraíba

O Governo do Estado 
lançou o Plano de Ação da 
Mesorregião do Seridó com 
o objetivo de desenvolver 
ações voltadas aos mine-
radores das sete coopera-
tivas existentes na Paraíba. 
O plano beneficiará direta-
mente 54 municípios, sen-
do 28 do Rio Grande do 
Norte e 26 da Paraíba, em 
uma área de aproximada-
mente 20 mil km².

As atividades foram di-
vulgadas durante um semi-
nário no município de Junco 
do Seridó, onde todos os in-
tegrantes puderam apresen-
tar suas ações elaboradas e 
discutidas em quatro ofici-
nas realizadas este ano nas 
cidades de Caicó (RN), Cur-
rais Novos (RN) e Picuí (PB). 
O plano é desenvolvido por 
meio da Companhia de De-
senvolvimento dos Recursos 
Minerais (CDRM), Secreta-
ria de Estado do Turismo e 
Desenvolvimento Econômico 
(Setde) e Ministério da Inte-
gração Nacional (MI).

Para o técnico em mine-
ração e pesquisador, Antônio 
de Pádua, o objetivo prin-
cipal do plano é garantir a 
execução das ações de infra-
estrutura econômica e social 
previstas para a mesorregião 
nos instrumentos de plane-
jamento federal e estadual. 
“Além disso, nós poderemos 
dotar as condições neces-
sárias ao aproveitamento 
de oportunidades econômi-
co-produtivas promissoras 
para o desenvolvimento in-
tegrado e sustentável da me-
sorregião”, explicou.

O presidente da CDRM, 
Marcelo Falcão, destacou a 
importância do plano para 
fortalecer também os Arran-
jos Produtivos Locais (APL) 
como apicultura, piscicultu-
ra, fruticultura, ovinocapri-
nocultura e, principalmente, 
os de base mineral. “Na me-
sorregião e Sertão, a nossa 
maior riqueza são os recur-
sos minerais. Por isso, o go-
verno vem incentivando hoje 
a participação do produtor 
mineral nas cooperativas, sua 
capacitação e o encaminha-
mento das formalizações dos 
títulos minerais para pode-
rem ter as licenças ambien-
tais necessárias”.

Investimentos
Duas unidades para de-

sagregação, britagem e moa-
gem dos minérios estão sen-
do montadas nos municípios 
de Pedra Lavrada e Nova Pal-
meira. “Essas novas unida-
des vão gerar uma mudança 
de vida total aos minerado-
res, pois hoje eles vendem 
o minério ao preço bruto de 
R$40,00 a tonelada. Porém, 
quando o minério for britado 
e moído, dependendo da sua 
granulometria, ele poderá 
chegar a custar R$300 a to-
nelada”, exemplificou Marce-
lo Falcão.

Devido ao alto valor de 
custo para investimentos 
neste setor, o Governo do 
Estado, através da CDRM, 
Empreender-PB, Cooperar 
e Ministério da Integração 
Nacional, está mecanizando 
cada vez mais o trabalho dos 
mineradores.
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Saiba mais

A perspectiva de ficar rico do dia para a 
noite não sai da cabeça dos garimpeiros, 
seja ele de qualquer região do mundo. Na 
região do Seridó da Paraíba, centenas de  
paraibanos se dividem entre o trabalho 
nas lavouras em períodos de eventuais 
chuvas e extração nas minas de 
quartzito e cristal de rocha.
Conforme um projeto desenvolvido 
no âmbito da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), coordenado pelo 
professor Antônio Pedro Ferreira Sousa, 
mais de nove mil trabalhadores informais 
estão distribuídos em 17 municípios 
da região. Eles correm o risco de sofrer 
graves consequências físicas devido ao 
trabalho insalubre. E a natureza é degra-
dada devido a um trabalho desordenado. 
“A informalidade é muito grande, o que 
continua depedrando um patrimônio que 
pertence a União”, alertou o professor. 
Segundo informa Antônio Sousa, o projeto 
propõe trazer esses trabalhadores para 
o mercado formal. Desde 2008, o projeto 
Desenvolvimento da Pequena Mineração 
do Seridó Paraibano no Âmbito do Arranjo 
Produtivo Local, possibilizou a criação 
de 7 entidades nos municípios de Picuí, 
Várzea, Junco do Seridó, Frei Martinho, 
Assunção, Nova Palmeira e Pedra Lavrada. 
Os mineradores dividem desde os custos, 
até os lucros da extração de quartzito. 
“A maioria desses garimpeiros vive em 
condições de miséria e o nosso objetivo 
foi apresentar algumas alternativas 
para que eles tenham um aumento 
significativo de renda”, acrescentou An-
tônio Pedro. Uma dessas possibilidades 
é a produção de mosaicos cuja matéria 
prima básica é a grande parte do 
mineral que é extraído. 
Além de diminuir o impacto ambien-
tal, os trabalhadores podem ter um 
acréscimo em sua renda de mais de 
1000%. “Nós podemos reduzir a zero 
as perdas, porque além de proporcionar 
uma transformação na maneira de lidar 
com os minérios, nós vamos inserir uma 
política de sustentabilidade para me-
lhorar o nível de vida desses pequenos 
produtores”, ressalta o pesquisador 
Antônio Pedro Sousa.  

Pedras preciosas e semi-preciosas compõem o variado leque de produção de minérios no Estado. Metais nobres e raros também se encontram no subsolo paraibano

“É preciso haver investimen-
tos em materiais pesados desde 
a lavra, que é a parte de extra-
ção, até o beneficiamento, para 
que haja o aumento da produti-
vidade e agregação de valor aos 
minérios”, disse o presidente da 
CDRM. Em processo de licitação, 
a CDRM está adquirindo duas re-
troescavadeiras, cinco guinchos e 
quatro esteiras transportadoras 
de minérios.

Uma série de ações propor-
cionada pelo acesso ao crédito, 
por meio dos programas de fi-
nanciamento do Empreender-PB 
e Cooperar do Governo do Es-
tado, está possibilitando a me-
canização das cooperativas de 
mineradores. Segundo Marcelo 
Falcão, será possível abandonar 
os materiais rudimentares como 
picareta, pau e carro de mão em 
detrimento das novas aquisições 
de equipamentos mecanizados 
pesados.

Apenas para o setor de mi-
neração foram liberados do 
Empreender-PB cerca de R$ 
2.174.280,00 para as cooperati-
vas de garimpeiros e minerado-
res dos municípios de Várzea, 
Nova Palmeira, Pedra Lavrada, 
Picuí e Frei Martinho.

Legalização
Outra prioridade do Governo 

Estadual é o combate à informali-
dade da profissão, que já dura mais 
de 60 anos. “Através de parcerias, 
estamos fazendo um trabalho de 
conscientização dos mineradores 
para que se filiem às cooperativas, 
participem de capacitações e que 
haja a formalização dos títulos mi-
nerários. Eles irão sentir a impor-
tância da legalidade a partir dos 
direitos com a Seguridade Social, 

agregação de valor aos seus pro-
dutos como o feudspato, quartzo, 
gemas e outros”.

Marcelo Falcão completou 
destacando a importância do 
recolhimento de impostos de 
forma legal para que os valores 
possam retornar ao município 
em forma de investimentos para 
o combate dos impactos ambien-
tais e construções de estradas, 
por exemplo.

O antigo pensamento da cul-
tura individualista do pequeno 
produtor mineral, onde produ-
zir sozinho seria mais lucrativo é 
uma ação que tem sido combati-
da. “A união deles é que torna-
rá esse processo acelerado e, de 
fato, poderão mudar de vida. O 
atravessador continuará com seu 
trabalho, mas o pequeno produ-
tor não precisará disso, porque 
através das cooperativas eles po-
derão buscar novos comércios e 
mercados”.

Capacitações 
Em parceria com o Sebrae, 

Fiep, Senai, CDRM e Ministério da 
Integração Nacional, estão sen-

do encerrados um período de 16 
capacitações realizadas durante 
todo o ano nas sedes das coopera-
tivas voltadas aos produtores mi-
nerais. Dentre as principais, desta-
cam-se as de Primeiros Socorros e 
Segurança e Saúde da Mineração, 
Manuseio de Explosivos, Gestão 
de Cooperativa e Conhecimentos 
Básicos em Mineralogia.

“As instituições são de ex-
trema importância para esse 
processo, seja na capacitação, 
elaboração de projetos, no acom-
panhamento, motivação e cons-
cientização extrativista. O incen-
tivo ao uso de equipamentos de 
segurança para diminuir os im-
pactos causados e a mortalidade 
no setor são muito importantes”, 
disse o presidente da CDRM.

Para evitar a incidência da 
doença silicose, que ataca os pul-
mões dos mineradores devido a 
inalação do pó da sílica, as perfu-
ratrizes estão sendo manuseadas 
com o uso da água.

A elaboração do plano de 
Ação da Mesorregião do Seridó 
está sendo possível devido à coo-
peração de representantes do Go-
verno Federal, através do Ministé-
rio da Integração Nacional (MI): 
Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG); Instituto Federal 
da Paraíba (IFPB) Picuí-PB; Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 
Norte  (UFRN); Universidade Esta-
dual da Paraíba  (UFPB); Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte  
(IFRN); Secretaria de Planejamen-
to do Rio Grande do Norte; Agên-
cia de Desenvolvimento Sustentá-
vel do Seridó (Adese): Secretaria 
de Estado do Turismo e Desenvol-
vimento Econômico (Setde-PB) e 
Companhia dos Recursos Minerais 
do Estado da Paraíba (CDRM).

Setor terá retroescavadeira, guincho e esteira

Empreender-PB 
já liberou R$ 2.174.280 
para o segmento 
mineral. Governo 
combate a 
informalidade da 
profissão que 
já dura 60 anos

Foto: Divulgação
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SBC premia médicos da equipe
atendimento a crianças cardiopatas

A Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC) outor-
gou o prêmio ‘Nicola Albano’ 
a dois integrantes da equipe 
da Rede de Cardiologia Pedi-
átrica Pernambuco-Paraíba 
(RCP). A premiação ocorreu 
durante a realização do Con-
gresso Brasileiro de Perina-
tologia 2012, que ocorreu 
entre os dias 14 a 17 de no-
vembro, em Curitiba. Esta é a 
primeira vez que o prêmio é 
concedido a uma equipe fora 
do eixo Sul/Sudeste.

De autoria do coordena-
dor da rede de maternidades 
para o diagnóstico precoce 
da cardiopatia na Paraíba, 
Cláudio Teixeira Régis, e da 
pediatra da Rede, Juliana 
Soares, o trabalho premiado 
tem o título “Ecocardiogra-
ma realizado pelo neonato-
logista na detecção precoce 
de cardiopatias congênitas”.

Cláudio Régis e Juliana 
Soares receberam prêmio 
durante congresso em SC

Saúde

Para a secretária execu-
tiva de saúde do Governo do 
Estado, Cláudia Veras, o prê-
mio é um reconhecimento 
a toda uma equipe que vem 
trabalhando há mais de um 
ano na estruturaração da as-
sistência cardiológica a fetos, 
recém-nascidos e crianças 
atendidas pelo sistema pú-
blico de saúde paraibano. 
Vera informa que o convênio 
continuará sua atuação vis-
to a renovação do convênio 
se estender até outubro de 
2013. “Destacamos a parce-
ria com o Círculo do Coração 
na parte técnica e de qualifi-
cação, mas salientamos que é 
um investimento totalmente 
financiado pelo Governo do 
Estado. Após o fim do convê-
nio, a perspectiva é a conti-
nuação das atividades, desta 
vez com profissionais da Pa-
raíba treinados e qualifica-
dos”, disse Cláudia Veras. 

A Rede 
A Rede de Cardiologia 

Pediátrica Pernambuco-Pa-

raí-ba (RCP) é pioneira no 
país, fruto de uma parceria 
entre a Associação Círculo 
do Coração de Pernambuco 
e o Governo da Paraíba, por 
meio de convênio firmado 
com a Secretaria Estadual de 
Saúde.

A rede atua na capaci-
tação dos profissionais de 
saúde, em especial neonato-
logistas, ultrassonografistas, 
pediatras e enfermeiros, vi-
sando o diagnóstico e trata-
mento das doenças cardíacas 
em crianças. Após o período 
do convênio, os profissionais 
de saúde do Estado da Para-
íba estarão qualificados para 
fazer a triagem, diagnóstico 
e realizar cirurgias em crian-
ças que tenham doenças car-
díacas congênitas complexas, 
assim como o diagnóstico de 
cardiopatias fetais.

A rede é formada por 12 
maternidades em todo Esta-
do, além do Hospital Arlinda 
Marques, em João Pessoa, 
e cobre cerca de 90% das 
crianças nascidas no Estado. 

As cidades beneficiadas com 
o convênio são João Pessoa, 
Picuí, Monteiro, Esperança, 
Itaporanga, Guarabira, Cam-
pina Grande, Sousa, Patos e 
Cajazeiras. Serão investidos 
R$ 3.327.633,12 no projeto, 
ao longo de dois anos.

Produção científica 
O médico Cláudio Régis 

explica que entre as ativi-
dades do Projeto Círculo do 
Coração há a produção cien-
tífica. Em julho, a Rede re-
cebeu seu primeiro prêmio, 
durante o XXXIII Congresso 
Norte Nordeste de Cardiolo-
gia, ocorrido em Manaus. Ele 
e a colega Juliana Soares sub-
meteram um novo trabalho 
para o 21º Congresso Brasi-
leiro de Perinatologia e obti-
veram o reconhecimento da 
comunidade científica. Para 
além da importância de ser 
o primeiro prêmio do tipo 
concedido para as regiões 
Norte e Nordeste, Cláudio 
Régis destaca o desenvolvi-
mento da pesquisa e estudos 

que envolvem a perinatolo-
gia. “Podemos dizer que esta 
área abrange uma assistên-
cia mais global, que envolve 
mãe e recém-nascido, e desta 
forma, se distingue da obste-
trícia”, disse Cláudio.

Segundo Cláudio Régis, 
o projeto é inovador. Ele re-
lata que estudos científicos 
comprovaram a deficiência 
na área neonatal nas regiões 
Norte e Nordeste, de alar-
mantes 90% e 70%, respec-
tivamente. As deficiências 
incluiriam falta de assistên-
cia, quantitativo profissional 
e realização de cirurgias ne-
cessárias.

O trabalho “Ecocardio-
grama realizado pelo neona-
tologista na detecção precoce 
de cardiopatias congênitas” 
foi escolhido entre os 630 
apresentados no Congresso 
de Perinatologia. Destes, 46 
foram indicados à premia-
ção, sendo dois pertencentes 
à RCP. E ambos paraibanos: 
um de Campina Grande e um 
de João Pessoa, o premiado.

População tem exame grátis de HIV 

Visto para a Jornada 
mundial da Juventude

Rio de Janeiro - O ministro da 
Secretaria-Geral da Presidência, Gil-
berto Carvalho, confirmou ontem que 
não vão pagar pelo visto brasileiro os 
estrangeiros que vierem ao Brasil par-
ticipar da Jornada Mundial da Juven-
tude (JMJ). O evento da Igreja Católica 
está marcado para julho de 2013.

Na avaliação do Governo Fede-
ral, a cobrança de taxas e a comprova-
ção de renda, por exemplo, poderiam 
dificultar a vinda dos católicos para o 
evento. Devido à reciprocidade diplo-
mática, no entanto, a medida libera 
os visitantes da taxa, mas os vistos 
ficam mantidos para estrangeiros de 
países que exigem o documento para 
entrada de brasileiros, como os Esta-
dos Unidos.

“Esta medida é motivada pelo 
nosso interesse em motivar a vinda 
de mais jovens, até pela condição 
econômica deles”, disse Carvalho. “É a 
nossa contribuição para que o evento 
ocorra com o maior número possível de 
jovens”, acrescentou, após encontro 
com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e 
o organizador do evento, o arcebispo 
do Rio, dom Orani João Tempesta.

A jornada deve reunir 2,5 mi-
lhões de pessoas na capital fluminen-
se entre os dias 23 e 28 de julho do 
ano que vem. 

A expectativa é que a maioria 
de visitantes seja de brasileiros ou 
de fiéis vindos de países latinos, mas 
também são esperados católicos de 
outros países, a exemplo de asiáticos 
e africanos. 

De acordo com Gilberto Carvalho, 
para  identificar os jovens que vão en-
trar sem as taxas de visto, as dioceses 
vão enviar para as autoridades brasi-
leiras os nomes dos participantes e o 
país de origem, que serão checados 
pelos órgãos de controle de imigração. 

preocupação com 
questões sociais

São Paulo – As questões so-
ciais preocupam bem mais o brasi-
leiro do que as questões ambientais, 
aponta pesquisa do Programa Água 
Brasil, apresentada ontem durante a 
Reviravolta Expocatadores 2012, na 
capital paulista. Temas como aque-
cimento global, acúmulo e descarte 
inapropriado de resíduos e contami-
nação de rio e mananciais são apon-
tados como principais problemas 
por apenas 7% dos entrevistados. 
O estudo sobre o nível de consciência 
da população sobre práticas susten-
táveis foi encomendado ao Ibope.

Quando questionados sobre os 
três principais problemas que afetam 
o país atualmente, os temas mais 
recorrentes aos entrevistados foram 
saúde (70%), desemprego (53%), 
fome (50%), corrupção (42%) e 
educação pública (39%). Temas 
relacionados ao meio ambiente fica-
ram em penúltimo lugar, perdendo 
apenas para o item economia global, 
que foi citado por 2% dos entrevis-
tados. Participaram do estudo 2.002 
pessoas em todas as capitais e mais 
73 municípios, em novembro do ano 
passado.

Para o coordenador de Progra-
ma Educação para Cidades Susten-
táveis da organização WWF Brasil, 
Fábio Cidrin Gama, os resultados indi-
cam que será necessária uma grande 
sensibilização para mudar a atitude 
do brasileiro em relação ao tema, 
especialmente no momento em que o 
país se organiza para implementar a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS). “A pesquisa mostra que há 
esperança, mas para essa mudança 
a gente vai ter que sensibilizar muito 
toda a sociedade para que as pes-
soas assumam a destinação correta 
do lixo como um hábito e um dever de 
cidadão”, destacou.

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), em parceria 
com o Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga, realiza ação 
de saúde na manhã do próxi-
mo sábado em alusão ao Dia 
Mundial de Luta contra a Aids. 
No evento, que acontece no 
Busto de Tamandaré, das 8h às 
13h, serão oferecidos diversos 
serviços à população, gratuita-
mente, entre eles, testes rápi-
dos para o diagnóstico de HIV, 
Sífilis e Hepatites B e C, além 
de aferição de pressão arterial 
e teste de glicemia. 

A gerente executiva de 
Vigilância em Saúde da SES, 
Talita Tavares, informou que 
os profissionais de saúde pre-
sentes durante a ação ainda 
irão distribuir material infor-
mativo, adesivos, preservati-
vos e géis lubrificantes para 
a população. “Estamos traba-
lhando ações de caráter pre-
ventivo e que possam auxiliar 
no diagnóstico precoce das 
patologias, contribuindo com 
um tratamento mais eficaz e 
capaz de proporcionar melhor 
qualidade de vida ao usuário”, 
disse.

Segundo Talita, o Governo 
do Estado trabalha para am-
pliar o acesso da população aos 
mecanismos que possibilitam o 
diagnóstico precoce não só da 
infecção pelo vírus HIV, como 
das demais doenças sexual-
mente transmissíveis.  “Atua-
mos de forma a proporcionar 
que o cidadão não só tenha 
acesso a um serviço rápido e 
seguro, como possibilitamos 
a mudança positiva no fluxo 
da assistência, encaminhando 
este usuário para os centros 
de referência adequados para 
tratamento, localizados, inclu-
sive, no interior do Estado, na 
eventualidade de um resultado 
positivo. Isso sem descuidar do 
pré e pós-aconselhamento re-
lacionados aos testes rápidos, 
com um acompanhamento hu-
manizado e de qualidade”.

equipe multiprofissional
De acordo com a diretora 

geral do Complexo Hospita-
lar Clementino Fraga (CHCF), 
Adriana Teixeira, o hospital 
vai disponibilizar uma equipe 
multiprofissional a disposição 
da população no Busto de Ta-
mandaré com testagem de He-

patite B e C, Sífilis, HIV, além 
de verificação de Pressão Ar-
terial (PA), Testagem de Glice-
mia, Distribuição de Material 
Educativo, Camisinha e Gel Lu-
brificante. 

Adriana destacou que par-
ticipar da ação alusiva do Dia 
Mundial de Luta contra Aids é 
de extrema importância para 
conscientização e prevenção 
do HIV “Estamos muito felizes 
em poder participar mais um 
ano dessa ação. É necessário 
que além das políticas públi-
cas, a população se conscien-
tize sobre a importância de se 
prevenir”. Segundo a diretora, 
somente este ano, a unidade 
de saúde notificou até o mês 
de outubro 392 novos casos, 
em uma faixa etária de 20 a 50 
anos e a predominância ainda 
é o sexo masculino.

Os resultados dos testes 
rápidos para o diagnóstico de 
HIV ficam prontos em 15 mi-
nutos.  Na eventualidade de 
um resultado positivo, um se-
gundo teste é realizado, com o 
intuito de confirmar ou não a 
primeira informação. A expec-
tativa da Gerência Executiva 
em Vigilância em Saúde é que 

Dia Mundial de Luta contra a Aids oferece 
exames de HIV, Sífilis e  Hepatites na PB

de 100 a 150 pessoas sejam 
beneficiadas com o serviço de 
testagem rápida na ação a ser 
promovida no próximo sába-
do. Na ocasião, também esta-
rão disponíveis para distribui-
ção 20 mil preservativos e 15 
mil géis lubrificantes.

Talita informou ainda 
que os Centros de Testagem 
e Aconselhamento (CTAs) dos 
municípios de Campina Gran-
de, Patos, Princesa Isabel e 
Santa Rita terão expediente 
no próximo sábado e também 
vão disponibilizar para a po-
pulação os testes rápidos para 
o diagnóstico de HIV.

Atividades vão até dezembro
A programação da SES em 

alusão ao Dia Mundial de Luta 
contra a Aids não se restringe, no 
entanto, até sábado. As ações se 
estendem até dezembro. Ama-
nhã o secretário de Estado da Saú-
de, Waldson Souza Dias, assina a 
portaria que implanta o Comitê 
Estadual de Saúde Integral para 
a População LGBT. Na ocasião, o 
gestor também assina a portaria 
que nomeia os membros inte-
grantes do comitê que tem como 
principal objetivo pensar e ofere-
cer uma maior assistência na área 
da saúde à população LGBT.

De acordo com Flávia Sar-
mento, técnica da Gerência 
Operacional de DSTs/Aids e He-
patites Virais, já está em proces-
so de implantação um fluxo de 
atendimento especializado para 

a população LGBT no Complexo 
Hospitalar Clementino Fraga, re-
ferência do atendimento de do-
enças infectocontagiosas. 

A assinatura da portaria, que 
acontece no Centro Formador de 
Recursos Humanos (Cefor-PB), 
a partir das 9h, contará com re-
presentantes do Movimento Es-
pírito Lilás (MEL), Associação das 
Travestis da Paraíba (Astrapa), 
Fórum LGBT de Catolé do Rocha, 
Grupo de Mulheres Lésbicas Má-
ria Quitéria e da ONG Gayrreiros 
do Vale do Paraíba. Amanhã, a 
Gerência Operacional, em par-
ceria com a 3ª Gerência Regional 
de Saúde, disponibilizará e reali-
zará testes rápidos para o diag-
nóstico de HIV, Sífilis e Hepatites 
B e C, na Praça da Bandeira, em 
Campina Grande, das 8h às 12h.

Teste para população indígena
De 21 de novembro a 8 de de-

zembro, profissionais da Gerência 
Operacional de DST/Aids e Hepa-
tites Virais, em parceria com o Mi-
nistério da Saúde, por intermédio 
da Secretaria Especial da Saúde 
Indígena, realizam testes rápidos 
para diagnóstico de Aids, Sífilis e 
Hepatites B e C, junto às popula-
ções indígenas da Paraíba. 

O serviço está sendo ofereci-
do na terra indígena potiguara, 
atendendo uma média de 1.500 
índios residentes nas aldeias loca-
lizadas nos municípios de Baía da 
Traição, Marcação e Rio Tinto.

Nos dias 21 e 22, os técnicos 
da SES realizaram os testes rápi-
dos na população indígena, sexu-
almente ativa, das aldeias Santa 
Rita, Cumaru e Lagoa do Mato. 
Nesta semana, o trabalho vem 

sendo realizado nas aldeias do 
município de Marcação.

A iniciativa faz parte da 
“Campanha Fique Sabendo” que 
também procura orientar acerca 
das doenças sexualmente trans-
missíveis; elencando as formas 
de contágio e, principalmente, os 
meios de prevenção.

Em novembro, a Gerência 
Operacional de DST/Aids e Hepa-
tites Virais, iniciou o processo de 
implantação da testagem rápida 
nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) dos municípios da 3ª, 6ª e 
11ª Gerências Regionais de Saúde 
do Estado.

 Foram treinados profissio-
nais de saúde de UBSs de 33 mu-
nicípios, de modo que ficassem 
aptos a realizar os testes rápidos 
para diagnóstico de HIV e Sífilis. 

FoTo: Divulgação
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Coleta seletiva
Mais de 85% dos brasileiros separariam o lixo

São Paulo – A maioria (85%) dos 
brasileiros que ainda não conta com 
coleta seletiva estaria disposta a sepa-
rar o lixo em suas casas, caso o serviço 
fosse oferecido nos municípios, apon-
ta pesquisa divulgada ontem pelo 
Programa Água Brasil. Apenas 13% 
dos entrevistados declararam que 
não fariam a separação dos resíduos e 
2% não sabem ou não responderam. 
O estudo, encomendado ao Ibope, 
entrevistou 2.002 pessoas em todas 
capitais e mais 73 municípios, em no-
vembro do ano passado.

Apesar da disposição em contri-
buir para a destinação adequada dos 
resíduos sólidos, o percentual dos que 
não têm meios para o descarte susten-
tável chega a 64% dos entrevistados. 
A quantidade de pessoas que contam 
com coleta seletiva ou que têm algum 
local para deixar o material separado 
representa 35% da amostra.

Em relação aos produtos que cos-
tumam ser separados nessas casas, as 
latas de alumínios ficam em primeiro 
lugar, com 75%, seguidas pelos plás-
ticos (68%), papéis e papelões (62%) 
e vidros (55%). Os eletrônicos, por 
outro lado, são separados por apenas 
10% dos entrevistados. Cerca de 9% 
dos entrevistados não separam ne-
nhum material mesmo que o serviço 
de coleta seletiva esteja implantado 
na sua região.

Dos que contam com o serviço 
de coleta seletiva, metade (50%) dos 
casos tem a prefeitura como respon-
sável pelo trabalho. Catadores de rua 
(26%), cooperativas (12%) e local de 
entrega (9%) aparecem em seguida 
dentre os meios de coleta disponíveis.

Tarifa diferenciada
O estudo aponta também que a 

proposta de uma tarifa relaciona ao 
lixo divide opiniões. A ideia de que 
quem produz mais resíduos deve pa-
gar uma quantia maior é aprovada 
completamente por 13% dos entre-
vistados, 23% concordam parcial-
mente. Os que discordam completa-
mente a respeito do pagamento da 
taxa somam 36%. Há ainda os que não 
concordam, nem discordam (16%) e 
os que discordam em parte, com 10%.

Na hora de consumir, práticas 
sustentáveis ainda são deixadas de 
lado. Preço, condições de pagamento, 
durabilidade do produto e marca lide-
ram as preocupações do consumidor 
brasileiro. O valor do produto, por 
exemplo, é considerado um aspecto 
fundamental por 70% dos entrevis-
tados. Características do produto li-
gadas à sustentabilidade, no entanto, 
como os meios utilizados na produ-
ção, o tempo que o produto leva para 
desaparecer na natureza e o fato de a 
embalagem ser reciclável, ficam em 
segundo plano.

Os entrevistados responderam 
ainda quais produtos devem ser me-
nos usados em suas casas nos próxi-
mos três anos. O campeão foi a sacola 
plástica. O produto é comprado com 
frequência em 80% das residências, 
mas 34% dos entrevistados espe-
ram reduzir o consumo. Em segui-
da aparecem os copos descartáveis 
(31%), bandejas de isopor (22%) e 
garrafas PET (21%). No fim da lista, 
entre os que devem permanecer com 
alto percentual de consumo, estão 
os produtos de limpeza perfumados. 
Apenas 9% estimam que irão redu-
zir o uso desses materiais. Mais de 
74 mil toneladas de lixo ainda são 
encaminhadas, diariamente, para os 
lixões do país ou para aterros contro-
lados – antigos lixões que passaram 
por melhorias para virarem aterros 
–, segundo dados do Plano Nacional 
de Resíduos Sólidos: Diagnóstico dos 
Resíduos Urbanos, Agrosilvopastoris 
e a Questão dos Catadores. 

Mais de 74 mil toneladas de lixo ainda são encaminhadas diariamente para lixões e aterros controlados, locais inadequados para receber os resíduos

Camila Maciel
Da Agência Brasil

Brasília – Os resíduos secos do 
cultivo de cana-de-açúcar no Brasil 
poderiam gerar mais energia do 
que a potência instalada da Usina 
de Itaipu. De acordo com o Pla-
no Nacional de Resíduos Sólidos: 
Diagnóstico dos Resíduos Urbanos, 
Agrosilvopastoris e a Questão dos 
Catadores, divulgado pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), o uso desses resíduos pode-
riam gerar 16.464 megawatts por 
ano.

O levantamento mostra que, 
entre 13 culturas agrícolas pesqui-
sadas, a cana-de-açúcar foi a que 
gerou maior volume de resíduos, 
201 milhões de toneladas por ano, 
incluindo subprodutos como o ba-
gaço que tem alto potencial ener-
gético e vinhaça com melhor apro-
veitamento como adubo na própria 
plantação.

O setor já é considerado autos-
suficiente em termos energéticos, 
atendendo a mais de 98% da sua 
própria demanda de energia. Se-
gundo o Ipea, ainda existe grande 
potencial para geração de exceden-
tes energéticos que ainda é muito 
pouco utilizado.

“Para viabilizar uma maior dis-
ponibilização dessa energia para a 
rede elétrica, entretanto, será ne-
cessário vencer várias barreiras de 
ordem técnica, econômica e regu-
latória, sendo necessários mais in-
centivos econômicos para motivar 

os investimentos do setor privado 
nessa área”, destacou o documento.

Solução
Além do potencial energético, 

a queima do bagaço também so-
luciona o problema de destinação 
desse resíduo, que é muito volumo-
so e de difícil transporte.

No total das 13 culturas pes-
quisadas pelo instituto, o volume 
de resíduos produzidos chegou a 
291 milhões de toneladas por ano. 
O Ipea analisou o potencial ener-
gético apenas dos cultivos secos, 
como o de cana-de-açúcar, milho e 
soja, desconsiderando as culturas 
de banana, laranja e uva.

“O aproveitamento desses re-
síduos, além de evitar potenciais 
impactos negativos causados pelo 
descarte inadequado no ambiente, 
pode gerar muitos benefícios eco-
nômicos para o país”, destacou o 
estudo.

Os resíduos da agricultura, 
pecuária e florestas também po-
deriam atender às necessidades 
de energia elétrica do setor e ain-
da ser comercializada no mercado. 
De acordo com o levantamento, na 
pecuária, as criações de bovinos, 
suínos e aves geram cerca de 1,7 
bilhão de toneladas de dejetos por 
ano. Desse total, 365 milhões de to-
neladas de dejetos são produzidas 
a partir de criações confinadas, que 
poderiam virar energia reduzindo 
os impactos sobre o meio ambien-
te. A criação de bovinos responde 
por quase 90% deste volume

Resíduos poderiam gerar 
mais energia do que Itaipu

CANA-DE-AÇÚCAR

São Paulo – A quantidade 
de resíduos sólidos gerados 
no Brasil em 2011 totalizou 
61,9 milhões de toneladas, 
1,8% a mais do que no ano 
anterior, de acordo dados do 
Panorama dos Resíduos Só-
lidos no Brasil 2011, lançado 
pela Associação Brasileira das 
Empresas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais (Abrelpe), 
durante a 11ª Conferência de 
Produção Mais Limpa e Mu-
danças Climáticas da Cidade 
de São Paulo, que ocorreu em 
maio passado. Do total cole-
tado, 42% do lixo acabam em 
local inadequado.

Segundo o diretor exe-
cutivo da Abrelpe, Carlos 
Silva Filho, o crescimento de 
resíduos sólidos no período 
de 2010 para 2011 foi duas 
vezes maior do que o cres-
cimento da população, que 
cresceu 0,9% no período. “Se 
continuarmos nessa curva 
ascendente de crescimento 
ano após ano e não conse-
guirmos, de alguma forma, 
adotar ações adequadas para 
conter essa geração, certa-
mente, em médio prazo, nos-
sos sistemas de gestão de re-
síduos entrarão em colapso”. 
O estudo mostra ainda que, 
em 2011, foram coletados 
55,5 milhões de toneladas 

de resíduos sólidos, o que re-
sulta em uma cobertura de 
90%. “Cerca de 10% de tudo 
o que é gerado acabam em 
terrenos baldios, córregos, 
lagos e praças. Nós vemos 
que esse problema é recor-
rente em praticamente todas 
as cidades do país”, disse Sil-
va Filho. Da quantidade cole-
tada, o Sudeste responde por 
53% e o Nordeste por 22%. 
“Nessas duas regiões estão 
concentrados 75% de todo o 
lixo do território nacional”.

Impacto negativo
Segundo o Panorama, 

42% dos resíduos sólidos fo-
ram destinados em locais 
inadequados como lixões e 
aterros controlados. Filho res-
saltou que a Abrelpe conside-
ra a segunda opção inadequa-
da porque, do ponto de vista 
ambiental, têm o mesmo im-
pacto negativo que os lixões. 
“O aterro controlado não pro-
tege o meio ambiente como 
um aterro sanitário”.

A quantidade de lixo le-
vado para aterros sanitários 
pode ter sido maior em por-
centagem, mas ao analisar a 
quantidade nota-se que em 
2011 a situação piorou. “Em 
2010 o volume de destinação 
inadequada foi 22,9 milhões 
de toneladas contra 23,2 mi-
lhões de toneladas em 2011”, 
disse o diretor da Abrelpe.

42% do material sólido vai 
para locais inadequados

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

Flávia Albuquerque
Da Agência Brasil
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Encontro de amigas
A ÚLTIMA REUNIÃO do ano do Clube Amigas Para 

Sempre foi em ritmo de confraternização natalina, com 
direito a Papai Noel, interpretado por Conceição Imperia-
no, música de Antônia Finizola, Dadá Gadelha e Zélia Maia, 
além de bênçãos do Padre Héliton Marconi, capelão do 
Grupamento de Engenharia.

O evento foi organizado por Ezilda Rocha e Roziane 
Coelho no Sonho Doce, onde também houve troca de pre-
sentes de amiga secreta.

ESTÁ MARCADO para o próximo dia 9, na Galeria Lou-
ro e Canela, mais um Café com Moda, bate-papo sobre o 
mundo fashion, idealizado pelos jornalistas Alex Cavalcanti, 
Margarete Almeida e Raquel Medeiros. O tema do encontro 
será o universo da fotografia a ser conduzido pelo fotó-
grafo e empresário Wellington Jan. Amigas para sempre: Dadá Gadelha, Ezilda Rocha que aniversaria hoje, Roziane Coelho, Zélia Maia e Yolanda Fernandes

FOTO: Dalva Rocha

Sra. Viviane Carvalho, em-
presários Silvana Soares 
Ribeiro e Fernanda Moura, 
músico Zé Filho, cabelei-
reira Ezilda Rocha, tabe-
liã Maria Emília Freitas, 
advogadas Ana Dolores 
Suassuna e Walesca 
Bezerra de Vasconcelos, 
administradora Carolina 
Montenegro Cavalcanti, 
artista plástica Joseneide 
Nascimento Fonseca.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Deve-se temer mais o 
amor de uma mulher, do 
que o ódio de um homem”

“A amizade é, acima de 
tudo, certeza - é isso que a 
distingue do amor”

SÓCRATES MARGUERITE YOURCEMAR

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos
  O Unipê vai realizar no próx-
imo dia 5 de dezembro, a partir 
das 18h sua famosa Cantata de 
Natal, com um culto ecumênico 
campal.

  O evento terá uma apre-
sentação especial do Coral do 
Unipê na Passarela das Pedras, no 
Campus em Água Fria e também 
a participação do grupo de dança 
Saltarello que fará a coreografia 
“Fusão das Artes”. 

Zum Zum Zum
   Vai ser realizado no próximo domingo o IV Brechó Cultural Solidário no Centro 
Cultural Piolin. A proposta é da ONG Apóitchá e do próprio Centro.

   A Antares Comunicação foi uma das agraciadas com o Troféu “Maurício de 
Nassau de Incentivo Acadêmico”, promovido pela Faculdade Maurício de Nassau em João 
Pessoa. O troféu foi entregue pelo coordenador do curso de Publicidade e Propaganda,  
Thiago Rocha e pelo coordenador do curso de Jornalismo, Marcelo Rodrigo ao diretor da 
agência, Expedito Júnior.

   A Associação dos Militares da Reserva na Paraíba, através do seu presidente,  
Edson Alberto de Mello, convidando para café da manhã de confraternização de fim de ano, 
no próximo dia 7, no restaurante Palace Gourmet. 

Utopia
AMANHÃ haverá a reunião 

de comemoração dos 10 anos 
do grupo Utopia, avisa a pro-
fessora Madalena Zaccara.

O evento é realizado na 
Galeria Gamela, na Av. N. S. 
dos Navegantes, em Tambaú, 
e terá lançamento do conto 
premiado no Concurso New-
ton Sampaio “O Azul da Meia 
Noite”, além de palestra com o 
professor Cláudio Cardoso de 
Paiva.

Música, vinho e bons 
bate-papos completam o 
encontro de amigos filósofos 
informais.

Lançamento no TJ
O DESEMBARGADOR José Di Lorenzo Serpa está 

em festa hoje com o lançamento do seu livro de crônicas 
e poemas, intitulado Telhados, a partir das 17h no Salão 
Nobre do Palácio da Justiça.

O evento terá participação musical do cantor e com-
positor paraibano Sérgio Túlio que apresentará algumas 
canções feitas em parceria com o desembargador Serpa.

O editor do jornal A União, William Costa, e Beth Goulart por ocasião 
de palestra proferida pela atriz no Zarinha Centro de Cultura, em 
João Pessoa, sobre vida e obra de Clarice Lispector

Marcha nupcial

Corregedor Geral
MAIS VOTADO na lista tríplice, Elson Pessoa de 

Carvalho é o novo corregedor geral da Defensoria Pública 
do Estado da Paraíba.

Elson já ocupou o cargo de defensor público geral 
do Estado por duas vezes, foi secretário chefe da Casa 
Civil, secretário de Estado de Governo e titular da Con-
troladoria Geral do Estado. Tem vasta experiência!

A aniversariante de hoje, Maria Emília Freitas entre as filhas Lourdinha e Luciana

Novo anexo
SERÁ INAUGURADO  hoje em Campina Grande o Edi-

fício Anexo II da Subseção Judiciária da Justiça Federal na 
Paraíba. O evento será às 10h, com as ilustres presenças 
do presidente do TRF da 5a Região, desembargador Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, da juíza federal Helena Fialho 
e do juiz Rudival Gama do Nascimento.

Congratulações

EM SESSÃO do TRT/PB, na última terça-feira, o 
desembargador Leonardo Trajano propôs votos de con-
gratulações à diretoria eleita da OAB Paraíba que teve 
como candidato a presidente Odon Bezerra.

A sessão presidida pelo desembargador Vicente 
Vanderlei teve presenças dos juízes Margarida Araújo e 
Arnaldo Duarte e a procuradora Maria Edlene Lins.

Astronomia
SERÁ COMEMORADO no próximo domingo o Dia 

Nacional da Astronomia com uma programação que 
inclui palestras e observação planetária na Estação 
Cabo Branco.

O evento será coordenado pelo professor Marcos 
Jerônimo e terá como palestrantes os professores To-
maz Passamania, Francisco Nóbrega e Paulo Vaberto.

FOTO: Francisco Fernandes
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Recém-casados Thiago de Araújo Silva e Camilla Barros Patrício

FOI NA PARÓQUIA Menino de Jesus de Praga a 
cerimônia de casamento dos jovens Camilla Barros 
Patrício e Thiago de Araújo Silva, com recepção na 
Doce Mel.

A noiva é filha de José Célio Alves Patrício e Ma-
ria Denise Lisboa Barros Patrício e o noivo, filho de 
Marcos Antônio da Silva e Vera Lúcia de Araújo Silva.

Café com Moda
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Campanha do Hemocentro 
faz coletas externas na 
capital paraibana
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O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou ontem a 
Síntese dos Indicadores So-
ciais, que faz uma análise 
das condições de vida da po-
pulação com base na Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) 2011. O 
estudo revela que o percen-
tual de mulheres que ocu-
pam  os trabalhos formais e 
informais é maior do que o 
dos homens, no entanto seu 
rendimento médio ainda 
equivale a apenas 88,07% 
da renda dos homens. Mais 
de 60% da população pa-
raibana tinha acesso simul-
tâneo a serviços de sanea-
mento e iluminação elétrica, 
o segundo maior índice do 
Nordeste.

Em 2011, 62,2% dos 
domicílios urbanos da Pa-
raíba declararam ter acesso 
simultâneo aos serviços de 
saneamento (abastecimen-
to de água por rede geral, 
esgotamento sanitário por 
rede geral e coleta direta do 
lixo) e iluminação elétrica. O 
percentual foi acima do ve-
rificado na região Nordeste 
– que foi de 49,9% - e o se-
gundo maior da região, ao 
lado do Estado da Bahia.

Mulheres ainda ganham menos
88% da renda dos Homens

13

Dados divulgados pelo 
IBGE mostram condições 
de vida dos brasileiros

Dos 37,8% sem acesso 
ao saneamento adequado, 
95,8% não tinham esgo-
tamento sanitário, 13,5% 
dos domicílios não possu-
íam abastecimento d’água 
e 3,2% não contavam com 
coleta de lixo. Apenas 0,2% 
não tinham acesso à ilumi-
nação elétrica.

Dos 977 mil domicílios 
urbanos paraibanos, apenas 
17,7% tinham acesso simul-
tâneo à energia elétrica, TV 
em cores, DVD, máquina de 
lavar, computador e acesso 
à internet. Entre os domicí-
lios sem acesso simultâneo 
aos itens acima, os que não 
tinham computador e aces-
so à internet eram 84,9%.

Carências sociais
Com relação às carên-

cias sociais, em 2011, o 
atraso educacional atingia 
39,6% dos paraibanos, en-
quanto 23,9% não tinham 
acesso à seguridade social, 
40,6% não tinham acesso a 
serviços básicos, 2,6% apre-
sentavam carências na qua-
lidade dos espaços e 68% 
possuíam ao menos uma 
das carências. Conforme a 
pesquisa, 46,5% da popu-
lação tinha rendimento do-
miciliar per capita inferior a 
60% da mediana.

Ocupação
A pesquisa indica ainda 

que 40,2% dos paraibanos 
com 16 anos ou mais de 

idade estavam ocupadas em 
trabalhos formais, sendo a 
maior parte mulheres.  En-
tre elas, a formalidade era 
de 40,6%, sendo 47,1% da 
cor branca e 36,3% pretas 
ou pardas. 

De acordo com a pes-
quisa, 177 mil mulheres 
de 16 anos ou mais de ida-
de possuem filhos de 0 a 3 
anos. Desse total, 66,7% 
eram ocupadas e deixavam 

os filhos na creche, outras 
25% tinham algum filho na 
creche e 35,2% não tinham 
nenhum filho na creche.

Rendimento médio
O rendimento médio do 

trabalho principal dos parai-
banos de 16 anos de idade 
ou mais era de R$ 949,77. O 
percentual do rendimento 
médio dos pretos e pardos 
em relação aos brancos nas 

pessoas com 12 anos ou mais 
de estudo equivalia a 79%. 

A desigualdade de 
rendimentos entre ho-
mens e mulheres persiste. 
Em 2011, elas recebiam o 
equivalente a 88,07% do 
rendimento dos homens. 
Enquanto os homens re-
cebiam um salário médio 
de R$ 996,56, as mulheres 
tinham um rendimento mé-
dio de R$ 877,68.

Entre os trabalhadores 
informais, o rendimento 
médio era de R$ 589,00, 
sendo que o rendimen-
to médio dos homens era 
de R$ 647,61, enquanto o 
das mulheres representa-
va 76,07% desse total, ou 
seja, R$ 491,85. Entre as 
mulheres com 12 anos ou 
mais de estudo, a desigual-
dade equivalia a 60,2% do 
rendimento masculino.

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Embora ganhando menos, segundo o Pnad, há mais mulheres do que homens ocupando os trabalhos formais e informais no Estado
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Campanha incentiva denúncia contra agressores

Será realizada amanhã em Cam-
pina Grande a campanha “Violência 
Contra a Mulher. Denuncie. Você 
não está sozinha”. O evento, que 
teve início na última quarta-feira, em 
João Pessoa, oferece diversos servi-
ços a população, como distribuição 
de panfletos e camisinhas, teste de 
HIV/AIDS e apresentação dos serviços 
voltados para as mulheres vítimas de 
violência. Os stands serão montados 
na Praça da Bandeira, em Campina 
Grande, de 8h às 12h.

A campanha é promovida pelo 
Governo do Estado da Paraíba, atra-
vés das Secretarias de Estado da 
Mulher e da Diversidade Humana 
(Semdh) e Comunicação (Secom/PB). 
As ações estão sendo realizadas em 
outras três cidades por apresentarem 
maior índice de violência contra a 
mulher.

Em João Pessoa o evento acon-
teceu ontem, na Praça do Ponto de 
Cem Réis, com a participação de vá-
rios profissionais que atuam direta-
mente com mulheres vítimas de vio-
lência. “A partir da divulgação desses 
serviços, as vítimas de violência tem 
coragem em denunciar seus agresso-
res. Não só a vítima como familiares 
e vizinhos que denunciam e buscam 
ajuda”, disse Elinaide Alves de Carva-
lho, gerente executiva de Equidade 
da Mulher e da Diversidade Humana 
do Estado.

No local estavam representantes 
da Rede de Atenção às Mulheres em 
situação de violência, a exemplo da 
Casa Abrigo, Centros de Referência 
da Mulher, Delegacias Especializadas 
da Mulher (Deams), Centros de Refe-

em deFesa da mULHer

rências Especializados da Assistência 
Social (Creas), Promotoria e Defen-
soria Pública, Empreender Mulher, 
entre outros. “Estamos com stands 
de órgãos do município e do Estado 
reunidos em um só lugar e isso faci-
lita o entendimento das pessoas que 
passam por aqui, a respeito de como 
cada serviço pode ajudar e apoiar a 
mulher”, disse Elinaide Alves.

A aposentada Giselda Vital de 
Lima estava passando no local quan-
do resolveu parar e saber o que es-
tava acontecendo. “Gostei muito 
desse evento aqui. A gente pode tirar 
as dúvidas e eu já estou levando ca-
misinha para a minha neta que teve 
um filho com 17 anos e hoje está com 
19”, disse ela. Dona Giselda disse que 
na família ela desconhece casos de 
agressão contra a mulher, mas que 
tem conhecidas que já denunciaram 
e outras que tem medo e preferem 
continuar com o agressor. 

De acordo com a delegada Rena-
ta Matias, da Delegacia da Mulher, só 
de janeiro a outubro desse ano foram 

instaurados 1.260 inquéritos policiais 
na Grande João Pessoa. “Depois que 
a Lei Maria da Penha entrou em vigor 
tivemos um aumento significativo no 
número de denúncias. As mulheres 
estão mais conscientes de seus direi-
tos e buscam ajuda”, disse ela, in-
formando ainda que são as próprias 
vítimas que realizam a maioria das 
denúncias, apesar de familiares e co-
nhecidos também o fazerem.

Este evento está integrando a 
campanha dos “16 Dias de Ativismo 
pelo fim da violência contra a mu-
lher” e tem como objetivo sensibili-
zar a população acerca da violência 
contra a mulher, além de divulgar 
efetivamente o disque-denúncia 197, 
da Polícia Civil, e o 180, do Governo 
Federal, que atende e encaminha as 
mulheres para os serviços da rede de 
atenção. “É importante que as mu-
lheres saibam que a Delegacia da 
Mulher funciona 24h por dia e não é 
necessário esperar até o dia seguinte 
da agressão para registrar a ocorrên-
cia”, disse a delegada Renata Alves.

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

Vários serviços foram apresentados nos stands montados no Ponto de Cem Réis
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l Programação do II seminário da rede de atenção Integral às 
mulheres Vítimas de Violência 
o seminário teve início ontem ás 14h30, no Hotel ouro Branco, com 
mesa temática sobre os “Desafios para o Enfrentamento à Violência 
contra a Mulher na Interface com o Narcotráfico”. Este evento vem 
para fortalecer a campanha “Violência Contra a Mulher. Denuncie. Você 
não está sozinha” e é aberto a todo público interessado pela temática.
A programação segue até hoje, debatendo o tema “Papéis e atribuições 
dos serviços de atenção integral às mulheres em situação de violência”, 
ás 9h. Já a partir das 14h vão acontecer relatos de experiências de 
violência. 

l Campanha vai à Campina Grande e outras cidades
Para a cidade de Campina Grande estão programadas as mesmas ações 
e serviços, que serão realizados amanhã das 8h ás 12h, na Praça da 
Bandeira. Além de Campina Grande a campanha vai passar pelas cidades 
de Santa Rita, em local ainda a ser definido, no dia 6 de dezembro, assim 
como na cidade de Queimadas, no dia 11 de dezembro, na Praça Central.

l Você não está sozinha
Muitas mulheres têm medo e até vergonha na hora de denunciar seu 
agressor, mas é importante que elas tomem o primeiro passo, que é 
exatamente a denúncia, podendo ser realizada através do disque-de-
núncia 197, da Polícia Civil, e 180, do Governo Federal. A partir daí ela será 
encaminhada aos serviços da rede de atenção. 
De acordo com a delegada Renata Alves, as mulheres que ainda não 
estão preparadas para realizarem a denúncia podem procurar apoio nos 
Centros de Referência da Mulher. “É importante a mulher estar prepara-
da, porque o processo pode levar meses e até anos”, disse.

Saiba mais

Silêncio

l Irmã suporta violência e família se cala
Quando foi ao banco no centro da cidade, em João Pessoa, a dona de 
casa Maria de Jesus se deparou com os stands da campanha “Violência 
Contra a Mulher. Denuncie. Você não está sozinha”, no Ponto de Cem 
Réis, e resolveu parar, conhecer os serviços, pegar camisinha e fazer o 
teste de HIV/AIDS que, para a alegria dela, deu negativo. Assim como Maria 
de Jesus, muitas outras mulheres e homens fizeram o mesmo, atendendo 
as expectativas dos organizadores da ação social.
Em entrevista ao jornal a União, Maria de Jesus informou que na família 
existe uma situação de violência contra a mulher. A vítima é a própria 
irmã, que é agredida pela marido sempre que ele ingere bebida alcoólica. 
“Ele fica agressivo, bate nela, inclusive na frente dos filhos”, disse ela.
Denunciar o marido parece nunca ter passado pela cabeça da irmã de Ma-
ria de Jesus. “Ela parece que tem medo, por que é o marido dela. Ela gosta 
dele e vai levando essa situação”, disse. Com as informação encontradas 
no estande, Maria de Jesus espera alertar a irmã para a importância da 
denúncia, tanto para a segurança da vida dela como para quem sabe 
despertar no marido o desejo de mudança. 



Campanha do Hemocentro faz 
coleta externa de sangue em JP
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 O Hemocentro da Para-
íba realiza hoje uma coleta 
externa de sangue no super-
mercado Hiper Bompreço, 
localizado às margens da 
BR-230, em Cabedelo, e no 
Hospital Napoleão Laurea-
no, bairro de Jaguaribe, em 
João Pessoa.

Essas atividades fazem 
parte do Dia Nacional do 
Doador de Sangue, lembra-
do no último dia 25. As ati-
vidades para marcar a data 
foram iniciadas na última 
segunda-feira (26). Essas 
coletas acontecem no horá-
rio das 8 às 17h  e têm como 
principal objetivo divulgar e 
sensibilizar as pessoas so-
bre a importância do ato de 
doar sangue, com o objetivo 
de aumentar o número de 
doadores.

A campanha, que tem 
como tema “Doar Sangue 
é Fazer o Bem Sem Olhar a 
Quem”, também conta com 
atividades recreativas, cul-
turais e de conscientização 
para mobilizar a população 
durante a semana. A cam-
panha foi aberta na manhã 
da segunda-feira (26) com 
apresentação musical, lan-
che especial para doadores 
e distribuição de camisetas 
e brindes para os primeiros 
doadores que estiveram no 
Hemocentro de João Pessoa.

Até amanhã, todas as 
manhãs, o Hemocentro pro-
gramou apresentações cul-
turais para recepcionar os 

doadores. Há também ativi-
dades laborais.

Lançamento 
De acordo com a chefe 

do Núcleo de Ações Estraté-
gicas do Hemocentro, Diva-
ne Cabral, ainda como parte 
da programação aconteceu 
o lançamento da Caravana 
Solidária que será mais uma 
ação a ser colocada em prá-
tica pelo Hemocentro da Pa-
raíba para divulgar a impor-
tância da doação de sangue 
e aumentar o estoque.

Divane Cabral disse que 
com esse serviço funcioná-
rios de empresas e insti-
tuições que quiserem doar 
sangue podem formar um 
grupo e ligar para o Hemo-
centro para agendar o dia da 
coleta. Um veículo irá até o 
local de trabalho para trans-
portar os voluntários ao He-
mocentro e de volta ao local 
de trabalho após a doação. 
Para agendar as doações, a 
empresa ou instituição in-
teressada pode ligar para o 
número 3218-7698.

Dados 
De acordo com infor-

mações do Núcleo de Ações 
Estratégicas do Hemocen-
tro, de 1º de janeiro até o 
dia 1º de outubro deste ano, 
35.943 pessoas compare-
ceram ao Hemocentro para 
doar sangue.

Desse total, 28.559 fo-
ram homens e 7.384 mulhe-
res. Ainda segundo os dados, 
as mulheres representaram 
21% do total de doações e a 
meta do Hemocentro é che-
gar a 30% até o final do ano.

O objetivo é chamar a 
atenção para a importância 
do ato de doar sangue

A União conclui planejamento 
estratégico para 2013 no dia 9

REUNIÃO

No próximo dia 9 será realizada a 
reunião de conclusão do planejamen-
to estratégico para o ano de 2013 de A 
União Superintendência de Imprensa e 
Editora, que será coroada com o relató-
rio de todas as atividades que serão co-
locadas em prática. Entre os planos que 
estão sendo traçados destacam-se a cria-
ção de um portal onde serão disponibili-
zados todos os serviços de A União, desde 
o jornal a informações sobre a edição de 
livros, e o alargamento de sua partici-
pação no mercado, através de serviços 
prestados às empresas privadas.  

Será realizada, por exemplo, a ma-
nualização de todas as rotinas e proce-
dimentos financeiros de acordo com as 
normas da contabilidade aplicadas ao 
setor público para o melhor gerencia-
mento dos procedimentos orçamentá-
rios e financeiros. Com isso, pretende-se 
eliminar e otimizar determinados cus-
tos. Pretende-se, também, que A União 
venha a editar livros de autores clássi-
cos paraibanos utilizados nas escolas, 
os paradidáticos, além da reedição de 
determinados livros já publicados pela 
própria editora.

“É preciso que a sociedade parai-
bana saiba que os serviços de A União 
não estão restritos à empresa pública”, 
afirma o gestor de planejamento econô-
mico Acilino Madeira. Para aumentar a 

participação da instituição no mercado, 
serão realizadas campanhas para au-
mentar o número de assinaturas e, tam-
bém, uma maior publicidade em relação 
aos serviços oferecidos pela instituição, 
como a edição de livros. Máquinas de 
acabamento e digitais foram compradas 
para dar maior celeridade ao processo. 

O trabalho vem sendo realizado des-
de o início do mês de novembro, quan-
do foi feito o diagnóstico da empresa 
e, em cima disso, viu-se quais seriam os 
desafios que teriam de ser enfrentados 
através de operações estratégicas. Esse 
é o primeiro planejamento estratégico 
que será realizado e baseia-se em cima 
de três eixos: a administração financeira 
que dá suporte às atividades fins da en-
tidade; o eixo produtivo e, por último, o 
eixo mercadológico.

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

“O trabalho vem 
sendo realizado 
desde novembro, 
quando foi feito o 
diagnóstico da 
empresa e os 
desafios que teriam 
de ser enfrentados”

A 16ª Exposição Natali-
na promovida pela Rede Fe-
minina de Combate ao Cân-
cer será aberta hoje às 18h30 
no Jangada Clube, na Praia do 
Cabo Branco, em João Pessoa, 
e durante os quatro dias de 
exposição deve ser visitada 
por aproximadamente cinco 
mil pessoas. Para abertura 
estão confirmados shows 
com os artistas Niedson Lua, 
Beto Brito, Gabriel Coimbra, 
Oitavas no Choro e Lucy Cla-
ro, a cantora e sanfoneira do 
Clã Brasil. 

Segundo a presidente da 
Rede Feminina de Combate 
ao Câncer na Paraíba, Moema 
Arnô, os ingressos para este 
evento cultural que reúne, 
arte, música e cultura, estão 
sendo vendidos a R$ 15,00 e 
toda a renda será destinada 
a compra de medicamentos, 
cadeiras de roda, muletas, 
kit de higiene, cestas básicas 
e manutenção da Casa onde 
funciona a Rede Feminina de 
Combate ao Câncer. 

A Exposição Natalina do 
ano passado conseguiu arre-
cadar R$ 35 mil. Este ano a 
novidade serão as mesas na-
talinas que serão decoradas 

16ª Exposição Natalina vai 
ser aberta hoje no Jangada

sOlIdARIEdAdE

José Alves
zavieira2@gmail.com

Foto: divulgação

Condições para ser doador

Ter idade entre 16 e 67 anos, 11meses e 29 dias (se for menor de 18 anos é 
necessário autorização do responsável legal)

Pesar acima de 50 quilos.

 Ter dormido normalmente nas últimas 24 horas

 Estar alimentado, dando intervalo de 2 horas após o almoço.

Evitar alimentos gordurosos na véspera e no dia da doação.

Não ter tido hepatite após os 11 anos de idade.

Não estar gripado, resfriado, com febre ou diarreia.

Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas.

Não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis.

Não estar grávida ou em período de amamentação. A menstruação e o uso de 
pílulas anticoncepcionais não impedem a doação.

Respeitar o intervalo entre as doações que devem ser de dois meses para os 
homens e de três meses para as mulheres.

Foto: Kleide Teixeira/secom-PB

A Caravana Solidária é mais uma ação colocada em prática pelo Hemocentro para aumentar o estoque de sangue no órgão

por blogueiros de moda da 
cidade e a presença de 70 ar-
tesãos, que estarão expondo 
seus trabalhos. A Exposição 
se estenderá até o próximo 
domingo (dia 2 de dezembro) 
e todos os trabalhos são pau-
tados pelo tema “A Solidarie-
dade Expõe o Melhor de Você”.

Ainda segundo Moema, 
a decoração do evento foi 

toda idealizada com arquite-
tura sustentável, ou seja, com 
produtos não mais utilizáveis 
que foram reaproveitados 
por arquitetas paraibanas. 
“Vale a pena conferir essa lin-
da iniciativa destinada à soli-
dariedade. Na sexta, sábado e 
domingo a Exposição Natali-
na estará aberta das 16h às 
22h”, informou Moema.

Moema Arnô preside a Rede Feminina de Combate ao Câncer na PB



Estado conclui 50% dos projetos
de APLs e investe R$ 43 milhões
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Cerca de 50% dos 
projetos de Arranjos Pro-
dutivos Locais (APLs), de-
senvolvidos por meio de 
parceria do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) com 
o Governo do Estado, por 
intermédio da Emater e do 
Projeto Cooperar, estão em 
fase de conclusão. Das 33 
propostas aprovadas, 14 es-
tão praticamente prontas, 
com recursos liberados e 
obras em fase de finaliza-
ção ou concluídas. Já foram 
investidos aproximadamen-
te R$ 4,3 milhões. Mais de 
duas mil famílias serão be-
neficiadas em todo Estado.

Um dos projetos que 
já colhem frutos dessa ini-
ciativa fica em Lucena e é 
coordenado pela empresá-
ria Mauricéia Barbosa de 
Aguiar. Como presidente 
da Associação Mãos que se 
Ajudam, ela buscou parce-
rias para fortalecer a pro-
dução do doce conhecido 
como “Cocada na Kenga”. 
Foram liberados cerca de 
R$ 200 mil para ampliação 
do negócio. “Esse dinhei-
ro foi fundamental para a 
nossa Associação, nós me-
lhoramos e ampliamos a 
estrutura, compramos ma-

quinário e agora investimos 
numa novidade: as biojóias, 
bijuterias feitas à base da 
quenga do coco”, revelou a 
presidente.

Em Matinhas, uma pac-
king house vai permitir que 
os agricultores expandam a 
produção de laranja. “Além 
disso, vamos garantir mais 
qualidade aos compradores, 
limpando e selecionando as 
melhores frutas para o mer-
cado regional e nacional”, 
disse a presidente da Coo-
perativa de Citricultores de 
Matinhas, Maria Betânia. Na 
construção da packing hou-
se, que está na fase final da 
obra, foram investidos cer-
ca de R$ 540 mil.

Outros projetos de 
APLs estão prestes a ser 
concluídos ou já estão em 
atividade, a exemplo da 
Unidade de Beneficiamen-
to de Frutas de Natuba; 
da Rota da Confecção, de 
Queimadas; do galpão de 
comercialização de doces 
e artesanato, em Sumé; da 
Unidade de Beneficiamento 
de Leite Bovino, em Piancó; 
do Entreposto de Apicultu-
ra, em Poço José de Moura; 
da Queijeira de Leite de Ca-
bra, em Caturité; ou da Uni-
dade de Beneficiamento de 
Caju, em Serra Branca.

O gestor do Projeto 
Cooperar, Roberto Vital, 
reforçou a importância dos 
Arranjos Produtivos Locais 

Mais de duas mil famílias 
serão beneficadas pelos 
Arranjos Produtivos Locais

para o Estado. Segundo ele, 
o andamento dos projetos 
mostra que a parceria en-
tre Governo do Estado e 
BNDES pode ser reiterada e 
beneficiará mais famílias de 
agricultores. “É uma grande 
satisfação ouvir dos traba-
lhadores e trabalhadoras 

do campo que a liberação 
desses recursos vai mudar a 
vida de centenas de famílias 
e ampliar a produção com 
foco no mercado nacional”, 
afirmou o gestor.

Arranjos
Os Arranjos Produtivos 

Locais são grupos de em-
presas de um mesmo terri-
tório que mantêm vínculos 
de articulação, interação, 
cooperação e aprendizagem 
entre si e com outros atores 
locais (governo, associa-
ções de trabalhadores, em-
presariais, instituições de 

crédito, ensino e pesquisa). 
Esses grupos começaram a 
se desenvolver no final dos 
anos 90, num processo que 
tem se modificado, por meio 
da realidade econômica de 
comunidades rurais e de 
empreendedores em áreas 
urbanas. 

Durante o segundo dia de visitas 
aos sítios produtivos de agricultores 
familiares que criam caprinos no Ca-
riri Ocidental, técnicos e criadores do 
Maranhão se interessaram em adotar 
os métodos de trabalho da Paraíba 
para incrementar a caprinocultura.

Na  última terça-feira um grupo 
esteve nos municípios de Zabelê e 
São Sebastião de Umbuzeiro, vendo 
como os criadores estão trabalhando 
diante da estiagem. Também partici-
param de um dia especial de discus-
são sobre caprinocultura leiteira no 
Sítio Serra do Fogo.

O presidente da Agência Estadu-
al de Pesquisa e Extenção Rural do 
Maranhão, Jorge Fortes, disse que 
a Paraíba é modelo na produção de 
leite de cabra e que os criadores do 
seu Estado poderão se espelhar nes-
se exemplo: “Viemos buscar expe-
riências na caprinocultura de leite 
para adapta-las à realidade do Mara-
nhão”, disse.

“Na Paraíba há uma capacidade 
muito grande de sobrevivência nas 
adversidades climáticas, como estão 
vivendo atualmente com a estia-
gem”, afirmou. Ele lembrou que no 
Maranhão as condições são melho-
res e por isso acredita que a caprino-
cultura leiteira vai se consolidar em 
pouco tempo.

“Nós tiramos uma grande lição 
da Paraíba, e temos certeza de que 
a parceria vai nos permitir a transfe-
rência de conhecimentos e exemplos 
de criadores que dão lição de como 
sobreviver em situação se falta de 
chuva como a que se verifica agora 

na Paraíba”, comentou Jorge Fortes.
Segundo ele, os criadores parai-

banos, assessorados pela Emater, dão 
uma lição de perseverança de que é 
preciso acreditar na atividade, mes-
mo que as propriedades sejam de ta-
manho pequeno, como as que foram 
visitadas.

Outro ponto destacado foi o sub-
sídio oferecido pelo governo para 
aquisição da ração destinada aos ani-
mais, o que tem ajudado a manter o 
rebanho paraibano, como também a 
garantia da compra do leite.

O presidente da Emater, Geovan-
ni Medeiros, e o diretor-técnico, Eras-
mo Lucena, acompanharam o grupo 
durante as visitas às comunidades. “A 
Emater está criando condições para 
que outros agricultores familiares 
tomem conhecimento das ações que 
ajudem nas suas tividades”, disse.

O chefe de gabinete da Emater, 
Romero Bento, o coordendor regio-
nal da Emater em Serra Branca, An-
tonio Alberto, e extensionistas de 
toda a região participaram das visitas 
e da organização do ‘dia de campo’. 
Prefeitos municipais da região tam-
bém compareceram aos eventos.

O assessor estadual da caprino-
cultura, Everaldo Cadena, informou 
que mesmo em face da estiagem, os 
visitantes estão conhecendo o tra-
balho e a dedicação de criadores em 
manter seu plantel, tudo com a par-
ticipação de parceiros e contando 
com o apoio do Governo Estadual, 
que tem permitido a aquisição de 
ração com subsídio, apesar de mui-
tos estarem recorrendo à macambira 

Caprinocultura paraibana será modelo no MA
MÉTODOS AVANÇADOS

O projeto Cocada na Kenga, desenvolvido na cidade de Lucena, faz parte dos Arranjos Produtivos Locais do Governo do Estado

e ao chique-chique para alimentar os 
animais.

No Sítio Serra do Fogo, o agricultor 
familiar Fernando Alves recepcionou 
o grupo, onde foi realizado o ‘dia de 
campo’ sobre caprinocultura de leite. 
Durante o evento foram comemorados 
os 15 anos de fundação da Associação 
dos Criadores de Caprinos e Ovinos de 

Zabelê, com a entrega de prêmios a 
criadores e parceiros.

O grupo do Maranhão continuará 
até amanhã conhecendo o trabalho 
que a Emater realiza em favor da ca-
prinocultura, principalmente no Cariri. 
Ontem, no Sítio Serra do Fogo, foi pro-
movida a competição esportiva laço do 
bode, tradicional na região.

Técnicos do Maranhão estão conhecendo os métodos utilizados por criadores paraibanos

Fotos: Divulgação
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Polícia faz prisões e apreensões
“OPERAÇÃO NÔMADE”

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

“Só faltou estar aqui a CNN, o Le Monde, a HBO e outros 
aí, porque TV, jornal, blog, foi uma festa”, afirmou João Dantas, 
citando canais de televisão internacionais e um famoso 
jornal francês para ironizar o que considera a ausência da 
imprensa na cobertura das sessões ordinárias.

l APROvAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou, durante a 

sessão de ontem pela manhã, as contas referentes ao exercício 
2010 do governo do prefeito Veneziano Vital do Rêgo. De 
acordo com a assessoria do chefe do Poder Executivo, não 
foram feitas ressalvas às contas do Município.

l AvAlIAÇÃO
Na avaliação do procurador-geral do Município, Fábio 

Thoma, a aprovação ocorreu em virtude da responsabilidade 
com que as finanças públicas são tratadas na cidade. “A gestão 
Veneziano, ao longo dos anos, tem se mostrado extremamente 
responsável”, disse o procurador.

.

Fora do ar

Passado um mês desde o fim das eleições municipais, 
a Prefeitura de Campina Grande mantém o portal oficial do 
governo sem atualizações, com o conteúdo anterior fora do 
ar, registrando apenas uma mensagem, inserida no início da 
campanha, justificando a suspensão.

Justificativa
A mensagem diz que “em cumprimento à Lei 95.504/97, 

que estabelece normas gerais para as eleições, (...) o Portal da 
PMCG estará adequando todo conteúdo institucional, cujas 
publicações darão mais ênfase à prestação de serviço”. A tal 
adequação nunca aconteceu.

Harmonia
Os atuais presidente e diretor de futebol do Treze, Fábio 

Azevêdo e Alankardec Morais, almoçaram, ontem, com o futuro 
mandatário alvinegro, o advogado e candidato único Eduardo 
Medeiros, em um dos restaurantes de Campina Grande. A foto 
do encontro foi postada pelo postulante na rede social Twitter, 
acompanhada da seguinte legenda: “Treze. É assim é que será: 
todos juntos”.

Adiou
O Campinense mudou a data da entrevista coletiva do 

presidente William Simões, que vai servir para apresentar 
a torcedores e cronistas os nomes dos novos jogadores da 
Raposa para 2013. Antes seria na tarde de sexta-feira, mas 
a diretoria resolveu esperar e modificou a divulgação para a 
manhã do sábado, às 11h. O local permanece sendo a sala de 
imprensa do Estádio Renatão.

Pacotão
William já confirmou que existe acerto verbal com pelo 

menos 18 jogadores. Apesar do mistério, alguns nomes já 
vazaram. São os casos dos zagueiros João Paulo e Anderson 
Rosa, dos laterais Panda e Douglas, do volante Wellington, dos 
meias Ricardo Maranhão, Leto e Edimar, além dos atacantes 
Paulo Ferreira, Jeferson Maranhense e Leandrinho.

120 anos de jornal
A União completará 120 anos em fevereiro de 2013. 

Analisando este período de tempo, de 1893 para cá, registrou-se 
fatos como a criação do cinema (1895), a fundação da cidade de 
Belo Horizonte (1897), a composição do Hino Nacional Brasileiro 
(1909), o naufrágio do Titanic (1912), a publicação das primeiras 
palavras cruzadas (1913), a Primeira Guerra Mundial (1914), 
as aparições de N.Srª. de Fátima em Portugal (1917), a primeira 
transmissão de rádio comercial (1920) e diversos outros 
fatos que muita gente não percebe que é bastante recente se 
comparamos com a história da humanidade.

Ironia
O vereador não reeleito João Dantas (PSD) ironizou, 

durante a sessão de ontem, o fato de inúmeros veículos 
de comunicação de Campina Grande terem comparecido à 
Câmara no dia anterior para acompanhar a votação do reajuste 
dos vencimentos dos parlamentares.

Presenças

Operações oriundas da 
Polícia Militar de Campina 
Grande resultaram na ma-
nhã de ontem, a prisão de 
elementos e apreensão de 
armas. As diligências foram 
realizadas nos bairros Santa 
Rosa e do Mutirão, sob o co-
mando das equipes militares. 

No bairro Santa Rosa 
dois indivíduos foram pre-
sos e um adolescente foi 
apreendido. Diego Leviston 
dos Santos Barbosa (19) e o 
torneiro mecânico Joseilton 
Santos Lima, (22), foram de-
tidos pelos policiais. Foram 
autuados por práticas de as-
saltos em diversos pontos da 
cidade, e durante a execução 
do crime, seriam utilizadas 
motocicletas. Com o total de 
vinte militantes em atuação 
divididos em cinco viaturas, 
também foram resgatados 
dois revólveres calibre 38.

Já no bairro do Mutirão, 
um jovem de apenas 16 anos 
de idade, a qual seria um dos 
primos do Henrique (chefe 
da quadrilha que matou o 
sargento Jefferson de Lucena 
Santos) no dia 18 desse mês 

As prisões foram feitas 
no Santa Rosa onde um 
adolescente foi apreendido

também foi apreendido pela 
polícia. Contra ele, foi detec-
tado um mandato de prisão 
em aberto por homicídios. Em 
tentativa de fuga, uma conver-
sa teria sido realizada como 
meio de ‘negociação’ dos poli-
ciais com o menor e em segui-
da, o mesmo se entregou.

A operação ‘Nômade’, a 
qual tem o objetivo de repri-
mir a criminalidade, também 
mostra um revezamento nos 
bairros, onde a prática das 
operações se define a dois 
bairros no turno vespertino e 
dois em período noturno.

O coronel Souza Neto 

também disse que o Siste-
ma de Inteligência estaria 
realizando levantamentos e 
que entre outros bairros, o 
do Mutirão carece de prote-
ção devido a inúmeros pro-
blemas enfrentados como a 
marginalidade o tráfico de 
drogas.

A apreensão das armas, dois revólveres e munição, foi coordenada  por integrantes do 2o Batalhão da PM 

Kalyenne Antero
Especial para A União

“Com Maria, minha Fé 
dá sim a Jesus”. Esse foi o 
tema escolhido pela Dioce-
se de Campina Grande para 
a festa de Nossa Senhora da 
Conceição, realizada pela pa-
róquia da catedral a partir da 
próxima quinta-feira (29).

A santa empresta o 
nome à paróquia, que com-
pleta 243 anos em 2012. 
Dentro das celebrações, tam-
bém serão comemorados os 
148 anos da cidade, os 63 
anos da Diocese e os cinco 
anos do grupo Dedicação da 
Catedral.

Mesmo o início da festa 
agendado para quinta-feira, 
a imagem da padroeira de 
Campina Grande já está em 

peregrinação pelas casas dos 
paroquianos, tendo chegada 
prevista na catedral justa-
mente no dia 29.

Na programação da fes-
ta, que segue até o dia 7 de 
dezembro, acontecerão ofí-
cios, novenas e missas, pre-
sididas por vários padres da 
diocese. Além disso, todas as 
noites, será realizado o tradi-
cional Pavilhão na Praça da 
Catedral, com atrações musi-
cais e lanchonetes. 

De acordo com alerta 
feito pelo padre Márcio Hen-
rique, a venda e consumo de 
bebidas alcoólicas no espa-
ço da festa estão proibidos. 
“Não são poucas as famílias 
que estão lutando para ven-

cer a batalha contra o álcool. 
Então o nosso testemunho 
cristão deve ser mais forte”, 
disse, enfatizando que “mui-
tos jovens e adultos já mor-
reram ou destruíram suas fa-
mílias por causa da bebida”.

A programação do dia 
8 de dezembro terá início 
com a Missa da Alvorada às 
7h e, em seguida, o tradicio-
nal Café com Maria. Às 10h, 
Dom Manoel Delson preside 
a Missa do Lar. 

Às 16h acontece a pro-
cissão, que levará os fiéis até 
o Parque do Povo, onde será 
celebrada a Santa Missa de 
encerramento, também pre-
sidida pelo bispo dioceano 
Dom Delson. 

Festejos para Nossa Senhora da 
Conceição começam amanhã

CElEBRAÇÕES

A 5ª Semana Social Brasileira 
acontecerá no próximo ano, de 2 a 5 
de setembro. Toda a Igreja do Brasil 
vem se preparando para este impor-
tante momento com ações desenvol-
vidas nas dioceses e regionais. O even-
to acontece nos dias 30 de novembro 
a 2 de dezembro no Centro Diocesa-
no de Formação Dom Luís Gonzaga 
Fernandes, no bairro do Tambor.

“Um Novo Estado: Caminho para 
uma Nova Sociedade do Bem Viver”. 
Este é o tema do Seminário aqui na 
Diocese. O lema do evento oferecerá 
aos participantes a seguinte discus-
são: “Estado para quê e para quem?”. 
Para os debates, foram convidados 
Cesar Sanson, que é Sociólogo pro-
fessor da UFRN e Assessor para as 
Pastorais Sociais da CNBB e Roberto 

Saraiva, membro do Serviço Pastoral 
dos Migrantes do Regional Nordeste 
2. O evento ainda conta com a par-
ticipação do Professor Severino Lima, 
da UFCG; Fátima Cavalcanti, Sociólo-
ga e o Bispo Diocesano Dom Manoel 
Delson.

As oficinas oferecidas serão: Ju-
ventude e Políticas Públicas; Políticas 
Públicas para Saúde; Políticas Públicas 
para as Mulheres; Desenvolvimento 
Urbano e Sustentável; Homeopatia e 
meio ambiente e Geração de renda a 
partir de recicláveis.

As inscrições custam R$ 30 e ga-
rantem hospedagem e alimentação.

Acessando o portal da Diocese 
de Campina Grande (www.diocese-
decampinagrande.org) você confere 
a programação completa do evento.

Diocese prepara Semana Social 

Encontro vai 
discutir educação 
ambiental em 
dezembro

A Universidade Estadual 
da Paraíba realiza, no dia 5 
de dezembro, das 8h30 às 
17h, no Auditório do Depar-
tamento de Psicologia, em 
Bodocongó, o 3º Encontro 
de Agentes Multiplicadores 
em Educação Ambiental da 
Paraíba. O evento tem como 
público alvo licenciandos da 
UEPB, graduados e pós-gra-
duados das diferentes áreas 
do conhecimento, profissio-
nais da educação e da saúde, 
líderes comunitários e gesto-
res públicos.

O objetivo é reunir os 
educadores ambientais do 
Estado da Paraíba que parti-
ciparam do curso de Agentes 
Multiplicadores em Educa-
ção Ambiental e estão atuan-
do no estado, visando o in-
tercâmbio e levantamento 
de experiências exitosas em 
Educação Ambiental e valo-
rização da formação no setor. 
A iniciativa também se dará 
para concluir a primeira eta-
pa do projeto “Formação em 
Educação Ambiental: Estra-
tégia para Sustentabilidade 
Territorial”.

O projeto envolveu a rea-
lização de quatro cursos ofe-
recidos em Campina Grande, 
Cabaceiras e Olivedos, inter-
calados por 16 oficinas, qua-
tro seminários, elaboração e 
execução de 12 projetos, sete 
aulas de campo e uma visita a 
organização de catadores de 
materiais recicláveis, além 
de reuniões de acompanha-
mento com os pontos focais 
(representantes).  

Outras informações po-
dem ser obtidas pelos telefo-
nes (83) 3333-1436 e 8841-
8502.
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Novos secretários são empossados
MUDANÇAS NO ESTADO

A UNIÃO

Assembleia vai realizar 
caravana pelas cidades 
afetadas pela seca
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Os secretários de Esta-
do Estela Bezerra, Tatiana 
Domiciano e Tibério Limeira 
tomaram posse ontem em 
solenidade realizada no Pa-
lácio da Redenção. Eles as-
sumem, respectivamente, a 
Secretaria de Comunicação 
Institucional, a Companhia 
de Desenvolvimento da Para-
íba e a Secretaria de Juventu-
de, Esporte e Lazer.

As mudanças no secre-
tariado foram anunciadas 
na última terça-feira pelo 
governador Ricardo Couti-
nho. “Assim como Tatiana, 
Estela e Tibério são quadros 
que jogam em muitas áreas. 
Já tinha dito diversas vezes 
que Estela está preparada 
para exercer qualquer cargo 
público. Sua chegada ao Go-
verno enriquece a equipe”,  
justificou o governador na 
ocasião do anúncio. 

Os três secretários já 
possuem experiência na ad-
ministração pública, seja no 
Governo Estadual ou à fren-
te de secretarias na Prefei-
tura Municipal de João Pes-
soa (PMJP).  Ao longo da sua 
gestão, Tatiana Domiciano, 
reorganizou a Secretaria de 
Comunicação reestabelecendo 
parcerias para que a função 
principal de promover as ações 
do Governo do Estado fosse 
retomada. “Quando cheguei à 
Secom encontrei ausência de 
controle de processos, verbas e 
impossibilidade de divulgação 
durante um ano”, revela.

Com os desafios da nova 
gestão à frente da Companhia 
de Desenvolvimento da Para-
íba (Cinep), a nova secretaria 
divulgou suas principais me-
tas. “Vamos restabelecer os 
investimentos e as propostas 

Estela Bezerra assumiu a 
Secom; Tatiana, a Cinep; e 
Tibério, a pasta de Esportes

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 29 de novembro de 2012

que já estão consolidados 
na Paraíba. Temos empresas 
privadas instalando seus ne-
gócios aqui e, naturalmente, 
vamos construir parcerias 
públicas e privadas para que 
se amplie, numa lógica, o de-
senvolvimento e a interiori-
zação nas regiões”, disse.

Para a nova secretária 
de Comunicação, Estela Be-
zerra, o maior desafio será 
promover a imagem do Go-
verno, a transparência pú-
blica e levar a sociedade às 
informações de interesse co-
letivo. “Vou dar continuidade 
aquilo que esse governo tem 
como princípio que é a repu-
blicanização, a melhoria da 
infraestrutura do Estado e 
dos serviços públicos. A co-
municação pode contribuir 
tanto com a intersetorialida-
de quanto com a relação com 
a sociedade”, informa Estela.

Dentre os objetivos, 
a nova secretária enfoca o 
bom relacionamento com 
os meios de comunicação e 
seu compromisso com a vida 
pública. “Tenho o desejo de 
contribuir com o desenvolvi-
mento da sociedade, do meu 
município, do meu Estado e 
foi isso que me trouxe a vida 
pública. Meu interesse é cole-
tivo e sei exatamente naquilo 
que posso contribuir. Tatia-
na tem muita experiência 
como gestora, os processos 
da Secom estão organizados 
e eu pretendo dar esta mes-
ma dinâmica”, explica Estela 
atribuindo sua experiência 
que adquiriu à frente das se-
cretarias de Planejamento e 
Transparência.

A Secretaria de Juven-
tude, Esporte e Lazer ficou a 
cargo de Tibério Limeira que 
também reassumiu seu com-
promisso com os trabalhos 
desenvolvidos pela gestão 
anterior. “Vamos fortalecer a 
ideia de gestão republicana, 
renovadora e transformado-
ra que o governador vem im-
plementando no Estado. Fa-
remos uma interlocução com 

Estela Bezerra - Formada em Jornalismo pela UFPB. 
Possui trajetória política advinda das lutas do movimen-
to cultural, do movimento de mulheres e do diálogo 
com os movimentos sociais. No papel de gestora, assu-
miu a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulhe-
res da Prefeitura de João Pessoa; foi secretária de Trans-
parência Pública e de Planejamento na administração 
do então prefeito Ricardo Coutinho. 

Tibério Limeira - Formado em Contabilidade pela 
UFPB e músico. Na Prefeitura de João Pessoa, contri-
buiu com a implantação do Orçamento Democrático, 

onde exerceu os cargos de articulador, coordenador e 
secretário. 

Tatiana Rocha Domiciano - Formada em Administra-
ção de Empresas pela Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e pós-graduada em Marketing. Como gestora 
pública, assumiu os cargos de superintendente da Su-
dema, diretora administrativa e financeira da Compa-
nhia de Processamento de Dados da Paraíba (Codata) 
e diretora de Marketing da Secretaria de Comunicação 
de João Pessoa. Estava à frente da Secretaria de Estado 
de Comunicação desde abril deste ano.

O perfil de cada um

Tibério Limeira, Estela Bezerra e Tatiana Domiciano tomaram posse ontem, em solenidade realizada no Palácio da Redenção
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Luiz Carlos Lima
luiz_rlima@hotmail.com

os setores organizados da ju-
ventude, do esporte amador 
e profissional”, disse.

Dentre os principais 
objetivos do novo gestor 

está a política de valoriza-
ção do futebol paraibano, as 
reformas e melhorias dos 
equipamentos esportivos e 
a retomada do Bolsa Atleta. 

“Vamos trabalhar muito para 
que a política esportiva e da 
juventude seja reconhecida e 
capitalizada para chegar aos 
223 municípios. Se for neces-

sário fecharemos os equipa-
mentos para que se arranjem 
alternativas, os jogos acon-
teçam e o futebol paraibano 
torne-se promissor”, finaliza.

Os defensores públicos 
do Estado terão reajuste di-
ferenciado a partir de janei-
ro de 2013. A informação 
foi dada durante audiência 
entre o governador Ricardo 
Coutinho, o defensor públi-
co geral, Vanildo Oliveira 
Brito, e o defensor público 
geral adjunto, Jaime Car-
neiro. A reunião aconteceu 
ontem, na Granja Santana.

Os índices do aumen-
to salarial para a categoria 
dos defensores públicos 
serão conhecidos após a 
definição do orçamento. 
“Estivemos  com o gover-
nador reivindicando au-
mento para a categoria 
dos defensores públicos e, 
preliminarmente, ele nos 
assegurou que, dentro do 
orçamento da Defensoria 
Pública, é possível conce-
der um aumento cabível. 
Não discutimos índices 
porque o orçamento ainda 
não foi definido”, afirmou 

Vanildo Oliveira Brito.

Eleição
Todos os 273 defenso-

res públicos do Estado inte-
grantes do quadro ativo da 
carreira, aptos a votar ama-
nhã, escolherão a lista trí-
plice que vai indicar o pró-
ximo ocupante do cargo de 
defensor público geral da 
Defensoria Pública da Pa-
raíba. A votação acontece 
das 8h às 17h no auditório 
do Procon-PB, em João Pes-
soa. O mandato é de dois 
anos. Vanildo Brito desta-
cou que esta é a primeira 
eleição da Defensoria Pú-
blica do Estado, graças à lei 
sancionada pelo governa-
dor Ricardo Coutinho.

Estão concorrendo ao 
cargo os defensores públicos 
Vanildo Oliveira Brito, Otá-
vio Gomes de Araújo, Dir-
ceu Abimael de Souza Lima,  
Manfredo Estevam Rosens-
tock, Angela Maria D. L. 

Abrantes, Levi Borges  Lima, 
Maria Madalena Abrantes 
Silva, Paulo Roberto Moura 
Bezerril, Wilmar Carlos de 
Paiva Leite e José Celestino 
Tavares de Souza.

A Defensoria Pública é 
o órgão estatal que cum-
pre o dever constitucional 
do Estado de prestar assis-
tência jurídica integral e 
gratuita à população que 
não tenha condições fi-
nanceiras de pagar as des-
pesas desses serviços.

A gratuidade de jus-
tiça abrange honorários 
advocatícios, periciais e 
custas judiciais ou extra-
judiciais. A assistência ju-
rídica integral é mais que 
assistência judiciária, por-
que abrange, além da pos-
tulação ou defesa em pro-
cesso judicial, o patrocínio 
na esfera extrajudicial e 
a consultoria jurídica, ou 
seja, orientação e aconse-
lhamento jurídicos.

Defensor público terá reajuste diferenciado
A PARTIR DE JANEIRO

Élson Pessoa assume Corregedoria 
O novo corregedor-

geral da Defensoria Públi-
ca da Paraíba, Élson Pes-
soa de Carvalho, nomeado 
pelo defensor público 
geral do Estado Vanildo 
Oliveira Brito, toma posse 
hoje, em sessão extraordi-
nária do Conselho Supe-
rior da DPE, às 9h, na Rua 

Rodrigues de Carvalho, 34, 
Centro de João Pessoa.

A nomeação de Élson 
Pessoa de Carvalho como 
corregedor-geral foi pu-
blicada no Diário Oficial 
da última terça-feira, 
para ocupar o cargo por 
um mandato de dois 
anos, escolhido entre os 

nomes que formaram a 
lista tríplice indicada pelo 
colegiado superior da 
Defensoria Pública, em 
eleição no último dia 20. 
Élson Pessoa de Carvalho 
substitui Valéria Lopes 
Onofre Vita, que respon-
dia interinamente pelo 
cargo.

Ricardo conversou com os defensores Vanildo Oliveira e Jaime Carneiro na Granja Santana
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AL vai realizar Caravana da Seca
PELO INTERIOR

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 29 de novembro de 2012

GERAL

Deputados e jornalistas 
vão visitar cidades mais 
afetadas pela estiagem

A Frente Parlamentar 
da Seca da Assembleia Le-
gislativa do Estado vai rea-
lizar a Caravana da Seca na 
próxima semana, que per-
correrá cerca de dois mil 
quilômetros em diversas 
regiões do Estado afetadas 
pela longa estiagem. Depu-
tados da Casa e jornalistas 
devem fazer parte da cara-
vana, que começa na próxi-
ma terça-feira e prossegue 
até a sexta-feira seguinte.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, Ricardo 
Marcelo (PEN), ressaltou 
que o objetivo da caravana 
não é fazer turismo, nem 
fazer com que os deputados 
aparecerem, se projetem pe-
rante a população, e sim, ve-
rificar in-loco a situação de 
calamidade enfrentada pela 
população em decorrência 
da seca e apresentar solu-
ções para o problema que 
assola a Paraíba e os demais 
estados nordestinos.

“Convoco os colegas da 
ALPB para sairmos em cara-
vana, na próxima terça-feira, 
por diversas cidades do in-
terior da Paraíba. O objetivo 
dessa caravana será acom-
panhar de perto os proble-
mas da seca em nosso Esta-
do. Não será uma viagem de 
turismo, para os deputados 
se projetarem perante a po-
pulação, mas sim para sentir 
de perto os problemas que 
afligem o povo paraibano, 
ocasionados pela seca que 
assola o Estado e o Nordeste 
brasileiro”, sustentou.

Ricardo Marcelo acres-
centou que a Assembleia irá 
disponibilizar transportes 
para todos os deputados e 
a imprensa. “Haverá ônibus 
para todos, inclusive para a 
imprensa, que deverá acom-
panhar a nossa viagem”, de-
clarou.

O deputado Francisco 
de Assis Quintans (Demo-
cratas), presidente da Fren-
te Parlamentar da Seca, ex-
plicou que a orientação da 
Mesa Diretora da ALPB é 
fazer uma peregrinação pelo 
Estado a fim de procurar a 
população e as lideranças 
políticas no sentido de iden-
tificar os problemas, o cla-
mor da população paraibana 
ocasionados pelos efeitos da 
estiagem.

“A partir da caravana 
poderemos fundamentar, 
através de relatório, a situa-
ção de calamidade do nosso 
Semiárido para que a classe 
política tome conhecimento 
do compromisso e do tra-
balho dos deputados desta 
Casa em procurar soluções 
para combater e minimizar 
os efeitos da seca na Paraí-
ba”, afirmou.

Trajeto
A Caravana da Seca co-

meça com visitas pelo Curi-
mataú e Seridó, terminando 
o dia em Campina Grande. 
Na quarta-feira, os integran-
tes da comitiva seguem para 
o Cariri e, à tarde, para Pa-
tos, no Sertão paraibano. 
Outras cidades sertanejas 
serão visitadas na quinta-
-feira, com sessão especial 
em Cajazeiras. Na sexta-fei-
ra, a caravana retorna a João 
Pessoa.

Quintans quer mostrar a seca 
da Paraíba aos deputados da AL

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

O deputado Assis Quintans (Democratas) levou 
ontem para o presidente da Assembleia Legislativa, de-
putado Ricardo Marcelo (PEN), uma proposta para que 
os deputados que fazem o Poder Legislativo façam uma 
visita às regiões do Estado que estão sofrendo com a 
estiagem. 

A Assembleia Legislativa sofre uma série de críti-
cas por parte da população, em que pese o esforço da 
Mesa Diretora da casa para mudar essa imagem. Essa, 
portanto, é uma excelente oportunidade para que o Po-
der Legislativo vá ao encontro dos dramas da popula-
ção. 

A seca de 2011 emendou com a seca de 2012 e vem 
provocando estragos enormes na economia da Paraíba. 
Em 2012, não tivemos nenhuma safra, nem de grãos 
nem de nada, e ao final desta estiagem prolongada, o 
rebanho bovino paraibano estará menor em pelo me-
nos 35 por cento. 

Dados levantados pela Asplan (Associação dos 
Plantadores de Cana de Paraíba) revelam que a estia-
gem vai provocar uma queda de aproximadamente 30 
por cento na produção de cana-de-açúcar, este ano, na 
Paraíba. Isso terá reflexo na produção de álcool e açú-
car e deverá gerar desemprego no setor. 

O drama da estiagem atinge a todos – ricos e po-
bres. A seca, emendada uma com outra, é um nivela-
dor social incorrigível e provoca danos que levam anos 
para sua recuperação. 

No interior da Paraíba, populações inteiras, nas ci-
dades e nos campos, lutam para sobreviver à catástrofe 
que a estiagem provoca. Falta comida para os animais, 
falta água para todos e muitas famílias passam por ne-
cessidade alimentar. Ou seja: não têm o que comer. 

Em várias regiões do Estado, o que se enxerga são 
cemitérios de animais mortos de fome e de sede. Cria-
dores tangem seus rebanhos por longos percursos à 
procura de água. Os animais que não resistem ficam 
pelo caminho, mortos. Os que escapam estão “no couro 
e no osso”. 

É essa cena que o deputado Assis Quintans quer 
mostrar aos deputados da Assembleia Legislativa. Ele 
quer que os deputados vejam de perto o drama que 
vive os paraibanos, hoje. 

Por isso, o deputado Ricardo Marcelo deve acatar 
a sugestão de Quintans e mostrar aos deputados a Pa-
raíba que eles não conhecem.

Cagepa x Energisa

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) vai 
acionar a Energisa na Justiça devido a um corte da energia 
elétrica da sede da empresa. A Cagepa alega que a ação 
“arbitrária” da Energisa “colocou em risco o sistema comercial 
e o centro de tecnologia de informação de empresa”. O corte de 
energia seria devido a um atraso no pagamento de uma fatura 
referente ao mês de outubro, com vencimento no dia 30 do mês 
passado. De acordo com a Cagepa, essa é a primeira vez que a 
empresa teve o fornecimento de energia cortado nos seus 46 
anos de existência.

E se a Cagepa cortar a água da Energisa?

O vai e vem na Câmara

Ninguém aguenta mais esse noticiário sobre a reeleição de Durval 
Ferreira na Câmara Municipal de João Pessoa. Uma hora, um grupo de 
vereadores diz que vai lançar uma chapa para enfrentar Durval. Noutra hora, 
eles anunciam que poderão fazer um acordo e passar a apoiar a candidatura 
de Durval. Parece que cada um procura se colocar ao lado de quem melhor 
atender aos seus interesses. 

Isso é condenável em todos os sentidos.

A bancada reagiu

A bancada federal da Paraíba quer uma audiência com a presidente 
Dilma Rousseff para discutir a estiagem que vem assolando o Estado desde o 
ano passado. Esta semana, o senador Cássio Cunha Lima se levantou contra 
uma fala da ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Agora, o senador 
convenceu os deputados que devem ir a Dilma, porque o problema vem se 
agravando no Estado. 

É para isso que deve existir uma bancada.

O prefeito eleito de Cam-
pina Grande, Romero Rodri-
gues, reuniu-se ontem com 
os membros da Comissão de 
Transição para discutir os 
primeiros atos da futura ges-
tão a partir de 1º de janeiro.

Romero e a Comissão es-
tão planejando as primeiras 
ações, e levantado os proble-
mas e as perspectivas de libe-
ração de recursos federais e 
estaduais para a administra-
ção de Campina Grande. Ele 
está desenvolvendo gestões 
a fim de se inteirar dos pro-
jetos, programas, contratos e 
convênios firmados entre as 
instituições financeiras, os 
governos do Estado e Federal 
e a Prefeitura Municipal de 
Campina Grande.

Romero tem manifestado 
a sua preocupação com rela-
ção aos primeiros dados que 
conseguiu apurar e durante 
os próximos três dias, estará 
intensificando estas reuniões 
a fim de encontrar as solu-
ções para os problemas mais 
urgentes do município.

Cento e trinta e oito ma-
térias que estavam penden-
tes foram apreciadas ontem 
pela Assembleia Legislativa. 
Deste total, três vetos do Po-
der Executivo foram manti-
dos; uma medida provisória 
do Governo do Estado, seis 
projetos de lei complemen-
tar, quatro projetos de lei e 
124 requerimentos foram 
aprovados.  

Entre os vetos mantidos 
está o 136/2012, ao projeto 
de lei de autoria do deputa-
do Frei Anastácio (PT), que 
pretendia fixar o percentual 
não inferior a 20% do núme-
ro de veículos apreendidos 
ou removidos pelo Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran-PB) para adoção a 
conselhos tutelares e ins-
tituições filantrópicas que 
desenvolvam trabalhos de 
assistência à criança, ao ado-
lescente e ao idoso.

Outro veto do Governo 
do Estado mantido foi o ao 
projeto de Lei 1.075/2012, 
de autoria do deputado Bran-
co Mendes (PEN), que dispõe 

“sobre a inclusão de gestores 
ambientais no quadro efetivo 
de profissionais em exercício 
no estado da Paraíba”. Os de-
putados também aprovaram 
a MP de autoria do Governo 
do Estado, que dispõe sobre 
a criação, através de concur-
so público, de 3.180 cargos 
para a Secretaria Estadual de 
Educação.

Entre os seis projetos de 
lei complementar aprovados, 
estão: o de autoria da depu-
tada Léa Toscano (PSB), que 
cria a Região Metropolitana 
do Vale do Mamanguape; o 
do deputado André Gadelha 
(PMDB), que cria a Região 
Metropolitana e o Conselho 
de Desenvolvimento de Sou-
sa; o do deputado Domiciano 
Cabral (Democratas), que 
cria a Região Geoadministra-
tiva de Solânea; e o do depu-
tado João Gonçalves (PEN), 
que cria a Região Metropoli-
tana de Itabaiana.

Projetos de lei
Já entre os projetos 

aprovados está a mensa-

gem 045/2012, de auto-
ria do Governo do Estado, 
transformado no projeto 
1.173/2012, que altera a Lei 
7.131, de 5 de julho de 2002, 
concedendo redução nas ta-
xas do IPVA (Imposto Sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores) para pessoas 
portadoras de deficiência; 
e a mensagem do Executivo 
051/2012, transformada no 
projeto 1.193/2012, que dis-
põe sobre o remanejamento 
de R$ 8 milhões para o Tri-
bunal de Justiçada (TJ-PB) e 
outros órgãos do Governo do 
Estado que estão com limites 
das dotações orçamentárias 
ultrapassadas. 

Requerimentos
Dos 124 requerimen-

tos aprovados, vários são 
referentes à seca, com os 
deputados cobrando das 
autoridades dos governos 
Federal e Estadual ações 
para combater os efeitos 
da estiagem nos municípios 
paraibanos assolados pela 
falta de água.
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A operadora de Turis-
mo Abreu, uma das maio-
res de Portugal, está inte-
ressada em vender pacotes 
turísticos para o ‘Destino 
Paraíba’ durante a realiza-
ção da Copa de 2014. O di-
retor da operadora, Felipe 
de Campos, esteve reunido 
com as presidentes da Em-
presa Paraibana de Turismo 
(PBTur), Ruth Avelino, e do 
Convention Bureau de João 
Pessoa, Elizia Lopes, no es-
tande do Brasil instalado na 
Events and Incentives Busi-
ness Travel Mart (EIBTM), 
que está sendo realizada na 
cidade espanhola de Barce-
lona.

A EIBTM é uma das 
principais feiras de turis-
mo e negócios da Europa e 
deve receber mais de 16 mil 
profissionais do segmento 
de promoção de eventos e 
negócios até hoje. Ruth Ave-
lino explicou que, apesar da 
crise econômica que atinge 
o continente europeu, os 
portugueses têm interesse 
em viajar para o Brasil em 

2013, e principalmente du-
rante a realização da Copa 
de 2014. “Foi uma reunião 
de trabalho e o diretor da 
Abreu Turismo gostou dos 
nossos atrativos turísticos. 
Pudemos mostrar nossa in-
fraestrutura turística e nos-
sas belezas naturais”, disse.

A presidente do Con-
vention Bureau de João 
Pessoa, Elizia Lopes, está 
mantendo contatos com 
promotores de eventos e 
operadores de turismo da 
França, Espanha, Suécia, Is-
lândia e da África do Sul. O 
objetivo é atrair congressos 
médicos e esportivos para a 
capital paraibana, que tem 
como destaque o moderno 
Centro de Convenções.

“As pessoas buscam 
informações sobre hospe-
dagem durante a Copa do 
Mundo e João Pessoa fica 
exatamente entre Recife e 
Natal, sedes dos jogos. Para-
lelamente, estamos buscan-
do eventos para movimentar 
nosso centro de convenções”, 
falou Elizia.

Os parlamentares, de olho no recesso, realizaram esforço concentrado e votaram 138 matérias ontem

Mais de 130 matérias apreciadas

Destino Paraíba deve 
atrair turistas europeus

COPA DE 2014 Romero se reúne 
com comissão 
para definir as 
primeiras ações



Governo deve buscar um 
meio termo para beneficiar 
todos os estados

Dilma Rousseff negociará 
veto a projeto dos royalties
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Brasília - O governo 
deve procurar até amanhã  
os principais governadores 
envolvidos na discussão dos 
royalties para explicar como 
será feito o veto parcial ao 
projeto aprovado pelo Con-
gresso e pedir compreensão. 
Ainda que reconheça como 
legítima a dificuldade de os 
aliados apoiarem publica-
mente a medida, devido aos 
interesses regionais, a ideia é 
evitar que haja uma grita ge-
neralizada. Até o momento, 
a opção do governo é buscar 
um meio termo que preserve 
os recursos que os estados 
produtores já recebem e, ao 
mesmo tempo, assegure que 
o valor adicional de royalties 
seja distribuído entre todos 
os estados.

A tendência é que ama-
nhã o governo anuncie o 
veto ao artigo que trata da 
redistribuição de recursos 
das áreas já licitadas e, ao 
mesmo tempo, edite uma 
medida provisória para sa-
cramentar que a nova regra 
de distribuição valerá para 
áreas concedidas desde que 
haja incremento na produ-
ção. Ou seja, tanto o Rio e os 
municípios produtores de-
vem preservar como piso o 
valor que hoje recebem, mas, 
caso a produção aumente, 
essa diferença será rateada 
de acordo com a nova regra e 
não pelo critério atual. Uma 
ideia do governo é incluir na 
Medida Provisória as fórmu-

las que vinham sendo usadas 
no relatório do deputado 
Carlos Zarattini (PT-SP) para 
a redistribuição dos royalties 
no projeto que não chegou a 
ser votado na Câmara.

Para os governadores 
do Rio, Sérgio Cabral; e do 
Espírito Santo, Renato Casa-
grande, o governo pretende 
ressaltar que a manutenção 
dos valores atuais é o máxi-
mo que poderia ser feito sem 
abrir uma guerra com os de-
mais estados e o Congresso 
Nacional. Também devem ser 
procurados os governado-
res Jaques Wagner (Bahia), 
Eduardo Campos (Pernam-
buco) e Cid Gomes (Ceará), 
que estão entre os principais 
aliados da presidente Dilma 
Rousseff e entre os maiores 
defensores das novas regras. 
Emissários do governo de-
vem expor a eles a preocupa-
ção com a situação financeira 
dos estados produtores e pe-
dir que compreendam a me-
dida como a melhor possível, 
já que redistribui recursos 
até de contratos já firmados.

Incorporando o papel 
de “bombeiro” na crise en-
tre os estados, a presidente 
Dilma Rousseff preferiu não 
fazer qualquer comentário 
sobre a passeata de ante-
ontem no Centro do Rio em 
defesa do veto ao projeto de 
redistribuição dos royalties. 
Ainda que integrantes do go-
verno considerem que o go-
vernador Sérgio Cabral está 
incendiando um debate no 
qual não ter armas para sair 
vencedor, a presidente não 
pretende piorar ainda mais a 
situação, dando declarações 

a respeito. O Governo Fede-
ral sabe que qualquer deci-
são - seja pelo veto, seja pela 
sanção integral - provocará 
reações de um lado ou de 
outro. Por isso, a opção por 
um meio-termo que não abra 
uma crise insuperável com 
qualquer Estado aliado.

Presidente defende 
“uso responsável”

A presidente Dilma tam-
bém quer que todo o dinhei-
ro dos royalties seja destina-
do à educação. A estratégia é 
incluir uma emenda no Plano 
Nacional de Educação, que 
está em discussão no Sena-
do, apontando os royalties 
como uma das fontes de fi-
nanciamento do programa, 
que prevê a destinação de 
10% do PIB para a educação.

Na coluna semanal “Con-
versa com a Presidenta”, dis-
tribuída pela Presidência da 
República a jornais de todo 
o país, a presidente Dilma 
Rousseff defendeu a utiliza-
ção “responsável” dos royal-
ties. Sem entrar no mérito da 
disputa entre estados pro-
dutores e não produtores, 
Dilma respondeu de forma 
genérica à pergunta da pau-
lista Raianne Justus Bezerra 
de Almeida, de 31 anos, en-
genheira de Lençóis Paulista, 
sobre a produção no pré-sal:

“Usando de forma res-
ponsável os recursos dos 
royalties teremos um pas-
saporte para transformar 
o Brasil em um país muito 
mais desenvolvido e com 
mais oportunidades para 
toda a população”, disse a 
presidente.

Pressionado pela oposi-
ção e até por parlamentares 
governistas, o deputado Odair 
Cunha (PT-MG), relator da CPI 
do Cachoeira, alterou o tex-
to de seu relatório final com 
a conclusão dos trabalhos da 
comissão. Da nova versão, lida 
ontem após dois adiamentos, 
foram retirados os pedidos de 
investigação contra o procura-
dor-geral da República , Rober-
to Gurgel, e de indiciamento 
de cinco jornalistas, entre eles, 
Policarpo Júnior, da sucursal da 
revista Veja em Brasília.

O relator voltou a afirmar 
que os pedidos de investigação 
eram questões “não centrais” 
e que, portanto, poderiam ser 
excluídas do texto. “São ques-
tões importantes, mas o ponto 
central de nosso relatório é o 
núcleo da organização crimi-
nosa comandada por Cachoei-
ra”, disse.

Com a apresentação de 
um pedido de vista coletivo, 
abriu-se prazo de cinco dias 
úteis, a votação do relatório 
ficou marcada para o dia 5 de 
dezembro.

A sessão de ontem foi 
marcada mais uma vez por dis-
cussão entre os parlamentares, 
que não se entenderam sobre o 
procedimento regimental a ser 
adotado para a leitura. A reu-
nião, que começou com atraso 
de quase uma hora, chegou a 

ser suspensa para que os par-
lamentares recebessem cópias 
das 89 páginas do sumário 
preparado pelo relator.

Houve também quem 
reclamasse que a leitura não 
poderia ser feita, uma vez que 
Cunha suprimiu duas partes 
do texto, o que implicaria a ne-
cessidade de mais prazo para 
que os integrantes fizessem 
um re-exame da matéria.

O relatório de Cunha acu-
sa mais de 40 pessoas de ter 
ligação direta com o esquema 
ilegal de Carlinhos Cachoeira, 
suspeito de comandar uma 
quadrilha ligada à exploração 
de jogos ilegais, envolvendo 
servidores públicos e privados. 

Entre os que tiveram pe-
dido de indiciamento, estão o 
próprio contraventor, por oito 
crimes (peculato, advocacia 
administrativa, tráfico de influ-
ência, corrupção ativa, fraude a 
licitações, lavagem de dinheiro, 
evasão de divisas e responsa-
bilização pela Lei de Improbi-
dade Administrativa) e o em-
presário Fernando Cavendish, 
ex-presidente da construtora 
Delta, por lavagem de dinheiro 
e formação de quadrilha. An-
tes, cinco jornalistas também 
eram citados como partes da 
quadrilha, entre eles Policarpo 
Júnior, da revista Veja .

Entre os políticos res-
ponsabilizados estão o go-

vernador de Goiás, Marconi 
Perillo (PSDB), por sete cri-
mes (quadrilha, corrupção 
passiva, tráfico de influência, 
falso testemunho, lavagem de 
dinheiro, crime contra Lei de 
Licitações, e advocacia admi-
nistrativa, que é o uso inde-
vido das facilidades do cargo 
ou das funções que ocupa); o 
prefeito de Palmas, Raul Fi-
lho (PT), por quatro crimes 
(corrupção passiva, advocacia 
administrativa, lavagem de 
dinheiro e improbidade admi-
nistrativa); o deputado fede-
ral Carlos Leréia (PSDB-GO) 
por seis crimes (formação de 
quadrilha, corrupção passiva, 
advocacia administrativa, vio-
lação de sigilo funcional, tráfi-
co de influência e lavagem de 
dinheiro) e o senador cassado 
Demóstenes Torres por cinco 
crimes (quadrilha, corrupção 
passiva, peculato, advocacia 
administrativa e improbidade 
administrativa). O texto pedia 
a investigação do procurador-
-geral da República, Roberto 
Gurgel , pois, segundo o rela-
tor afirmara anteriormente, 
Gurgel suspendeu “sem jus-
tificativas” as investigações 
da Operação Vegas, da Polícia 
Federal, iniciada em 2009, que 
apontou os primeiros indícios 
de ligação do contraventor 
com parlamentares, como De-
móstenes.

Deputado retira acusações a 
Roberto Gurgel do relatório

CPI DO CACHOEIRA

Brasília – A minis-
tra-chefe da Casa Civil, 
Gleisi Hoffmann, dis-
se ontem que o Plano 
Viver sem Limite reco-
nhece os direitos das 
pessoas com deficiência 
e resgata o papel do Es-
tado de servir. Durante 
o Fórum Nacional de 
Inclusão e Responsabi-
lidade Socioambiental 
Incluir Brasil 2012, ela 
explicou que o objeti-
vo do plano é criar uma 
ponte entre a socieda-
de civil, o Governo Fe-
deral, os estados e os 
municípios.

A previsão é que, 
por meio do progra-
ma, sejam investidos 
R$ 7 bilhões em áreas 
como educação, saú-
de e inclusão social até 
2014. “A boa notícia é 
que todas as ações que 
compõem o programa 
estão saindo do papel”, 
destacou Gleisi.

De acordo com a 
ministra, dos 45 cen-
tros de referência em 
reabilitação previstos 
no plano, 33 propostas 
foram aprovadas e já 
têm recursos orçamen-
tários empenhados. Em 
tecnologia assistiva, 
que desenvolve recur-
sos para permitir au-
tonomia à pessoa com 
deficiência, a expecta-
tiva do governo é que 
sejam investidos R$ 60 
milhões, sendo que R$ 
20 milhões devem co-
meçar a ser aplicados 
entre 2012 e 2013.

Segundo Gleisi, das 
79 oficinas ortopédicas 
fixas e itinerantes que 
devem ser colocadas à 
disposição até 2014, 12 
foram aprovadas. Ela 
lembrou também que o 
governo já publicou as 
diretrizes terapêuticas 
da síndrome de Down 
e que, em dezembro, 
devem ser anunciadas 
mais três: da lesão me-
dular, da pessoa ampu-
tada e da triagem neo-
natal auditiva.

“A aquisição de 
ônibus escolar acessí-
vel sempre foi uma luta 
muito grande. Temos a 
meta de entregar cer-
ca de 2.700 ônibus até 
2014. Já vamos con-
firmar e distribuir, até 
março de 2013, 741 ôni-
bus que a indústria está 
entregando. Só não 
conseguimos distribuir 
com mais rapidez por 
dificuldade de produ-
ção dos veículos”, res-
saltou.

A ministra se re-
feriu ainda ao que 
chamou de “grandes 
conquistas” para a 
inclusão, como a Lei 
12.470, que regula-
menta o benefício de 
prestação continuada 
para a pessoa com de-
ficiência, e o Decreto 
7.611, que resgata o 
reconhecimento do pa-
pel da educação espe-
cial nas escolas.

Já a ministra-chefe 
da Secretaria de Direi-
tos Humanos, Maria do 
Rosário, lembrou que 
o Censo 2010 indica 
a existência de 45 mi-

lhões de brasileiros que 
se autodeclaram pes-
soas com deficiência. 
O número representa 
24% da população do 
país.

“Temos o desafio 
de incluir, de produzir 
cada vez mais respeito 
e dignidade humana e 
de retirar da sociedade 
brasileira as barreiras 
que impedem que as 
pessoas com deficiência 
e suas famílias tenham 
plenamente seus direi-
tos como cidadãos re-
conhecidos”, disse.

Ainda durante o 
evento, o presidente 
da Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC), 
Nelson Breve, disse que 
o compromisso da co-
municação pública com 
a inclusão das pessoas 
com deficiência é imen-
so. Segundo ele, a TV 
Brasil disponibiliza dia-
riamente 18 horas de 
programação legenda-
da, mas a meta é che-
gar a 24 horas.

“Ainda não avança-
mos tanto na audiodes-
crição (faixa narrativa 
adicional para os cegos 
e deficientes visuais). 
Estamos com três horas 
semanais, praticamente 
toda a nossa progra-
mação de filmes. Que-
remos avançar mais e 
sermos referência nisso. 
Criamos no início deste 
ano a comissão de aces-
sibilidade, porque que-
remos fazer mais, que-
remos contribuir mais 
para a acessibilidade 
das pessoas com defici-
ência”, ressaltou.

Ministra: plano resgata 
papel inclusivo do Estado
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Paula Laboissière 
da Agência Brasil

VIVER SEM LIMITE

Para a ministra Gleisi Hoffmann, o plano reconhece os direitos das pessoas com deficiência

Foto: Antonio Cruz/ABr
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Londres - A política exter-
na da União Europeia voltou 
a mostrar sinais de falta de 
coesão. O bloco vai dividido 
para a votação da Assembleia 
Geral da ONU que decide hoje 
se a Palestina ganha ou não o 
status de Estado não membro 
da organização. Como já es-
perado, a Espanha confirmou 
que vai apoiar a proposta do 
presidente Mahmoud Abbas. 

A grande incógnita ainda 
é o Reino Unido, já que a Ale-
manha anunciou que não vai 
respaldar a resolução apesar 
de ainda decidir se vai se abs-
ter na votação. O chanceler 
britânico, William Hague, disse 
que apoiará os palestinos, des-
de que eles desistam de entrar 
com uma ação contra Israel no 
Tribunal Penal Internacional 
(TPI). A França apoiará pales-
tinos na ONU como represen-
tantes de Estado não membro

“Este é um momento his-
tórico e uma oportunidade 
para que o mundo corrija a 
grave injustiça histórica que 
vem sofrendo os palestinos 
- disse Hanan Ashruai, inte-
grante da ala executiva da 
Organização pela Libertação 
da Palestina (OLP), em cole-
tiva em Ramallah, acrestando 

que “é o começo de uma nova 
era. É o momento do direito 
à autodeterminação e do fim 
da ocupação”. Os 27 países do 
bloco europeu não consegui-
ram alcançar um consenso 
sobre a votação de quinta-fei-
ra. Além da Espanha, devem 
votar a favor da resolução 
França, Portugal, Dinamar-
ca, Irlanda, Áustria, Chipre e 
Malta. A expectativa é que a 
Bélgica também endosse a 
candidatura palestina, mas o 
país ainda não se pronunciou 
oficialmente.

Entre os que rejeitam o 
reconhecimento dos palesti-
nos como Estado não membro 
estão República Tcheca, Holan-
da e Itália. O governo alemão 
também deve aderir o bloco 
do ‘não’. Ontem, o porta-voz da 
chanceler Angela Merkel, Stef-
fen Seibert, disse que o gover-
no ainda está avaliando sua po-
sição, mas que Berlim não vai 
aceitar a resolução. A dúvida 
maior é se a delegação alemã 
vai se abster ou votar contra.

 “Não há dúvidas de que a 
Alemanha não irá votar a favor 
de tal resolução”, afirmou.

O jornal israelense “Ye-
dioth Ahronoth” informou 
ontem que o governo do país 
já está resignado sobre o re-
conhecimento da Palestina 
como Estado não membro da 
ONU. Segundo o jornal, ante 
o reconhecimento dos países 

europeus, o primeiro-ministro 
Binyamin Netanyahu decidiu 
não aplicar sanções despro-
porcionais. As medidas serão 
respondidas por um grupo de 
nove ministros, que não entra-
ram em um acordo sobre o im-
pacto da réplica. O status daria 
aos palestinos a possibilidade 
de entrarem com ações em tri-
bunais internacionais e serem 
incorporados a outras organi-
zações internacionais. 

O Reino Unido ainda não 
definiu seu voto. Londres diz 
que só apoia Abbas se os pa-
lestinos se comprometerem a 
não processar Israel no TPI e a 
retomar as negociações de paz. 
“Até a hora do voto, estaremos 
abertos a votar a favor da re-
solução desde que tenhamos 
garantias públicas dos palesti-
nos” - disse William Hague.

Em Madri, o chanceler 
espanhol, José Manuel García
-Margallo, lamentou que o blo-
co não conseguiu um consen-
so sobre a questão palestina e 
disse que o voto pela adesão 
da Palestina como Estado não 
membro da ONU vai fortalecer 
Abbas e que negociadores for-
tes são necessários para o al-
cance da paz com Israel.

 “A Espanha vai votar hoje 
pela coerência de nossa histó-
ria e porque acreditamos que 
é a solução mais adequada 
para nos aproximarmos da 
paz” - disse García-Margallo.

União Europeia se divide sobre
apoio a palestinos hoje na ONU

MUNDO

Assembleia Geral decide se 
Palestina ganhará status 
de Estado não membro

Havana (AFP) - O Conselho de Esta-
do de Cuba convocou ontem eleições 
de delegados das assembleias provin-
ciais e de deputados do Parlamento 
Nacional para 3 de fevereiro, em um 
processo em que provavelmente o pre-
sidente Raúl Castro será reeleito.

O processo eleitoral, que não co-
locará em risco o controle que o Par-
tido Comunista (único) mantém sobre 
o Estado há meio século, começou em 
outubro com a eleição de delegados 
municipais e terminará com a escolha, 
por parte do Parlamento, do Conse-
lho de Estado, máximo órgão executi-
vo do país, chefiado por Raúl Castro.

A convocação, publicada no jor-
nal oficial Granma, estabelece que 
“se sejam realizadas as eleições em 
que os eleitores da República elejam, 
pelo prazo de cinco anos, os delega-
dos das assembleias provinciais e os 
deputados da Assembleia Nacional do 
Poder Popular” (Parlamento).

O peculiar sistema eleitoral de 
Cuba, vigente desde 1976, prevê que 
os delegados para as assembleias mu-

nicipais proponham entre si os can-
didatos às assembleias provinciais e 
50% do Parlamento.

Os outros 50% são propostos por 
representantes de oito organizações 
de trabalhadores, estudantes, mulhe-
res, camponeses e vizinhos, todas vin-
culadas ao partido único que governa 
a ilha há meio século. O voto da po-
pulação é direto, secreto e voluntário.

Uma vez constituída a nova Assem-
bleia Nacional, com 610 deputados, 
ela deve eleger entre seus membros o 
Conselho de Estado, um processo reali-
zado normalmente em 24 de fevereiro 
(data do início da guerra da indepen-
dência da Espanha, em 1895).

O Conselho de Estado também 
cumpre funções legislativas, pois o 
Parlamento realiza sessões apenas 
duas vezes por ano, em julho e de-
zembro. Raúl Castro, que substituiu 
no comando seu irmão, Fidel, em 
2006, propôs limitar ao máximo de 10 
anos (dois mandatos de cinco anos) o 
tempo para se ocupar um cargo no 
governo.

Cuba anuncia eleições 
parlamentares para 2013

CONVOCAÇÃO PARA FEVEREIRO
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Felipão é confirmado
como novo técnico da 
Seleção Brasileira

mundial da turquia

Nadador paraibano volta 
a treinar na capital e já 
projeta aposentadoria

Kaio viaja na próxima semana
O nadador Kaio Márcio 

embarca na próxima sema-
na para Istambul, na Tur-
quia, onde vai participar do 
Mundial de Piscina Curta, 
competição que será dispu-
tada entre os dias 12 a 16 
do próximo mês. Ele está 
treinando em João Pessoa, 
há uma semana, no parque 
aquático do Esporte Clube 
Cabo Branco, sob o coman-
do da técnica Valéria Muniz, 
e tem contrato até o final do 
ano com o Fluminense.

Ontem, Kaio disse que 
ainda não sabe se vai con-
tinuar defendendo o Trico-
lor das Laranjeiras. "Eu dou 
preferência ao Fluminense, 
mas estou ouvindo também 
outras propostas. Seja qual 
for o clube, eu vou treinar 
em João Pessoa, com a mes-
ma estrutura que tinha lá no 
Rio de Janeiro", disse Kaio, 
afirmando também que a 
escolha da capital paraibana 
foi para estar mais junto da 
família e dos amigos que o 
incentivam muito.

Sobre o Mundial de Istam-
bul, Kaio disse que não está na 
melhor forma, porque passou 
dois meses parado. "Após o 
torneio José Finkel, parei por 

um bom tempo para descansar, 
engordei e perdi ritmo. Estou 
recuperando aos poucos em 
treinos diários e nos dois expe-
dientes. Espero competir ape-
nas nos 50 e nos 100 metros 
borboleta, para ajudar a Sele-
ção Brasileira", disse.

Sobre o futuro, Kaio fez 
questão de ressaltar que 
nem pensa em parar e quer 
ir para a sua quarta olimpí-
ada antes de encerrar a car-

reira. "Tenho 28 anos e me 
sinto ainda muito bem. Só 
devo parar em 2017 e quero 
buscar a tão sonhada meda-
lha olímpica no Rio de Janei-
ro em 2016", argumentou. 

Kaio lamentou bastante 
o seu desempenho nas Olim-
píadas de Londres, este ano.  
"Fui muito bem preparado 
e experiente para a compe-
tição, mas logo na primeira 
prova tive um problema de 

infecção intestinal com febre 
e passei a noite que antece-
deu a prova dos 200 metros 
sem dormir. Isto influiu no 
meu rendimento, que ficou 
muito abaixo do que vinha 
apresentando na temporada. 
Nas demais provas já entrei 
com a cabeça muito mal, pelo 
insucesso anterior e isto foi 
fatal para mim". adiantou.

Em 2013, Kaio Márcio 
pretende fazer bonito no 

Mundial de Piscina Longa 
em Barcelona, no mês de ju-
lho. "Fui campeão mundial 
em piscina curta treinando 
aqui em João Pessoa, então 
estou convencido de que 
posso chegar nesta competi-
ção no auge de minha forma, 
mesmo treinando aqui no 
Cabo Branco", afirmou.

Futuros campeões
Nesta volta a João Pes-

soa, Kaio tem um outro ob-
jetivo além dos treinos. É 
que ele vai iniciar em janei-
ro um trabalho especial na 
sua escolinha no Clube Cabo 
Branco, com a finalidade de 
formar grandes campeões. 
Estamos trazendo toda a 
infraestrutura necessária 
para dotar professores e 
atletas das melhores condi-
ções para formar campeões. 
Desde os iniciantes até os 
atletas de alto rendimento 
receberão um tratamento 
especial de uma equipe mul-
tidisciplinar para acompa-
nhar desde os iniciantes até 
os atletas top de alto rendi-
mento", garantiu o nadador.

Kaio vem acompanhan-
do as competições nacionais 
e lamenta o fato de não ver 
muitos paraibanos dispu-
tando com sucesso na ca-
tegoria absoluta. "Nossos 
atletas passam por muitas 
dificuldades e não conse-
guem render tudo que po-
diam na fase adulta, por cau-
sa da falta de infraestrutura 
e técnicos treinados para 
oferecer o melhor. 

Agora nós vamos ter o 
máximo, inclusive em ter-
mos de tecnologia para re-
velarmos grandes campeões 
aqui na Paraíba", prometeu o 
maior nadador paraibano de 
todos os tempos, que espera 
usar a sua imagem de ídolo 
para incentivar a garotada.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Kaio Márcio deixou o Fluminense e está treinando no Esporte Clube Cabo Branco para as disputas do Mundial de Istambul 

Cerca de 2.500 atletas de 12 pa-
íses, com faixa etária entre 12 e 14 
anos, iniciam hoje às disputas por 
um lugar no pódio na 18ª edição 
dos Jogos Sul-Americanos Escolares, 
considerado o maior evento esporti-
vo escolar das Américas. As compe-
tições serão realizadas em Natal-RN 
e João Pessoa-PB, no entanto, na 
capital paraibana, a programação 
prevê apenas as provas de atletismo 
e atletismo adaptado (paralímpico), 
no período de 2 a 4 de dezembro.

A Paraíba não tem representa-
ção no atletismo, porém, apenas o 
handebol feminino do Colégio Mo-
tiva, campeão das Olimpíadas Esco-
lares Brasileiras, ocorrida em Poços 
de Caldas-MG, no mês de setembro 
passado, estará presente nos Jogos 
Sul-Americanos Escolares. As dispu-
tas do handebol feminino se iniciam 
amanhã e se encerram no próximo 
dia 5, no Ginásio do Colégio Maris-
tela, em Natal-RN.

As seleções, com cerca de 220 

integrantes cada uma – entre atletas 
e treinadores –, competirão em dez 
modalidades: futsal, basquete, vo-
leibol, handebol, natação, judô, xa-
drez, tênis de mesa, atletismo e atle-
tismo adaptado. O evento se inicia 
hoje e se encerra no dia 6 de dezem-
bro. A competição visa à integração 
dos estudantes sul-americanos, ten-
do como objetivo a cooperação de 
interesses social, cultural, esportivo 
e econômico, de forma a estimular o 
desenvolvimento dos povos do con-
tinente. 

O evento reunirá atletas de Bra-
sil, Argentina, Paraguai, Uruguai, 
Chile, Bolívia, Equador, Venezuela, 
Suriname, Guiana, Colômbia e Peru. 
A abertura acontecerá, às 19h, no Gi-
násio de Esportes do Campus Univer-
sitário da UFRN. Os Jogos Sul-Ame-
ricanos Escolares são realizados pelo 
Governo do Rio Grande do Norte, 
por meio da Secretaria de Estado do 
Esporte e do Lazer (Seel), Ministério 
do Esporte, Conselho Sul-Americano 
do Esporte (Consude), Confedera-
ção Brasileira do Desporto Escolar 
(CBDE) e Governo da Paraíba.

Competição começa hoje em natal e motiva representa a Paraíba 
SUL-AMERICANOS ESCOLARES

Maratona de Mountain Bike com inscrições abertas
Quem gosta de aventu-

ra, desafio, pedal e paisagens 
naturais tem até o dia 8 do 
próximo mês para se inscre-
ver na 2ª Maratona de Moun-
tain Bike Cabra da Peste, que 
junta todos esses elementos 
em uma única competição. O 
evento ocorrerá na cidade de 
Soledade, no dia 9 de dezem-
bro. Segundo o coordenador 
da Maratona, Agnaldo Melo, 

nomes como o de Kleber Ra-
mos (vencedor do Tour do 
Rio 2012), Jadson Prudêncio 
(ex-integrante da equipe de 
Kleber, a Real Team Racing), 
José Eriberto Rodrigues 
(vencedor da Volta Ciclística 
de São Paulo/Tour do Brasil 
2011), entre outros atletas 
de destaque do país, figuram 
na lista de participantes con-
firmados.

No site oficial da Mara-
tona, Agnaldo comenta sobre 

o desafio que a prova oferece 
aos atletas. “As distâncias a 
serem percorridas, os tipos 
de solo dos percursos, uma 
vegetação extremamente ári-
da e seca, tudo isto sob um 
forte calor em média de 35º 
Celsius. Estas são situações 
suficientes para um biker“ca-
bra da peste” desafiar e ven-
cer. Assim, este evento carac-
teriza-se também não só pela 
disputa pelas primeiras posi-
ções, mas acima de tudo por 

superar os limites humanos e 
pela vontade de completar a 
prova”, publicou o coordena-
dor da competição. 

Podem participar da 
Maratona ciclistas das cate-
gorias Elite, Sub-23, Sub-30, 
Master A, Master B, Master C, 
Júnior, Estreante, Feminino, 
Dupla Mista, Juvenil, Sênior, 
Infantil e Kid. A menor idade 
para correr é de 6 anos, na ca-
tegoria Kid. O limite máximo, 
no entanto, não existe. Na ca-

tegoria Sênior, por exemplo, 
competem atletas a partir 
dos 60 anos. Os cinco primei-
ros colocados de cada cate-
goria receberão prêmios em 
dinheiro que juntos somam o 
valor de R$ 9,5 mil.

As inscrições para a com-
petição devem ser feitas atra-
vés do emailagnaldo.sol@
hotmail.com até o dia 8 de de-
zembro ou nas lojas: Aluízio 
Bicicletas, em Campina Gran-
de; X Bikes, Eurobikes e Cy-

clobike, em João Pessoa; Hill 
Bikes e Iran Bikes, em Santa 
Cruz do Capibaribe; Loja de 
Beto Bicicleta, em Soledade; 
Duck’sBikes, em Patos; Zito 
Bicicletas, em Solânea.

Até amanhã, os atletas 
que queiram participar do 
evento pagarão R$ 50. Após 
essa data e até o dia 8 de de-
zembro, a inscrição passará 
a custar R$ 65. Nas lojas cre-
denciadas só haverá inscri-
ção até amanhã.

Herbert Clemente
Especial para A União

Disputas de atletismo, que começam no próximo domingo e vão até o dia 4, serão realizadas na pista da UFPB
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Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com



Bruno Senna é dispensado da
equipe Williams na Fórmula 1

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 29 de novembro de 2012

AMADOR

Sobrinho de Ayrton Senna 
perde sua vaga para o 
finlandês Valteri Bottas

Não tenho dúvida alguma 
de que temos bons jogado-
res, mas já existe fábrica 
de talentos em outros pa-
íses, por isso não estamos 
mais ocupando a liderança 
do ranking. Despencamos 
porque não temos a humil-
dade de reconhecer que os 
outros estão progredindo e 
nós simplesmente estacio-
namos, achando que esse 
ou aquele jogador vai resolver. Futebol é conjunto, 
determinação, aplicação tática e, em se tratando de 
seleção, uma palavra está em desuso há muito tem-
po: patriotismo. Nossos jogadores – a maioria vive na 
Europa – não são tão comprometidos com a camisa.

Falta patriotismo

Problema da seleção é
mesmo o técnico?

A saída de Mano Menezes do comando da seleção 
agradou a muita gente no Brasil, afinal a sua demissão 
era esperada diante do trabalho de poucos resulta-
dos expressivos para uma seleção pentacampeã do 
mundo. Mas será que o nosso problema era mesmo o 
técnico? Confesso que tenho minhas dúvidas e não 
sei se vai mudar alguma coisa quando for anunciado 
o substituto. Se Mano não era bom, o que se dizer de 
alguns astros sem o mesmo brilho dos clubes vestindo  
a camisa de nossa seleção.

E exemplos não faltam. Como questionar o fute-
bol de Neymar com a camisa do Santos? Não, absolu-
tamente. Ele só falta chover no time da Vila Belmiro, 
mas na seleção tem alternado boas e exibições 
fracas. E tantos outros jogadores que não conseguem 
manter uma regularidade, daí Mano ter fracassado 
como outro pode ter o mesmo caminho. A convocação 
dos jogadores não passa apenas pelo crivo técnico, 
pois tem política no meio também, afinal tem patroci-
nadores da CBF que exercem pressão para ver esse ou 
aquele jogador numa convocação, daí surgirem tantos 
nomes desconhecidos que estão jogando lá fora e são 
anunciados para nossa indignação.

Será que o novo técnico vai convocar os melho-
res ou mesclar com alguns bonzinhos, protegidos dos 
empresários. O futebol brasileiro está passando por 
um processo de renovação e, a exceção de Neymar, 
não vejo um jogador fora de série na defesa, no meio 
ou no ataque. Tem muitas promessas. Não sei se vão 
pipocar na Copa diante da forte pressão do torcedor 
que não admite rever aquela cena de 1950 quando o 
Uruguai nos “comeu” em pleno Maracanã diante de 
mais de 200 mil pessoas.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O judoca Vitor Campos Xavier, 
categoria ligeiro até 55 quilos,  
conquistou prata no judô, no 
segundo dia de disputa das 
Olimpíadas Escolares Brasilei-
ras – 15 a 17 anos – que estão 
sendo disputadas em Cuiabá, 
no Mato Grosso.

Paraíba prateada

Não causou surpresa a ninguém a demissão de Bruno 
Senna da equipe Williams na Fórmula 1. O sobrinho de Ayr-
ton mostrou não ter qualidades para chegar aonde o tio 
chegou. Alternou boas e más corridas e no cômputo geral 
não agradou, daí ter sido preterido por Frank Williams. 

Ainda falando dos proble-
mas do Nordeste, milhões 
de reais estão sendo libera-
dos para as obras da Copa 
do Mundo pelo Governo 
Federal e minguados reais 
para os nossos irmãos. 
Assim não dá pra ser feliz.

Copa e seca

Bruno Senna

Dias atrás, o presidente da CBF, José Maria Marin, anun-
ciou ajuda de US$ 100 mil para as vítimas do furacão 
Sandy, nos EUA. Por aqui, os sertanejos estão sofrendo 
bastante e nem um centavo veio da entidade. Quanto 
contrasenso!. Este é o Brasil de mãe preta e pai João.

CBF pisou na bola

Fim da linha para Bruno 
Senna na Williams. A equi-
pe inglesa anunciou, ontem, 
Pastor Maldonado e Valtteri 
Bottas como pilotos titula-
res na temporada 2013. Com 
isso, o brasileiro precisará 
procurar um outro cockpit 
para permanecer na catego-
ria no próximo ano. Bruno 
tem conversas com Force In-
dia, Caterham e Marussia e 
revelará seus planos na Fór-
mula 1 em breve.

Campeão da GP3 em 
2011 e reserva do time des-
de 2010, o finlandês Valtteri 
Bottas, de 22 anos, cumpriu 
um intenso programa de tes-
tes em 2012. Empresariado 
por Toto Wolff, diretor execu-
tivo da escuderia, o finlandês 
guiou o carro de Bruno em 
15 das 20 primeiras sessões 
de treinos livres nos fins de 
semana de GPs e apresentou 
bom rendimento. 

A escolha da dupla da 
Williams foi encarada com 
naturalidade por Bruno, que 
já esperava a notícia. Quan-
do assinou com o time inglês 
para 2012, o piloto brasileiro 
sabia que Bottas estava sen-
do preparado para assumir 
uma vaga no time futura-
mente.

“Desde o início do calen-
dário, aceitei o fato de que 
teria de compartilhar o carro 
com o Bottas em 15 sextas-
feiras como parte de sua pre-
paração para uma possível 
estreia em 2013” admitiu.

Mesmo com o prejuí-
zo causado pela redução do 
tempo de pista nos treinos 
livres, que refletiu principal-
mente nas sessões classifi-
catórias (largou na frente de 
Maldonado em apenas três 
ocasiões), Senna fez um ba-
lanço positivo de seu terceiro 
ano na F-1. O piloto também 
guiou na pequena HRT em 
2010 (ficou fora apenas do 
GP da Alemanha) e dispu-
tou as oito últimas etapas de 
2011 pela Renault-Lotus. Em 
2012, Bruno terminou em 
16º, com 31 pontos, uma po-
sição atrás do companheiro 
Maldonado, que fechou o ano 
com 45.

“Conquistei marcas sig-
nificativas, como a melhor 
volta no GP da Bélgica, e 
sempre ganhei posições nas 
corridas. Correr regularmen-
te no top 10 foi um passo à 
frente em minha ainda relati-
vamente curta carreira e me 
permitiu desenvolver minhas 

habilidades. Trabalhar com 
uma equipe tão competitiva 
e que sempre me apoiou me 
deixou melhor preparado 
para meus próximos pas-
sos. Foi gratificante termi-
nar como o pontuador mais 
regular da equipe e poder 
demonstrar meu ritmo em 
20 provas” disse Senna, que 
pontuou em dez das 20 eta-
pas, enquanto o venezuelano 
chegou entre os dez primei-
ros em apenas cinco, porém, 
venceu o GP da Espanha.

Apesar da dispensa, Bru-
no fez questão de demons-
trar gratidão especial a Sir 
Frank Williams, co-fundador 
e chefe da tradicional escu-
deria inglesa.

“Quero agradecer a toda 
equipe, em particular a Frank 
Williams, por me dar a opor-
tunidade de completar minha 
primeira temporada com-
pleta na F-1. Foi gratificante 
ajudar a transformar o FW34 
num carro competitivo e su-

perar outros desafios, como 
lidar com os pneus Pirelli.

O mandatário do time 
de Grove, que completou 70 
anos em 2012, rasgou elogios 
à nova dupla e aproveitou 
para agradecer os serviços de 
Bruno Senna:

“Com Pastor e Valtteri 
teremos dois dos talentos 
mais excitantes no esporte a 
motor e estou especialmente 
animado em o que 2013 pode 
trazer para a Williams. Pastor 
sempre demonstrou ritmo 
notável e este ano amadure-
ceu como piloto. 

Valtteri é simplesmen-
te um dos mais talentosos 
jovens pilotos que eu já me 
deparei e esperamos grandes 
coisas dele no futuro. Gosta-
ria também de aproveitar a 
oportunidade para agradecer 
ao nosso piloto que está de 
saída, Bruno Senna, pelo seu 
trabalho duro durante o ano. 
Desejo a ele a melhor sorte 
para o futuro” disse Sir Frank.

 Quando se trata de um 
jogo entre os campeões Ber-
nardinho e Zé Roberto, espera-
se não só uma grande partida, 
mas também um show à parte 
dos treinadores. Com rivalida-
de declarada desde os Jogos 
Olímpicos de 2004 em Atenas, 
os técnicos têm motivos a mais 
para vencer um jogo como este. 
Desta vez, foi Bernardinho que 
saiu vitorioso. 3 sets a 1 para 
o Unilever sobre o Vôlei Amil 
com parciais de  25-23, 25-21, 
20-25 e 25-15 pela Liga de Vô-
lei na última terça-feira.

Desde o início da partida, 
os treinadores deixaram claro 
que não seria desta vez que 
ocorreria uma reconciliação. 
A expressão séria no rosto de 
ambos mostrava concentração 
e vontade de vencer, além do 
desconforto na hora de seguir 
o protocolo da partida. Os trei-
nadores se cumprimentarem 
antes e depois do jogo, mas 
sem entusiasmo. Zé Roberto e 
Bernardinho mal olharam um 
para o outro.

A partida começou dispu-
tada, com um ponto marcado 
para cada lado em cada lance. 
Mas, após marcar o sexto pon-
to a equipe do Rio de Janeiro 
encaixou boa sequência de 
bloqueios e abriu cinco pontos 
de vantagem das adversárias, 
para desespero de Zé Roberto. 
O treinador aproveitou o pri-
meiro tempo técnico e ainda 
usou seus dois pedidos de tem-
po para conversar com suas 

Valteri Bottas foi campeão da GP3 em 2011 Senna, abatido, procura nova equipe na Fórmula 1
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Bernardinho leva a melhor no duelo
contra Zé Roberto na Liga de Vôlei

comandadas, principalmente 
com a levantadora Fernandi-
nha, e tentar reverter o placar. 
No segundo tempo técnico, 
nova bronca, desta vez do auxi-
liar de Zé Roberto, Paulo Cocco.

Os sermões surtiram efei-
to e  melhoram o desempenho 
da equipe de Campinas, que 
passou a não errar mais e en-
costou no placar, mas não fo-
ram suficientes para evitar a 
vitória do Unilever no primeiro 
set, com um placar de 25 a 23.

Do outro lado, mesmo 
à frente no placar durante a 
maior parte da parcial, Ber-
nardinho também deu bronca 

nas suas atletas. Com seu esti-
lo enérgico, o treinador gritava 
mudanças nas jogadas para as 
atletas e chamava a atenção 
para os erros em cada ponto do 
Vôlei Amil, com medo de que 
sua equipe permitisse uma vi-
rada das adversárias.

Este equilíbrio permane-
ceu também durante o segundo 
set, mas consecutivos erros da 
equipe de Campinas fizeram a 
diferença no placar e o Unilever 
venceu a parcial por 25 a 21. Na 
terceira etapa do jogo, porém, o 
Vôlei Amil se recompôs e levan-
tou a torcida que foi ao ginásio 
em Campinas. Liderado pela 

búlgara Vasileva, o time dono 
da casa fez uma grande parcial 
e venceu por 25 a 20.

No último set, porém, os 
erros voltaram a aparecer e, 
apática em quadra, a equipe do 
Vôlei Amil foi derrotada pela 
grande diferença de 25 a 15 e 
perdeu a  partida por 3 sets a 1.

Apesar da rivalidade dos 
dois técnicos, quem roubou a 
cena foi a meio Juciely, do Unile-
ver. A jogadora de 32 anos apa-
receu em momentos decisivos 
com seu melhor fundamento, o 
bloqueio. Mas foi Natália quem 
recebeu o prêmio de melhor jo-
gadora em quadra. 

Expressões sérias, 
Bernardinho e Zé 

Roberto chegaram a se 
cumprimentar. E só.



Disputa promete na lateral direita
botafogo

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Ferreira e Diego Pitbull
vão brigar pela posição
de titular no Tricolor

No dia seguinte a apre-
sentação do novo elenco do 
Botafogo-PB, o grupo que vai 
defender as cores do clube no 
ano que vem já foi ao grama-
do do Almeidão para treinar 
a parte física, buscando o 
condicionamento ideal. Boa 
parte do time que vai dispu-
tar o Campeonato Paraibano 
já está à disposição do técni-
co Marcelo Vilar e o prepara-
dor físico, Alexandre Duarte. 
Apesar de ser ainda o início 
do trabalho, já dá para enxer-
gar uma “briga” interessante 
pela titularidade na lateral 
direita. De um lado, Ferreira, 
do outro Diego Pitbull.

O primeiro vem para o 
Botafogo-PB por intermé-
dio do novo comandante do 
clube, Marcelo Vilar. Ferreira 
é um dos jogadores de con-
fiança do técnico, e já foi bi-
campeão paraibano ao lado 

do treinador pelo Treze em 
2010 e 2011. Esse ano es-
tava ao lado novamente de 
Marcelo no Estadual pelo 
mesmo Galo, mas ambos não 
tiveram muito sucesso. Após 
o certame, Ferreira foi con-
tratado pelo rival do Treze, o 
Campinense, para as dispu-
tas da Série D, mas não teve 
muita sorte e acabou jogan-
do pouco devido a uma lesão 
no joelho.

Já o outro almejante à 
vaga da lateral direita é Diego 
Pitbull, um dos destaques do 
campeonato desse ano pelo 
limitado time do Belo. O ala, 
que veio do futebol paulista, 
jogou pela primeira vez na 
Paraíba esse ano. Considera-
do pelo presidente do clube, 
Nelson Lira, como um dos 
que honraram a camisa bota-
foguense nessa temporada, o 
jogador foi contratado nova-
mente e vai para a sua segun-
da passagem pelo Tricolor 
da Maravilha. Para o jogador, 
essa briga vai ser uma luta 
sadia e uma boa “dor de ca-
beça” para Marcelo Vilar.

“Eu queria primeira-
mente agradecer pela opor-
tunidade de novamente ves-
tir essa camisa. Será uma luta 
boa, é sempre bom termos 
um grupo bom em todas as 
posições. Será uma luta sa-
dia e uma dor de cabeça legal 
para o professor Marcelo Vi-
lar. Eu creio que 2013 vai ser 
um ano de vitórias para nós”, 
analisou o ala.

O outro postulante a 
vaga também mostrou tran-
qulidade quanto a concor-
rência pela posição. Para Fer-
reira, só quem tem a ganhar 
é o Botafogo-PB o fato de  ter 
dois atletas que podem ser 
titulares ao longo da tempo-
rada.

“Vai ser uma ótima briga 
e quem tiver melhor vai en-
trar. Quem ganha com isso é o 
time do Botafogo-PB que vai 
ter dois grandes jogadores 
na lateral. Estou muito feliz 
de estar aqui e meu objetivo 
maior é fazer com que essse 
clube saia desse incômodo je-
jum de títulos do Paraibano”, 
frisou.

Pedro Alves
Especial para A União

Uma das prioridades do Depar-
tamento de Futebol do Botafogo-PB 
para a temporada do ano que vem foi 
investir alto para trazer um coman-
dante vitorioso. O primeiro nome em 
pauta foi o daquele que agora terá a 
missão de tirar o Belo da fila de dez 
anos sem um título do Estadual. Mar-
celo Vilar já mostrou que conhece 
bem o caminho da taça do Paraibano. 
O novo comandante do Belo chega 
após ficar cerca de quatro anos à fren-
te do Treze.

Vilar levantou a taça de campeão 
paraibano em 2010 e 2011 pelo Galo 
da Borborema, Ficou lá até a Série C 
deste ano, quando foi demitido após 
uma má campanha nos jogos fora 
de casa na competição. Com um tra-
balho reconhecido no rival, agora o 
treinador tem a primeira chance de 
assumir uma outra equipe no Esta-
do. E a missão é complicada. Dá ao 
clube que mais venceu o Paraibano, 
um título depois de uma década sem 
saber o que é o gostinho de erguer 
uma taça.

Para essa temporada, o técni-
co promete um time forte e que vai 
brigar pelas cabeças da competição. 
No entanto, o discurso é cauteloso 
quanto a títulos. Segundo o novo co-
mandante do Botafogo-PB, seu tra-
balho vai ser nessa perspectiva, mas 
seria irresponsabilidade da sua parte 
prometer que vai ganhar o Paraiba-
no pelo Tricolor da Maravilha.

“Não posso prometer título. 
Prometo muito trabalho. O Botafo-
go vai ter um time com condições 
de brigar pelo título, se não for esse 
grupo aí, se for necessário fazer al-
gumas modificações, a gente vai 
estar pronto para fazer, para que o 

Villar quer confirmar fama de vitorioso

Botafogo possa brigar pelo Parai-
bano”, frisou Marcelo.

Para isso, a diretoria botafo-
guense juntamente com a comissão 
técnica vem formando um elenco 
bastante conhecido do treinador. 
De acordo com Vilar isso é impor-
tante, pois os jogadores já sabem a 
filosofia de trabalho.

“Estamos montando um time 
com os destaques da temporada 
paraibana desse ano como foram 
Genivaldo, Izaías, Diego Pitbull, por 
exemplo, e alguns bons jogadores 
que conheço bem como André Lima 
e Ferreira que foram campeões co-
migo no Treze, o Fabio Neves que 
foi meu atleta no América de Natal, 
o Wanderley que jogou comigo no 
Ceará, entre outros”, comentou.

Marcado na história do Treze, 
o cearense tem a chance agora de 
conseguir seu tricampeonato pa-
raibano além de tentar marcar seu 
nome em outro grande clube do Es-
tado. Para Vilar, a motivação é gran-
de e para buscar esse título tão al-
mejado pela torcida botafoguense.

“Hoje eu sou Botafogo, estou 
aqui, muito feliz com a receptivida-
de”, finalizou.

O Centro Sportivo Parai-
bano (CSP) define amanhã a 
data da apresentação, início 
da pré-temporada e o local de 
preparação da equipe para o 
Campeonato Paraibano/2013, 
que terá início no dia 6 de ja-
neiro, diante do Botafogo (falta 
definir o local). Um planeja-
mento para o campeão da Copa 
Paraíba Sub-21/2012, que dis-
putará a Copa do Brasil/2013, 
juntamente com o Campinense, 
atual campeão deste ano, que 
promete formar uma equipe 
competitiva e forte para brigar 
pelas primeiras colocações na 
competição local. 

Cerca de 70% do elenco 
que disputou a Copa Paraíba 
deve permanecer no clube, 
com alguns retornos de jogado-
res que atuaram pelo Tigre em 
outros desafios. Das novidades 
que podem voltar estão, Moisés 
(zagueiro), que estava no Por-

to/PE,  Daniel (volante), que de-
fendeu o Sousa no Campeonato 
Brasileiro da Série D/2012, Ta-
zinho (meia), que ficou de fora 
da Copa Paraíba, além de Júnior 
Coxinha (atacante), que pas-
sou uma temporada no Centro 
Sportivo Alagoano (CSA/AL). 

Além dos atletas conhe-
cidos da torcida paraibana a 
diretoria deve contratar entre 
quatro a cinco jogadores - falta 
definir as posições - para deixar 
o elenco pronto para os desa-
fios. De acordo com o treinador 
Ramiro Sousa, após a definição 
do planejamento será coloca-
do em prática a preparação do 
time para o Paraibano. Segundo 
ele, trata-se de atletas que mos-
traram qualidade por onde pas-
saram e que podem defender 
novamente as cores do azulão 
na próxima temporada. “Todo 
bom jogador interessa ao clube, 
que se prepara para novos de-
safios na temporada de 2013. 
Iremos aproveitar vários joga-
dores que disputaram a Copa 

Paraíba e buscar reforços para 
que o grupo possa ter condi-
ções de brigar pelas primeiras 
colocações”, avaliou. 

Existe a possibilidade do 
Tigre fazer a pré-temporada 
fora de João Pessoa, com os trei-
nos durante a disputa no Está-
dio Francisco Figueiredo de 
Lima, em Cabedelo, mas tudo 
será definido durante a reunião 
entre a diretoria e comissão téc-
nica. “Estamos avaliando todo 
o planejamento fora e dentro 
de campo para que possamos 
fazer uma pré-temporada po-
sitiva e deixar a equipe pronta 
para a estreia no Estadual. O 
importante é que iremos man-
ter a base que obteve a Copa Pa-
raíba e trazer jogadores que ve-
nham colaborar com o grupo”, 
observou Ramiro. Com relação 
a escolha do adversário na es-
treia da Copa do Brasil, Ramiro, 
frisou que não tem preferência 
por adversário de grande porte, 
já que o desafio é difícil, inde-
pendente de quem será. 

CSP define amanhã o local da
apresentação do novo elenco
Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Grandes nomes do futebol em jogo beneficente no próximo dia 5
Grandes nomes do fute-

bol profissional paraibano 
e pernambucano estarão se 
enfrentando no próximo dia 
5, no Estádio da Graça, em 
João Pessoa, durante jogo 
beneficente dentro do pro-
jeto social “Tire o Crak do 
Craque”, sob a responsabili-
dade do desportista André 
Valentin. 

O dinheiro arrecadado 
será investido no combate às 
drogas nas regiões aonde o 

projeto tem abrangência. “A 
população paraibana terá a 
oportunidade de torcer pelo 
seu ídolo, dizer não ao crak 
e contribuir para o desenvol-
vimento social”, disse ontem 
André Valentin. 

Da seleção paraibana es-
tão confirmados Esquerdinha, 
nevada, Maia, Anderley, Ander-
son, Jhon, Nino Paraíba, Álva-
ro, Tazinho, Daniel, Bia Sport, 
Ramires, Gustavo, Bruno, Neto 
Diamante, Marron, Tampinha, 
dentre outros. Pela seleção per-
nambucana estarão em cam-

po: Leonardo, ex-Sport; Denô, 
ex-Náutico; Fernando, ex-Santa 
Cruz; Lima, ex-Sport; Leivinha, 
ex-Sport; Chiquinho, ex-Sport; 
Papel, ex-Central; Neco, ex-Sal-
gueiro; Cícero, ex-Santa Cruz; 
Toby, ex-Sport; Anilton, ex-S-
port; Hugo, ex-Sport, dentre 
outros.

“Temos que livrar nos-
sas crianças do uso do crack. 
O crack mata e quem não é 
usuário poderá ser vítima. 
Através do esportes podemos 
fazer a diferença”, afirmou o 
organizador do confronto es-

portivo entre Paraíba x Per-
nambuco.

De acordo com André Va-
lentin, o projeto social “Tire o 
Crak do Craque” existe desde 
setembro passado e visa con-
tribuir no combate às drogas 
de um modo geral, principal-
mente ao uso do crack, droga 
que tem sido o maior proble-
ma entre os jovens do país. 
“Para se ter uma ideia, quase 
80% dos homicídios ocor-
ridos em nosso Estado tem 
relação direta ou indireta ao 
consumo de crack”, finalizou.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O ex-jogador Maia, do Auto Esporte, vai participar da partida

FOTO: Edônio Alves

Vários  que atuaram nesta temporada permanecem no clube para as disputas do Estadual

Marcelo foi bi pelo Treze em 2010 e 2011

FOTO: Carlinhus Marques

FOTOS: Fábio Fernandes

O lateral direito Ferreira ao lado do diretor Ariano Wanderley foi apresentado na última segunda-feira
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Novo treinador substitui 
Mano Menezes demitido 
pelo presidente da CBF

Felipão de volta à seleção
A CBF já acertou com um 

novo técnico para a Seleção 
Brasileira: Luiz Felipe Sco-
lari é o substituto de Mano 
Menezes. A entidade, porém, 
não conta mais com um di-
retor de Seleções, já que An-
drés Sanches deixou ontem 
o cargo, que acabou extinto 
pelo presidente José Maria 
Marin. O anúncio oficial de 
Felipão, campeão mundial 
em 2002 com o Brasil, foi fei-
to ontem, às 10h30m, no Rio 
de Janeiro.

Andrés pediu demissão 
do cargo de diretor de Sele-
ções através de uma carta. 
Em São Paulo, Marin disse 
que a posição está extinta 
para a volta da função de 
coordenador, exercida nas 
Copas do Mundo de 1994 e 
2006 por Zagallo, de 1998 
por Zico e de 2002 por An-
tonio Lopes. Tetra nos Esta-
dos Unidos, Carlos Alberto 
Parreira é o mais cotado para 
assumir a tarefa de trabalhar 
na nova função.

Em seguida, Marin afir-
mou que o nome do novo 
técnico será revelado ofi-
cialmente hoje, a tempo de 
participar do sorteio da Copa 
das Confederações, sábado. 
Felipão, que deixou o Palmei-
ras em setembro, conversou 
com Marin no último fim de 
semana e estava com a famí-
lia em Passo Fundo, no Rio 
Grande do Sul, mas desem-
barcou em São Paulo ontem 
para finalizar os últimos de-
talhes do contrato com a CBF.

“Vai voltar o bigode. E o 
outro bigode”, disse a fonte, 
fazendo relação com os bigo-
des de Américo e Felipão, que 
trabalharam juntos na cam-
panha do penta em 2002.

Presente na Soccerex - 

Vender Kaká para 
dar aumento a CR7

Para manter Cristiano Ro-
naldo, o Real Madrid vai “sacrificar” 
Kaká. Cada vez menos utilizado no 
time merengue, o meia brasileiro 
deve ser negociado em janeiro de 
2013 para que o clube use o dinhei-
ro gasto em seus salários para dar 
um aumento ao craque português 
e, assim, garantir a permanência do 
lusitano.

Cristiano Ronaldo já avisou 
publicamente que está “triste” no 
Real, embora tenha negado que o 
motivo seja econômico. Ainda as-
sim, uma proposta milionária do 
Paris Saint-Germain na próxima 
temporada poderia seduzir o joga-
dor. Segundo a imprensa espanhola, 
os merengues pretendem aumentar 
seu salário para € 15 milhões de eu-
ros (cerca de R$ 40,6 milhões) por 
temporada, utilizando os recursos 
gastos atualmente com Kaká, que 
ganha € 10 milhões (R$ 27 milhões) 
- o clube economizaria quase R$ 60 
milhões correspondente ao período 
do contrato do brasileiro, que vai até 
junho de 2015.

O Real Madrid já trabalha até 
mesmo com a possibilidade de libe-
rar Kaká de forma gratuita, só para 
diminuir sua folha salarial.

Entretanto, o Real terá de 
convencer Kaká. Apesar de ser 
pouco utilizado pelo técnico José 
Mourinho, o jogador segue treinan-
do normalmente e não quer deixar o 
clube em baixa.

Fotos: Divulgação

Barcos diz que vai 
ficar no Palmeiras

Um dia depois de colocar seu 
futuro no Palmeiras em dúvida, o 
atacante Hernán Barcos anunciou 
ontem que vai ficar no clube em 
2013, mesmo com a disputa da 
Série B do Campeonato Brasileiro. 
Em vídeo divulgado por meio de sua 
conta oficial no Facebook, o Pirata 
disse que o amor que ele sente pelo 
Verdão falou mais alto na escolha, 
apesar do desejo de disputar a Copa 
do Mundo pela seleção argentina.

“Oi, gente! O amor e carinho 
que tenho pelo Palmeiras não troco 
por nenhum clube. Tenho um sonho 
que é jogar a Copa do Mundo, essa 
é minha vontade. Mas a única forma 
de eu sair do Palmeiras é com o clu-
be recebendo uma proposta irrecu-
sável, que não pode dizer não. Vou 
ficar no Palmeiras por amor. ‘Tamo 
junto’, e 2013 é nosso, eu acredito”, 
disse o atacante.

A mensagem abafa as conver-
sas em relação ao futuro do centro-
avante, que na última segunda-feira 
havia até criticado o presidente 
Arnaldo Tirone – o mandatário as-
segurou que Barcos ficaria no Pal-
meiras, mas o jogador não gostou 
de não ter sido consultado antes. 
O clube diz que só o libera com o 
pagamento da multa rescisória de € 
20 milhões (quase R$ 52 milhões), 
e por isso tem recusado até ouvir 
sondagens do exterior em relação 
ao atacante.

O presidente do Atlético
-MG, Alexandre Kalil publi-
cou no Twitter a notícia que 
os torcedores alvinegros es-
peravam. O dirigente confir-
mou que o meia Ronaldinho 
Gaúcho permanecerá no 
clube por mais uma tempo-
rada. O acordo foi definido 
ontem, na Cidade do Galo, 
com a presença do irmão e 
procurador do atleta, Assis. 

Pelo acerto, R49 passaria 
a receber o salário mensal 
de R$ 600 mil, ou seja, com 
100% de reajuste em relação 
ao que ganhava. 

Kalil nem precisou usar o 
nome do jogador na rede so-
cial. Ele deixou subentendido 
na publicação, e a confirma-
ção oficial chegou minutos 
depois, através da assessoria 
do clube alvinegro.

Ronaldinho Gaúcho 
renova com o Atlético 

R$ 600  MIL MENSAIS

feira de negócios do futebol 
no Rio -, Américo disse que 
ainda não foi procurado, mas 
que aceitaria voltar à CBF:

“Primeiro, preciso rece-
ber o convite. Se isso aconte-
cer, ficaria muito satisfeito e 
estaria pronto para assumir. 
Temos um período bom, que 
será facilitado pela experiên-
cia dos dois profissionais. Já 
existe uma base e acho que 
não seria problema nenhum”.

Nos últimos dias, os no-
mes de Tite e Muricy Rama-
lho, inicialmente cotados, 
nem foram mais comenta-
dos nos bastidores da enti-

dade, que se uniu em torno 
de Felipão, principalmente 
com o enfraquecimento de 
Andrés Sanches, que era 
contra o nome do treinador 
e entregou sua carta de de-
missão na manhã de ontem. 
Durante esta semana, hou-
ve um encontro entre diri-
gentes da CBF e o provável 
novo comandante, que tem, 
principalmente, o respaldo 
do presidente da Federação 
Paulista de Futebol, Marco 
Polo Del Nero.

Felipão deverá escolher 
seus auxiliares e um dos 
nomes indicados por Marin 

é Milton Cruz, observador-
técnico do São Paulo há 18 
anos. O presidente deseja 
um homem que faça o inter-
câmbio entre o vestiário e a 
diretoria, e já havia sugeri-
do Milton anteriormente, só 
que Mano não tinha um re-
lacionamento dos melhores 
com o auxiliar. Luiz Felipe 
Scolari não deverá fazer opo-
sição à escolha.

Marin resolveu apressar 
o anúncio do novo técnico 
para que ele esteja presente 
nos eventos da Fifa, esta se-
mana, que vão culminar no 
sorteio dos grupos da Copa 

das Confederações, no sába-
do. Será a primeira competi-
ção do sucessor no comando 
da Seleção e, até lá, ele deve-
rá ter apenas cinco partidas 
no comando da equipe.

Ao trocar o nome de “di-
retor de seleções” para “coor-
denador da Seleção”, um dos 
intuitos de Marin é poder ti-
rar um dirigente do cargo, no 
caso, Andrés, e substitui-lo 
por um técnico, que deverá 
mesmo ser Carlos Alberto 
Parreira. Tetracampeão do 
mundo em 94, ele também 
mantém contatos com a CBF 
há algum tempo.

Luiz Felipe Scolari, que perdeu o cargo no Palmeiras, estará esta semana na reunião do sorteio da Copa das Confederações

O Brasil já sabe quem será seu 
maior rival na primeira fase da Copa 
das Confederações: a Itália de Balo-
telli, Pirlo, Buffon e outros. Ontem, a 
Fifa revelou que a Seleção e a Espanha 
serão cabeças de chave nos Grupos A 
e B, respectivamente. Sendo assim, o 
Uruguai ficará como adversário da Fú-
ria pois equipes do mesmo continente 
não poderem se enfrentar nas chaves. 
O sorteio que definirá a tabela final 
do torneio será no sábado, a partir das 
11h , no Anhembi.

“Brasil e Espanha serão mesmo 
os cabeças de chave do sorteio. Não 
podemos ter a Itália e a Espanha no 
mesmo grupo. Essas seleções serão 
alocadas em grupos diferentes. Esse é 
um princípio da Fifa. Não podemos ter 
times da mesma confederação na mes-
ma chave”, explicou o secretário-geral 
Jérôme Valcke.

Líder do ranking da Fifa, a Espa-
nha se classificou para a Copa das Con-
federações por ter conquistado a Copa 
do Mundo de 2010. A seleção de Xavi, 
Iniesta e companhia também faturou 
a Eurocopa de 2012, na Polônia e Ucrâ-
nia, mas quem ficou com a vaga nes-

te caso foi a Azzurra, vice-campeã do 
continente, e não a Holanda, segunda 
colocada na África do Sul.

Indefinição
A indefinição até sábado, por-

tanto, será quanto às seleções menos 
badaladas. México (campeão da Copa 
Ouro), Japão (Copa da Ásia), Taiti 
(Copa da Oceania) e a seleção africana 
que levar a Copa Africana de Nações 
entre janeiro e fevereiro de 2013 ain-
da não sabem em qual grupo cairão.

Segundo divulgou o ex-atacante 
Ronaldo, membro do Comitê Organi-
zador Local (COL) da Copa do Mundo, 
mais de 127 mil ingressos para a Copa 
das Confederações foram vendidos em 
apenas uma semana. A pré-venda se-
guirá até amanhã e é restrita a clien-
tes da operadora de cartões de crédito 
Visa, patrocinadora da Fifa.

Ao todo, a competição será dispu-
tada em seis sedes: Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Fortaleza, Brasília, Salvador 
e Recife. A abertura será no dia 15 de 
junho, no Estádio Nacional de Brasília, 
na capital do país, enquanto a decisão 
acontecerá no Maracanã, no dia 30.

Cabeça de chave, Brasil 
terá a Itália como rival

COPA DAS CONFEDERAÇÕES

Ronaldinho continua em alta e renovou por mais uma temporada

EM BUSCA DO HEXA



Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061217
Responsavel.: MARIA LUCIA GOES DE ARAUJO ME
CPF/CNPJ....: 003302669/0004-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            702,97
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061611
Responsavel.: MARIA LUCIA GOES DE ARAUJO ME
CPF/CNPJ....: 003302669/0004-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            768,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061612
Responsavel.: M H V RESTAURANTE LTDA
CPF/CNPJ....: 008734198/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            891,12
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061274
Responsavel.: MOISES JOSE VIERA
CPF/CNPJ....: 014553330/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            487,50
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061247
Responsavel.: M B DE ARAUJO NAVARRO- NAVARRO 
INVE
CPF/CNPJ....: 006280830/0002-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.320,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060551
Responsavel.: NEWS CENTER INFORMATICA CUR-
SOS LTDA
CPF/CNPJ....: 006871352/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            237,65
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060857
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012110729/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            404,58
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061590
Responsavel.: PEDRO ANTERO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 011889198/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            471,11
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061087
Responsavel.: RHOMULO DA COSTA MARTINS
CPF/CNPJ....: 110081854-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             90,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060662
Responsavel.: ROSEANE CONFECCOES LTDA -ME
CPF/CNPJ....: 010205031/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            460,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060672
Responsavel.: TACIANA DE ARAUJO RIBEIRO COU-
TINHO
CPF/CNPJ....: 004108753/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            370,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061480
Responsavel.: TRANSAGIO TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ....: 007199061/0003-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            723,32
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061614
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de Setem-
bro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas e Juridicas 
acima citadas a virem pagar os titulos supra, no prazo de 
tres dias uteis,  ou darem, por escrito, as razoes por que 
nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 2o Tabelionato de
Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - Joao Pessoa- PB, 
sob pena de serem os referidos titulos PROTESTADOS, 
na forma da LEI.

Joao Pessoa,  29/11/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: AGAPE CONST. E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 007990965/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.112,71
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061191
Responsavel.: AGAPE CONST. E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 007990965/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.568,38
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061185
Responsavel.: AGAPE CONST. E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 007990965/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            757,85
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061172
Responsavel.: ALEXANDRO SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 005329135/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.585,25
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061995
Responsavel.: ALINE FERNANDA DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 073936374-30
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            455,07
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061781
Responsavel.: ANTONIETA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 009280031/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.594,34
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061281
Responsavel.: C B M  CONSTRUCOES LTDA *
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.800,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061733
Responsavel.: CONSULT SOLUCOES NORDESTE LTDA
CPF/CNPJ....: 011939453/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            311,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061780
Responsavel.: GILVANDA PESSOA DA COSTA LIMA
CPF/CNPJ....: 011695333/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            207,15
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061599
Responsavel.: HELLEN FERRAGEM
CPF/CNPJ....: 004359669/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            736,55
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061090
Responsavel.: HIGEFOCUS CONTROLADORA DE 
PRAGAS UR
CPF/CNPJ....: 011057132/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060665
Responsavel.: JAIME ALVES
CPF/CNPJ....: 013962743/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            520,99
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061214
Responsavel.: JOSEFA RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 457938404-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             12,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061113
Responsavel.: JULIANE SANTOS DE ALENCAR
CPF/CNPJ....: 007542056/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.172,15

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

Responsavel.: LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ....: 016757180/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            119,20
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061007
Responsavel.: MARISETTE RIBEIRO ROSA ME
CPF/CNPJ....: 004467277/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            442,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061706
Responsavel.: MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ....: 010194075/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            733,33
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061252
Responsavel.: QUESALON   DIST  DE PRODUTOS F
CPF/CNPJ....: 004792134/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.252,30
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 058672
Responsavel.: SOUTO E TAVARES CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ....: 012218115/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            245,90
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060948
Responsavel.: VALMIRIA APARECIDA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 930947794-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            171,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061697
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,  29/11/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AYANA MOVEIS E ELETR. LTDA ME
CPF/CNPJ....: 041124439/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            352,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061605
Responsavel.: C D CURSOS LIVRES LTDA
CPF/CNPJ....: 013128812/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060782
Responsavel.: CHARLES LINHARES DE FREITAS
CPF/CNPJ....: 012143530/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            683,75
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062133
Responsavel.: CICINATO DE SOUZA RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 031527574-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            440,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060284
Responsavel.: FRANCISCO XAVIER DE LIMA
CPF/CNPJ....: 012886945/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            360,25
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062203
Responsavel.: LAERCIO PAULINO FERNANDES
CPF/CNPJ....: 568795474-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            270,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062234
Responsavel.: LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ....: 016757180/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            739,19
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060518

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA

AVISO DE LICITAÇAO

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2012
OBJETIVO: Contratação de empresa de especializada, cujo critério de seleção da proposta 

mais vantajosa será a de menor preço global, para a execução obra DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPIPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, conforme especificações no 
edital e seus anexos

DATA DA REÚNIÃO: 17 DE DEZEMBRO DE 2012, ÁS 08:30HORAS.INFORMAÇÕES: Os inte-
ressados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura 
Municipal de MÃE D´ÁGUA- Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em 
todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000,

 MÃE D ÁGUA - PB, 27 de Novembro de 2012

Silvana Soares da Silva
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
 
PREGÃO PRESENCIAL 077/2012 Contratação de empresa para aquisição de material esportivo 

para implantação de Academia de Saúde e atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Patos-PB, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste 
Edital, o qual é parte integrante do mesmo.

 
ABERTURA: 12/12/2012 ás 10h00min (horário de Brasília)
 
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da Gerência de Licitações, 

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

 
Patos – PB, 28 de Novembro de 2012.

 
Wescley Candeia Santana

 Pregoeiro

A EMPRESA HENRIQUES ESTRUTURA E FERRAGENS LTDA, COM CNPJ N.º 01.878.866/0001-
62 INSCRIÇÃO 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO 

CARTA CONVITE Nº. 030/2012-FMS

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Setorial de Licitação, HOMOLOGO o procedimento 

da Carta Convite nº. 030/2012, que em como objetivo contratação de empresa, sob o regime de 
empreitada por preço global, para execução dos serviços de CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA 
SAÚDE, na zona urbana do município de Monteiro – PB, e ADJUDICO seu objeto em favor da empre-
sa: CCF COSNTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.154.980/0001-63, 
com proposta de R$ 106.595,65 (Cento e seis mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e 
cinco centavos). Monteiro - PB, 26 de Novembro de 2012. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRI-
QUE - Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE, na zona urbana do município de Monteiro – PB, 

para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos 
da Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo Licitatório nº. 058/2012 – Carta Convite nº. 030/2012. 
DOTAÇÃO: 12.000.12.001.10.301.4012.3015.1038 - 44.90.51.00.. VIGÊNCIA: do presente con-
trato tem vigência até 27 de Março de 2013, a partir da data de assinatura do contrato. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo de Municipal de Saúde de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e 
a empresa CCF COSNTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA/ ARNAUD CAMPOS FILHO – CNPJ: 
06.154.980/0001-63 – CT N°. 070/2012 – 27.11.2012 - R$ R$ 106.595,65 (Cento e seis mil qui-
nhentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Monteiro - PB, 28 de Novembro de 
2012. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE - Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2012 - SRP
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro, 

através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 020/2012-SRP, cujo objeto é o Sistema de Registro de Preços para a 
Aquisição de Veículo Automotor Zero km, tipo passeio, para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação. Data da abertura: 11 de Dezembro de 2012, às 10h00min (horário local). 
Copia do edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações do 
Fundo Municipal de Licitação, situado à Rua Desembargador Feitosa Ventura, 04, 1º Andar, Centro, 
Monteiro – PB, no horário de expediente das 07h30min às 13h00min. Outras informações pelo 
telefone 3351-1513 ou monteiro.licitacao@gmail.com.

Monteiro-PB, 28 de Novembro de 2012.

Erinaldo Araújo Sousa
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2012 - SRP
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro, 

através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 021/2012 - SRP, cujo objeto é o Sistema de Registro de Preços para a 
Aquisição de Gás de Cozinha, para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Educação, 
de forma parcelada. Data da abertura: 12 de Dezembro de 2012, às 09h30min (horário local). 
Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações 
do Fundo Municipal de Licitação, situado à Rua Desembargador Feitosa Ventura, 04, 1º Andar, 
Centro, Monteiro – PB, no horário de expediente das 07h00min às 13h00min. Outras informações 
pelo telefone 3351-1513.

Monteiro-PB, 28 de Novembro de 2012.

Erinaldo Araújo Sousa
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2012 - SRP 
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 018/2012, cujo objeto Sistema de Registro de Preços para a Aquisição de Veiculo 
Automotor Zero Km, tipo passeio, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
desta Municipalidade. Data da abertura: 11 de Dezembro de 2012, às 15h00min (horário local). 
Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações do 
Fundo Municipal de Saúde, à Rua Desembargador Feitosa ventura, 04, Centro, 1º Andar, nesta 
Cidade, no horário de expediente das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min ou pelo 
email: monteiro.licitacao@gmail.com. Outras informações pelo telefone 3351-1500 ou 3351-1524.

Monteiro-PB, 28 de Novembro de 2012.

Erinaldo Araújo Sousa
Pregoeiro

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MAMANGUAPE – PARAÍBA

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO 1º OFÍCIO
Rua Presidente João Pessoa, 27 – Centro

Tel 292-2280  -  CEP 58.280-000

A Oficiala titular do Registro Geral de imóveis e anexos desta Comarca de Mamanguape, Estado 
da Paraíba, em virtude da Lei.

Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que nos termos 
do Art. 19 da Lei No 6.766 de 09 de dezembro de 1979, a HM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, CNPJ 04.984.742/0001-50, com sede à Av. Duarte da Silveira 943 – sala A - bairro da Torre - 
na Cidade de João Pessoa/PB, neste ato representada por seu legítimo procurador HUGO MALTA 
DE REZENDE JUNIOR, brasileiro, casado, empresário, portador do RG No 1.295.034-SSP/PE, 
CPF 127.193.904-53, conforme procuração pública lavrada nas Notas do Cartório do Único Ofício 
da Comarca de Cruz do Espírito Santo, às fls. 246, Livro 87, em 13/03/2012, requereu o registro do 
LOTEAMENTO denominado “LOTEAMENTO ESTRADA REAL”, onde é proprietária de um terreno 
denominado “Sitio Veloso”,   à Rua da Várzea,s/n, desta Cidade, foreiro ao Patrimônio dos Irmãos 
Lundgreen, localizado na zona urbana deste município e comarca, medindo 32.664,00 m2, com os 
seguintes limites e dimensões: pela frente - Ao LESTE com a Rua da Várzea, medindo  118,11m 
de comprimento; pelos fundos - Ao OESTE com o terreno pertencente a José Sérgio dos Santos 
e Paulo Téodulo Ramos de Andrade, terreno foreiro, domínio útil do imóvel No 97 pertencente a 
Severino Geris de Araújo e o imóvel  No 103, pertencente ao senhor Rubens Carneiro de Oliveira, 
que dão frente para a Rua Cel. Batista Carneiro; medindo três seguimentos, o primeiro seguimento 
medindo 82,00m, o segundo seguimento medindo 43,82m, e o terceiro seguimento medindo 32,41m; 
pelo lado direito - Ao  SUL com terrenos pertencentes aos herdeiros de Pedro Freire da Silva, Anali 
Domingos da Costa, que dão frente com a Rua João Caetano medindo 8 seguimentos, o primeiro 
seguimento, medindo 25,65m, o segundo seguimento medindo 22,81m, o terceiro seguimento 
medindo 112,29m, o quarto seguimento medindo 13,20m, o quinto seguimento medindo 40,10m, 
o sexto seguimento medindo 37,27m, e sétimo seguimento medindo 2,20m, e o oitavo seguimento 
medindo 13,30m, pelo lado esquerdo – Ao NORTE com os prédios pertencentes a Maria do Socorro 
Dantas de Araújo, Rejane Marinho Cavalcante, Doraci de Lima Cavalcanti da Silva, Daniel Leone 
Lima Diniz Pinheiro e Nilton Fernandes Ribeiro, que dão frente para a Rua José Fernandes de 
Souza, medindo três segmentos: o primeiro seguimento medindo 159,64m, o segundo seguimento 
medindo 46,02m, e o terceiro seguimento medindo 91,87m, conforme levantamento feito através de 
serviço topográfico e assinado pelo responsável técnico o Eng. Dorgival Eluziário dos Santos Junior, 
conforme registro do CREA – PB, sob No 160.792.508-7, sendo 24.332,82 metros quadrados de 
área de lotes: 8.331,18 metros quadrados de área de passeio, calçadas e ruas; conforme planta, 
Alvará datado 21/09/2012 e Memorial Descritivo devidamente Aprovados pela Prefeitura Municipal 
de Mamanguape/PB, como também Licença de Instalação de No 3988/2012, apresentados, que 
a documentação a tal pedido encontra-se arquivada neste Cartório situado à Rua Presidente João 
Pessoa No 27 – Bairro do Centro, cidade de Mamanguape/PB, CEP 58.280-000, no horário das 
08:00 horas às 17:00 horas à inteira disposição dos interessados. E para que ninguém alegue 
ignorância expediu-se o presente Edital, que será publicado por 03 (três) vezes consecutivas em 
jornal de grande circulação na Capital. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da 
última publicação e não havendo impugnação de terceiros, será feito o registro. Mamanguape/PB, 
26 de Novembro de 2012. Eu, Teresa Ramos Lins, Oficiala Titular do Registro Geral de Imóveis  
desta Comarca de Mamanguape/PB, Estado da Paraiba, digitei, subscrevo e assino.

A Oficiala

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N316/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 17/12/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de material de limpeza, higiene pessoal e descartavel destinado 
aos Diversos Orgãos 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 - 12-01534-6
João pessoa, 28 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 N395/2012
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 14:30 horas para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos nas formas sólidas e se mi sólidas, destinado 
aos Diversos órgãos da Rede Publica Estadual, 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 - 12-02145-2
João pessoa, 28 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 N400/2012
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 14:00 horas para:

Aquisição de material permanente, 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 - 12-02142-7
João pessoa, 28 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 N405/2012
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 pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 21/12/2012 às 09:00 horas para:

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

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

REG. CGE Nº - 12-02143-6
João pessoa, 28 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 N407/2012
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 20/12/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de veiculo automotor, destinado ao Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba - CBMPB, 
conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02141-9
João pessoa, 28 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 N425/2012
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 21/12/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de materiais de consumo para informática, destinado a Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural da Paraíba - EMATER, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02149-5
João pessoa, 28 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 N426/2012
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 subsidia-
riamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 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 20/12/2012 às 14:00 horas para:

Aquisição de material de consumo, expediente, higienização e limpeza, destinado ao Instituto de 
Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba – IMEQ/PB, 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 - 12-02148-6
João pessoa, 28 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 N444/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 19/12/2012 às 14:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de hortifrutigranjeiros, destinado ao Hospital Regional de 
Emergência e Trauma de Campina Grande – HRETCG, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02140-1
João pessoa, 28 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 N455/2012
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:

Registro de preços para contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva da 
aeronave, destinado a Casa Militar do Governador - CMG, 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 - 12-02160-9
João pessoa, 28 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

Jangada Clube
Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Jangada Clube, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 08.668.816/0001-08, localizado na 
Av. Cabo Branco, n.° 2142 Cabo Banco, João Pessoa-PB, através de sua diretoria, com fulcro nos 
artigos 43 e 44 de seu Regimento Interno, por meio do presente edital, convoca todos os seus 
sócios que estejam em dia com suas obrigações perante este Clube, para comparecerem no dia 
08 de dezembro de 2012, às 9 horas, à Assembléia Geral Ordinária, em que se realizará eleição 
do Presidente e Vice-Presidente, membros do Conselho Deliberativo e Suplentes, para o Biênio 
2012/2014, bem como serão analisados e votados outros assuntos de interesse do Clube.

As chapas que pretendem concorrer ao referido pleito, deverão ser registradas na Secretaria 
do Clube até o dia 5/12/12, no horário das 08h00 às 12h00, na parte da manhã, e das 13h00 às 
17h00, na parte da tarde.

João Pessoa, 26 novembro de 2012.
Gerardo Lins Rabello Sobrinho

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de procedimentos oftalmológicos clínicos e cirúrgicos. FUN-

DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2012. DOTAÇÃO: Orçamento de 2012 - Recursos 
SUS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 04:01:00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.302.0028.2063 - Elementos de Despesas: 3.3.90.39.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e 3.3.90.39.06 - Serviço Médico, Hospitalar Odontológico 
e Laboratorial. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00218/2012 - 06.11.12 - CENTRO PARAIBANO DE 
CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME - R$ 323.853,04.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RECURSO - RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 001/12

OBJETO: Execução dos serviços de construção de duas unidades de educação infantil, neste 
Município. EMPRESA QUE INGRESSOU COM RECURSO: Soconstroi Construções e Comércio 
Ltda. A CPL comunica que, em decorrência do recurso interposto, a sessão pública para abertura 
dos envelopes Proposta de Preços será divulgada posteriormente, mediante publicação na imprensa 
oficial, com a devida antecedência. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar 
- Centro - Mamanguape - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 28 de novembro de 2012.
MARIA RENILDA SANTOS DE ARAÚJO - Presidente da CPL

AGOSTINHO FERREIRA DA SILVA – CPF Nº 202.871.514-68, torna público que requereu a SE-
MAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia e de Instalação, para a residência situado 
a Rua Inácio Nunes de Lucena.

EVONALDO SALES ROCHA – CPF Nº 451.076.104-04, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia e de Instalação, para a residência, situado a Rua 
Cidade de São Miguel de Taipu.

THAIZ STHEFANIA FERREIRA PINHEIRO GONÇALVES – CPF Nº 097.551.464-40, torna público 
que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia e de Instalação, para a 
residência situado a Rua Cidade de São Miguel de Taipu.

WILMA DANTAS FERNANDES – CNPJ/CPF Nº 570.525.064-91, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação para a 
atividade de: Edificação Residencial Multifamiliar. Na Rua Equador S/N LT 400 QD. 551 – BAIRRO 
DAS INDÚSTRIAS – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-008344/TEC/LO-4219.

MARIA JOSÉ DA SILVA – CPF Nº 033.130.074-57, torna público que requereu à SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Simplificada - Piscicultura, Tanques 
Escavado para criação de Tilápia – AC-0,5ha – CRUZ DO ESPÍRITO SANTO – PB. Processo: 
2012-008394/TEC/LS-0067.

CF – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME – CNPJ Nº 14.175.257/0001-99, torna público 
que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação para Construção 
de Duas Casas, situado a Rua Alfredo Pereira de Almeida QD. 162 LOTE. 103 – GRAMAME Nº do 
Processo na SEMAM 2012/112179.

RETIRO AGROINDUSTRIAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.399.012/0001-57, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4551/2012 em João Pessoa, 22 de novembro de 2012 - Prazo: 150 dias. Para a atividade de: Retiro 
Agroindustrial Ltda. Na(o) – Engenho Retiro – Zona Rural Município: BELÉM – UF: PB. Processo: 
2012-007729/TEC/LO-4028.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Juarez Távora, s/n - Centro - Fone: 3049-9401 C.N.P.J. 09.159.666/0001-61
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Prezados(as) Senhores(as),
Através do presente, ficam Vossas Senhorias abaixo relacionados, que foram aprovados(as) e classificados(as) no CONCURSO PÚBLICO da Secretaria de Saúde, objeto do Edital 
nº 001/2010 e seus Aditivos, homologado em 26 de maio de 2011, CONVOCADOS(AS) a comparecerem, com a maior brevidade possível, a esta Coordenadoria de Administração, 
no endereço constante no cabeçalho, no horário das 8:00 às 13:00 horas, para início dos procedimentos preparatórios aos atos de provimento e investidura no respectivo cargo.

Nº INSC NOME TODOS_CARGO CLASS STATUS
01 341637 ANDREA GOMES DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL 4º APROVADO
02 246542 CLÉRISTON CAVALCANTI CAMPOS ASSISTENTE SOCIAL 5º APROVADO
03 278242 HAFRA MAYTHE GONÇALVES DE SOUZA CIRURGIÃO DENTISTA 2º APROVADO
04 341450 ANNA KARYNA FERNANDES AFONSO DE CARVALHO CIRURGIÃO DENTISTA 3º APROVADO
05 298244 JULIANA PEREGRINO DE BRITO CIRURGIÃO DENTISTA 4º APROVADO
06 299852 ERLANDA BRIGIDA JACOME LEITE CIRURGIÃO DENTISTA 5º APROVADO
07 284678 ISABELLE MOREIRA CARTAXO CIRURGIÃO DENTISTA ORTODONTISTA 2º APROVADO
08 260651 ADRIANA MINDÊLO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA 2º APROVADO
09 247188 JANINE MONTENEGRO TOSCANO MOURA DE MEDEIROS VANDERLEI CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA 3º APROVADO
10 301007 ADRIANA DA ROSA MOREIRA CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA 4º APROVADO
11 246655 KALINE DANTAS DUARTE EDUCADOR FÍSICO 3º APROVADO
12 339680 JOSEANE DUARTE BARBOSA EDUCADOR FÍSICO 4º APROVADO
13 287466 ENNIO KARLOS MUNIZ DE MEDEIROS EDUCADOR FÍSICO 5º APROVADO
14 316955 ANA JUALICE FERREIRA DA SILVA EDUCADOR FÍSICO 6º APROVADO
15 300502 PATRICIA ANDREIA DA SILVA EDUCADOR FÍSICO 7º APROVADO
16 299825 ANNA KARENINA MENDES DA SILVEIRA ALBUQUERQUE EDUCADOR FÍSICO 8º APROVADO
17 294812 ANA HÉVILA MARINHO ENFERMEIRO 1º APROVADO
18 297289 ANA PRISCILLA GOMES CAMPOS ENFERMEIRO 2º APROVADO
19 283584 SANZIA LEE PLACIDO DA SILVA ENFERMEIRO 3º APROVADO
20 293604 THAISE VERONICA DOS SANTOS MEDEIROS ENFERMEIRO 4º APROVADO
21 295822 LEILA PAES LANDIM ENFERMEIRO 5º APROVADO
22 292244 PATRICIA DOS SANTOS LEITE ENFERMEIRO 6º APROVADO
23 299945 CRISTIAN FERNANDO DE SIQUERIA ALVES ENFERMEIRO 7º APROVADO
24 285223 VANESSA DINIZ GURGEL QUEIROZ ENFERMEIRO 8º APROVADO
25 267893 ANDRÉA FERREIRA DA SILVA ENFERMEIRO 9º APROVADO
26 292315 JANINE MARTINS CAVALCANTI ENFERMEIRO 10º APROVADO
27 300686 JULIANA DA SILVA PEREIRA ENFERMEIRO 11º APROVADO
28 293982 ÉRIKA BEATRIZ MARÇAL DE SOUZA ENFERMEIRO 12º APROVADO
29 279216 CARLA JULIANA BARBOSA DE LIMA ENFERMEIRO 13º APROVADO
30 251483 LIGIA MAYARA MARIA LEITE DOS SANTOS ENFERMEIRO 14º APROVADO
31 274244 ANA PATRICIA DO EGITO CAVALCANTI BORGES ENFERMEIRO 15º APROVADO
32 279165 JANAINA RESENDE MENDES ENFERMEIRO 16º APROVADO
33 282425 MARINA BATISTA DA SILVA ENFERMEIRO 17º APROVADO
34 299719 JOSEANE THAILINE PEREIRA DE CARVALHO ENFERMEIRO 18º APROVADO
35 294174 MAISA DE CARVALHO LIRA ENFERMEIRO 19º APROVADO
36 299914 FABIANA DOS SANTOS LINS ENFERMEIRO SANITARISTA 3º APROVADO
37 252341 Anderson Ferreira Rodrigues FISIOTERAPEUTA 5º APROVADO
38 289016 Rafael Medeiros da Silva FISIOTERAPEUTA 6º APROVADO
39 340813 ANA HELENA EVANGELISTA DA SILVA FISIOTERAPEUTA 7º APROVADO
40 297001 ERIKA FERNANDES DE OLIVEIRA FISIOTERAPEUTA 8º APROVADO
41 290427 FERNANDA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS FONOAUDIOLOGO 3º APROVADO
42 266110 ELIZA VIEGAS BRILHSNTE DA NÓBREGA FONOAUDIOLOGO 4º APROVADO
43 251833 LENIRA GABRIELA DE AZEVEDO MAYER FONOAUDIOLOGO 5º APROVADO
44 277171 KARINE COSTA DE ARAÚJO FONOAUDIOLOGO 6º APROVADO
45 275993 ROCHANNA KELLY CIRILO DINIZ FONOAUDIOLOGO 7º APROVADO
46 274126 LIA COSTA CRESCÊNCIO FONOAUDIOLOGO 8º APROVADO
47 249075 JOAO RICARDO SOARES NOBREGA MÉDICO ALERGOLOGISTA 1º APROVADO
48 339494 ZULMIRA ERNESTINA PEREIRA LOPES MÉDICO ALERGOLOGISTA 2º APROVADO
49 337057 LEONARDO NUNES FABRICIO MÉDICO ANGIOLOGISTA 2º APROVADO
50 283538 ROGÉRIO WAGNER BORGES VARELA MÉDICO AUDITOR 1º APROVADO
51 341624 RICELLA MARIA SOUZA DA SILVA MÉDICO AUDITOR 2º APROVADO
52 246209 ROBERTA SCURZIO ADANS CRUZ MÉDICO AUDITOR 3º APROVADO
53 340685 MANOEL ANGELO FILHO MÉDICO AUDITOR 4º APROVADO
54 301135 FERNANDA PAULA MACHADO DA NÓBREGA MÉDICO CARDIOLOGISTA 1º APROVADO
55 293969 GLAUCO DE GUSMAO FILHO MÉDICO CARDIOLOGISTA 2º APROVADO
56 340927 ADRIANO RODRIGUES SILVA MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 1º APROVADO
57 337507 JAILSON OLIVEIRA DANTAS FILHO MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 2º APROVADO
58 251836 LUIZA TOSCANO DIAS RODRIGUES MÉDICO CLÍNICO GERAL 1º APROVADO
59 340946 THIAGO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO MÉDICO CLÍNICO GERAL 2º APROVADO
60 337874 FRANCISCO RÔMULO PATRÍCIO DE SÁ MÉDICO CLÍNICO GERAL 3º APROVADO
61 301767 LARISSA CABRAL MARQUES MÉDICO CLÍNICO GERAL 4º APROVADO
62 339006 ANTONIO REGINALDO DE CASTRO LANDIM MÉDICO CLÍNICO GERAL 5º APROVADO
63 266122 JOANNE ELIZABETH FERRAZ DA COSTA MÉDICO DERMATOLOGISTA 2º APROVADO
64 298905 NARRIANE CHAVES PEREIRA DE HOLANDA MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 2º APROVADO
65 300520 JULIANE DORNELAS LUCIO MÉDICO GINECOLOGISTA 1º APROVADO
66 275401 ANA MARIA GUERRA PEREIRA BARBOSA MÉDICO GINECOLOGISTA 2º APROVADO
67 286440 FRANCISCA MARIA LUIZ MÉDICO INFECTOLOGISTA 2º APROVADO
68 251132 JULIANA NEVES MONTEIRO FERREIRA MÉDICO MASTOLOGISTA 1º APROVADO
69 299973 FLAVIA CRISTINA NOGUEIRA RIBEIRO TEIXEIRA MÉDICO MASTOLOGISTA 2º APROVADO
70 293605 GILBERTO TIMM FILHO MÉDICO OFTALMOLOGISTA 1º APROVADO
71 288521 MARIA CARMEN TOSCANO TAVARES DE ARAÚJO MÉDICO OFTALMOLOGISTA 2º APROVADO
72 272690 MANOELLINY CIPRIANO DA SILVA CORDEIRO MÉDICO PEDIATRA 2º APROVADO
73 298851 BRUNO LEANDRO DE SOUZA MÉDICO PEDIATRA 3º APROVADO
74 247758 EUGÊNIA MOREIRA FERNANDES MONTENEGRO MÉDICO PEDIATRA 4º APROVADO
75 251590 JULIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA MÉDICO PEDIATRA 5º APROVADO
76 301210 ANNE CAROLINE GUERRA MENDES FALCAO MÉDICO PEDIATRA 6º APROVADO
77 253179 FERNANDA DALLA COSTA MÉDICO PEDIATRA 7º APROVADO
78 341674 SÂMIA PIMENTA VEIGA MÉDICO PEDIATRA 8º APROVADO
79 276876 RAQUEL MENDES CORDEIRO MÉDICO PSIQUIATRA 2º APROVADO
80 339541 ROBERTO MENDES DOS SANTOS MÉDICO PSIQUIATRA 3º APROVADO
81 282706 MAXIMILIANO PUCCI ANDRADE DE OLIVEIRA MÉDICO PSIQUIATRA 4º APROVADO
82 250178 MILANE CAROLINE DE OLIVEIRA VALDEK MÉDICO PSIQUIATRA 5º APROVADO
83 341759 TORIBIO GOMES PEREIRA MÉDICO TRAUMATOLOGISTA 1º APROVADO
84 250176 BRUNO DA COSTA LIMA MÉDICO TRAUMATOLOGISTA 2º APROVADO
85 253320 THAIS BEZERRA VASCONCELOS DE CASTRO MÉDICO ULTRA SONOGRAFISTA 1º APROVADO
86 247029 ROBERTO QUEIROZ FERNANDES DE ALMEIDA MÉDICO ULTRA SONOGRAFISTA 2º APROVADO
87 271046 KARLA JONES ANTUNES ROCHA MÉDICO ULTRA SONOGRAFISTA 3º APROVADO
88 297979 JARQUES LUCIO DA SILVA II MÉDICO UROLOGISTA 1º APROVADO
89 294931 THIAGO SILVA DA COSTA MÉDICO UROLOGISTA 2º APROVADO
90 341064 PAULA FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO LEMOS MÉDICO VETERINÁRIO 1º APROVADO
91 274640 IANA CAROLINA PORDEUS UCHOA MÉDICO VETERINÁRIO 2º APROVADO
92 251893 CLARISSA LAURIELIZ DA COSTA OLIVEIRA NUTRICIONISTA 5º APROVADO
93 284888 SIMONE DE ARAÚJO GONÇALVES NUTRICIONISTA 6º APROVADO
94 249124 KARLA VANESSA GOMES DE LIMA NUTRICIONISTA 7º APROVADO
95 268573 Dandara Antonia Felizardo de Figueiredo NUTRICIONISTA 8º APROVADO
96 340132 SCOTH SOARES DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 12º APROVADO
97 253359 THIAGO OLIVEIRA DE LIMA AGENTE ADMINISTRATIVO 13º APROVADO
98 341569 LUCIANA MEIRA VERAS AGENTE ADMINISTRATIVO 14º APROVADO
99 341215 GIOVANNI JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 15º APROVADO
100 301468 NAYRON VELOSO RESENDE AGENTE ADMINISTRATIVO 16º APROVADO
101 289181 KLAUDSON DA SILVA CARVALHO ARAÚJO AGENTE ADMINISTRATIVO 17º APROVADO
102 287457 PABLO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA AGENTE ADMINISTRATIVO 18º APROVADO
103 289931 DANIEL JULIAO PEREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 19º APROVADO
104 278104 CHRISTYAN BATISTA ALVES AGENTE ADMINISTRATIVO 20º APROVADO
105 272569 MANOEL MIRANDA NETO AGENTE ADMINISTRATIVO 21º APROVADO
106 298657 MAYANNE BEZERRA GOMES AGENTE ADMINISTRATIVO 22º APROVADO
107 296899 JOSINALDO GONÇALVES DE LIMA AGENTE ADMINISTRATIVO 23º APROVADO
108 253147 MANOEL FERNANDES DA SILVA FILHO AGENTE ADMINISTRATIVO 24º APROVADO
109 341179 GEVÂNIO RIBEIRO LIMA AGENTE ADMINISTRATIVO 25º APROVADO
110 299066 ROBERTO FLÁVIO MELO PERAZZO AGENTE ADMINISTRATIVO 26º APROVADO
111 281171 CICERO PEDRO LOPES FARIAS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 9º APROVADO
112 298767 JOSÉ ROBSON DE BRITO SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 10º APROVADO
113 292230 JULIANA DA ROCHA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 11º APROVADO
114 339281 walter ulisses mendes AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12º APROVADO
115 296873 DANIELA SOARES DE SOUSA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 13º APROVADO
116 282623 VERÔNICA DA SILVA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 14º APROVADO
117 285058 JAKELINE DOS SANTOS SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 15º APROVADO
118 294487 JACI MARY DE SOUSA FREITAS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 16º APROVADO
119 288037 LUCIANA DA SILVA LINHARES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 17º APROVADO
120 284420 PATRÍCIA MARÍLIA DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 18º APROVADO
121 332129 RAFAELE RIBEIRO DO NASCIMENTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 19º APROVADO
122 301400 SAMMIA DE KALY RODRIGUES NUNES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 20º APROVADO
123 246857 IONARA SORES DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 21º APROVADO
124 247096 KETLYN ALVES RODRIGUES ESTRELA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 22º APROVADO
125 312176 CLAUDIA MARCELA MONTEIRO BARRETO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 23º APROVADO
126 340042 JOSELMA ARAUJO TENORIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 24º APROVADO
127 290395 ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 27º APROVADO
128 295978 MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRÃO FILHO AGENTE ADMINISTRATIVO 28º APROVADO
129 309656 EDUARDO SANTOS DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 29º APROVADO
130 309751 liliane pimentel AGENTE ADMINISTRATIVO 30º APROVADO
131 297439 NEIL ARMSTRONG FIDELIS DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 31º APROVADO
132 341616 ALDEMIR NICOLAU DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 32º APROVADO
133 299010 SUELLEN VIEIRA DE ANDRADE AGENTE ADMINISTRATIVO 33º APROVADO
134 273602 TIAGO ESPÍNDOLA BELTRÃO AGENTE ADMINISTRATIVO 34º APROVADO
135 310202 JULIANA RODRIGUES DE MELO AGENTE ADMINISTRATIVO 35º APROVADO
136 298733 THIAGO JESUS MARINHO LUIZ AGENTE ADMINISTRATIVO 36º APROVADO
137 292301 DIEGO NOGUEIRA SALVIANO DE MACEDO AGENTE ADMINISTRATIVO 37º APROVADO
138 250697 JEORDAN RANGEL DE FIGUEIREDO JUNIOR AGENTE ADMINISTRATIVO 38º APROVADO
139 290098 GESIEL RODRIGUES DE ALMEIDA AGENTE ADMINISTRATIVO 39º APROVADO
140 251604 SYBELLE HELENA DE LUCENA THÓ AGENTE ADMINISTRATIVO 40º APROVADO
141 300703 DIANE YAGMA DE ARAUJO LOPES AGENTE ADMINISTRATIVO 41º APROVADO
142 276613 EDILANE CRISTINA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 42º APROVADO
143 286148 LUCIANA MARGARIDA DE SANTANA MADRUGA AGENTE ADMINISTRATIVO 43º APROVADO
144 290668 RAYSSA ANDRADE DE CARVALHO AGENTE ADMINISTRATIVO 44º APROVADO
145 280835 JOELITON MELO BEZERRA AGENTE ADMINISTRATIVO 45º APROVADO
146 298600 CAMILA MARTINS DE FREITAS AGENTE ADMINISTRATIVO 46º APROVADO
147 278432 MARIA NAIR ARRUDA PORTO MAGALHÃES AGENTE ADMINISTRATIVO 47º APROVADO
148 340786 RODRIGO ALVES DE MACEDO AGENTE ADMINISTRATIVO 48º APROVADO
149 300730 ROGERIO MACIEL DA COSTA AGENTE ADMINISTRATIVO 49º APROVADO
150 277558 ALBERTO JUSTINO SALES AGENTE ADMINISTRATIVO 50º APROVADO
151 341204 ERROFRAITIK DA SILVA PEREIRA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1º APROVADO
152 299184 ERLAN DA SILVA BEZERRA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2º APROVADO
153 287032 ANTONIA ALVES FIRMINO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1º APROVADO
154 282104 ÁDRIA MELO SOARES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1º APROVADO
155 259567 DANIEL MOTA PEDROZA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1º APROVADO
156 285342 VALDILENE ARAÚJO DA SILVA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1º APROVADO
157 297048 ANTONIO GOMES DE BRITO NETO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1º APROVADO
158 284079 MAGDA DA SILVA RODRIGUES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1º APROVADO
159 253122 MARYELY LOPES DE SOUZA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1º APROVADO
160 301495 JOSEANE DUARTE DA COSTA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1º APROVADO
161 300355 FLÁVIO ALVES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1º APROVADO
162 283617 MARIA DO SOCORRO DA SILVA ARAUJO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1º APROVADO
163 339025 ANA KARLA SANTANA XAVIER AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1º APROVADO
164 286699 MARIA ESTELA GAMA DAS MERCES SILVA AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3º APROVADO
165 274285 DANIEL BRUNO DE SÁ DANTAS AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4º APROVADO
166 340745 CYBELLE DA SILVA COSTA AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5º APROVADO
167 292980 ELEN KALINE DE SOUZA FRANÇA AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 6º APROVADO
168 261295 LILIANE RODRIGUES DE ANDRADE AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 7º APROVADO
169 288393 ELIAS ALVES DE ARAÚJO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 8º APROVADO
170 340604 ANDERSON LIMA DE BRITO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 9º APROVADO
171 290002 FÁBIO ROBERTO PIMENTEL SIMAS AUXILIAR DE FARMACIA 1º APROVADO
172 261789 ANTONIO JUNIO DE ARAUJO ALEXANDRE DIGITADOR 1º APROVADO
173 288672 CARLOS AUGUSTO BENTO BATISTA DIGITADOR 2º APROVADO
174 286769 CAROLINA DE ATAIDE FIGUEIREDO DIGITADOR 3º APROVADO
175 339191 DAMIAO BENILSON GOMES DE MELO DIGITADOR 4º APROVADO
176 289386 EDNILSON LOPES CAVALCANTI JÚNIOR DIGITADOR 5º APROVADO
177 293088 JOSE SERRAO DE OLIVEIRA FILHO DIGITADOR 6º APROVADO
178 251117 JOAO PAULO BARBOSA DOLIVEIRA DIGITADOR 7º APROVADO
179 252012 RAFAEL PAIVA FERREIRA DIGITADOR 8º APROVADO
180 300410 CAIO CÉSAR DA SILVA SOMBRA DIGITADOR 9º APROVADO
181 311834 JONNATHAN WEBER SILVA DO NASCIMENTO DIGITADOR 10º APROVADO
182 287942 WELLINGTON LÚCIO AMADOR NUNES BATISTA MOTORISTA 1º APROVADO
183 297190 CLOVIS DE ARAUJO SILVA MOTORISTA 2º APROVADO
184 292951 SAMUEL DE SOUZA SANTOS MOTORISTA 3º APROVADO
185 287305 ANTONIO HERMERSON LINS LISBOA MOTORISTA 4º APROVADO
186 287819 GERALDO COSTA DA SILVA MOTORISTA 5º APROVADO
187 297564 DAVI OLIVEIRA DA SILVA MOTORISTA 6º APROVADO
188 300832 RICARDO MEDEIROS DAMASCENO MOTORISTA 7º APROVADO
189 259951 ALEX ENEAS COSTA MOTORISTA 8º APROVADO
190 262751 ANTONIO SERGIO MOREIRA DE LIMA MOTORISTA 9º APROVADO
191 340376 BELINE RODRIGUES DAS NEVES MOTORISTA 10º APROVADO
192 295283 FRANÇOÁ ALVES BENTO MOTORISTA 11º APROVADO
193 290282 LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS MOTORISTA 1ª CLASSIFICÁVEL
194 291828 Valéria Pessoa Coutinho Nelo TÉCNICO DE ENFERMAGEM 12º APROVADO
195 299205 MAX YURI SOUZA CARNEIRO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 13º APROVADO
196 300320 SOPHIA COSTA LIMEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 14º APROVADO
197 289063 DILMA MONTENEGRO DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 15º APROVADO
198 283533 Constance Eugenie de Sales Madruga TÉCNICO DE ENFERMAGEM 16º APROVADO
199 295332 EDUARDO MIRANDA DE ARAÚJO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 17º APROVADO
200 340728 ALESSANDRA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 18º APROVADO
201 302680 JEFFERSON SILVA TOMAZ TÉCNICO DE ENFERMAGEM 19º APROVADO
202 300057 JOSE CARLOS BARBOSA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 20º APROVADO
203 295228 FLAVIANA MARQUES MONTEIRO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 21º APROVADO
204 296979 ELIANE DE OLIVEIRA LOPES DE FARIAS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 22º APROVADO
205 300594 PAULA GERUZA BRANDAO HERMANO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 23º APROVADO
206 251400 ANNE JOANICE OLIVEIRA DOS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24º APROVADO
207 289576 GEANE NASCIMENTO ALVES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 25º APROVADO
208 248607 MARTA CRECENCIO DA COSTA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 26º APROVADO
209 291133 ANGÉLICA PATRÍCIA CARVALHO DE LIMA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 27º APROVADO
210 272111 RAUENYA LUANA SOUSA ANDRADE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 28º APROVADO
211 294105 ENEDINE CRISTINE GOMES FERNANDES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 29º APROVADO
212 292483 SOLANGE DE OLIVEIRA FREITAS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 30º APROVADO
213 262292 VERA CRISTINA CYSNEIROS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 31º APROVADO
214 312098 ROSEMARY DOS SANTOS CARNEIRO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 32º APROVADO
215 300080 JOSIMAR COSTA DINIZ TÉCNICO DE ENFERMAGEM 33º APROVADO
216 277131 LEILE HIPOLITO PAREDES DE SANTANA TÉCNICO EM CONTABILIDADE 1º APROVADO
217 292988 KLEBER ALVINO DA SILVA TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2º APROVADO
218 269343 UILSON BARBOSA DA SILVA VIGIA 6º APROVADO
219 286562 Everaldo batista da silva VIGIA 7º APROVADO
220 293454 JACKSON FERREIRA DA SILVA VIGIA 8º APROVADO
221 295073 EDSON CLAYTON SOARES DE SOUZA VIGIA 9º APROVADO
222 287613 ROBSON NUNES DE MELO VIGIA 10º APROVADO
223 255625 ANDRE DOS SANTOS RODRIGUES VIGIA 11º APROVADO
224 249359 ALEX FERRERIA DO NASCIMENTO VIGIA 12º APROVADO
225 281314 ELOI VICENTE DA SILVA VIGIA 13º APROVADO
226 297632 ANNA PAULA FIGUEIREDO BANDEIRA VIGIA 14º APROVADO
227 330359 ANGELICA MARIA LIMA DE OLIVEIRA VIGIA 15º APROVADO
228 311835 CLAUDIA MARCELA MONTEIRO BARRETO VIGIA 16º APROVADO
229 252803 CLODOALDO FERREIRA DA SILVA VIGIA 17º APROVADO
230 289844 MAGNA ELIAS DOS SANTOS MARQUES VIGIA 18º APROVADO
231 298989 PETRONIO PEREIRA MOURA VIGIA 19º APROVADO
232 287955 FLAVIO MARTINS DA SILVA VIGIA 20º APROVADO
233 298615 LUCIANA LOPES DA SILVA VIGIA 21º APROVADO
234 249547 MEDIMILSOM JUSTINO DO NASCIMENTO VIGIA 22º APROVADO
235 249552 MARCIO PEREIRA FIDELIS VIGIA 23º APROVADO
236 294451 MARCELINO FERREIRA MEDEIROS VIGIA 24º APROVADO
237 280434 IVIA SUELLEN RODRIGUES DOS SANTOS VIGIA 25º APROVADO
238 282928 DANIELA FAUSTINO DA SILVA VIGIA 26º APROVADO
239 248199 DIEGO DA SILVA LIRA VIGIA 27º APROVADO
240 250624 TIAGO SERGIO DO NASCIMENTO VIGIA 28º APROVADO
241 265771 JANDERSON SOARES DE PAULA SANTOS VIGIA 1ª CLASSIFICÁVEL
242 301140 IGOR MENDES CARDOSO  VIGIA 2ª CLASSIFICÁVEL

Santa Rita, 28 de NOVEMBRO de 2012.

MARCUS ODILON RIBEIRO COUTINHO
Prefeito Constitucional

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

SEGUNDA-FEIRA, 03/12/2012 – CAMPINA GRANDE – 8h às 10h – Ramadinha II – Ruas: Bonifacio Gomes Araujo, Bonifacio Pedro Teixeira, Hipólito 
Araujo, Joaquim Amorim Junior, Jobe Araujo, Pedro Teixeira, Protassio Pereira, Severina Souza Sales, Severino Alves Albuquerque, Severino Ramos de 
Medeiros; GALANTE – 14h às 16h – Jardim Menezes – Ruas: Maria Menezes de Melo, Sergio Antonio Menezes; LAGOA SECA – 14h às 16h – Chácara: 
Novo Horizonte, Sítios: Alvinho, Covão, Jenipapo.

TERÇA-FEIRA, 04/12/2012 – BOA VISTA – 8h às 11h – Sítio: Farinha; CAMPINA GRANDE – 8h às 11h – Santo Antônio – Ruas: Arruda Câmara, 
Salvino Oliveira Neto; LAGOA SECA – 8h às 11h – Sítios: Araçá, Cana, Oiti – 14h às 17h – Sítios: Amaragi, Mineiro; SÃO JOSÉ DA MATA – 14h às 17h 
– Sítios: Capim Grande, Serra Joaquim Vieira.

QUARTA-FEIRA, 05/12/2012 – CAMPINA GRANDE – 8h às 11h – Alto Branco – Avenida: Januncio Ferreira, Ruas: Agrimensor José de Brito, Antonio 
Campos, Cajazeiras, Estelita Cruz, Governador Agamenon Magalhães, Napoleão Laureano; LAGOA SECA – 15h às 17h – Sítios: Alvinho, Imbaúba; SÃO 
JOSÉ DA MATA – 8h às 11h – Ruas: Belarmino Barbosa, Firmino Rodrigues, Joaquim M Patrício, Luciano Santos Pereira, Nicolau V da Rocha, São Luiz, 
Tambor, Sítios: Bosque, Lagoa João Gomes, Tambor – 13h30 às 16h – Sítios: Açude de Pedra, Farinha, Gravatazinho e Curimatãs, Pedra Comprida.

QUINTA-FEIRA, 06/12/2012 – BOA VISTA – 8h às 12h – Sítios: Carretão, Olho D Água.

SEXTA-FEIRA, 07/12/2012 – LAGOA SECA – 8h às 9h – Granja: Sossego, Sítios: Alvinho, Pau Ferro – 14h às 16h30 – Sítios: Campinote, Lagoa do 
Gravata, Manguape, Retiro; GALANTE – 8h às 11h – Sítio: Brito.

SÁBADO, 08/12/2012 – LAGOA SECA – 8h às 11h – Sítios: Campinote, Manguapé; BOA VISTA – 8h às 12h – Sítio: Cacimba Nova.

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

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

DOMINGO, 02/12/2012 – BARRA DE SANTA ROSA – 8h às 14h15 – Distrito: de Fátima, Fazenda: Boa Sorte, Sítios: Almas, Barra do Amparo, Cuiam, 
Gangorra, Impueiras, Lajedo, Lajedo do Ambrosio, Passagem Salgada, Rancho dos Negros, Riacho do Bode, São Bento, São Jose, Suspiro, São José 
de Belém; MONTEIRO – 8h às 10h30 – Ruas: Alice Ferreira, Generosa Cecília de Jesus, Joventina Rafael Gomes, Pedro Ferreira Barbosa, Sítio: 
Flores – 13h às 16h – Ruas: Coronel Francisco Candido, Etelvino Lins de Albuquerque, Sítio: Tamanduá; PILÕES – 8h às 10h50 – Conjunto: Petronio 
Cunha, Ruas: Estudante Ivaldo Pimentel, Josefa Raimundo do Nascimento, Norberto Baracuhy, Padre Ibiapina, Padre Tronio Cunha, Sítio: Poço Escuro; 
RIACHÃO – 9h às 12h – Sítio: Quixaba.

SEGUNDA-FEIRA, 03/12/2012 – AREIAL – 8h às 11h – Sítio: Furnas; ALAGOA GRANDE – 8h às 12h – Ruas: Boa Vista, Padre Luiz, São Sebastião; 
BARRA DE SÃO MIGUEL – 14h às 17h – Sítio: Pata; BARRA DE SANTA ROSA – 8h às 13h – Sítios: Cabaças, Cachoeirinha, Cachoeirinha das Cabaças; 
CUITÉ – 8h às 11h15 – Sítios: Muralha, Pocinhos, Trapiá; ESPERANÇA – 8h às 12h – Ruas: Alfredo Regis Malaquias, Ambrosio Porto, Cícero Mariano, 
Desportista Elizario Costa, José Lopes, Manuel Rufino da Silva, Monsenhor Palmeira, Santo Antonio, São Vicente, Sítios: José Lopes; PUCUÍ – 8h às 
11h – Fazenda: Salgadinho, Ruas: Agenor Alves dos Santos, Antonio Garcia do Araujo, Antonio Paulino, Eduardo de Macedo, Enaldo Macedo, Francisco 
Gomes de Oliveira, Gabriel Arcanjo Dantas, Herminegidio José Dantas, Manoel Dionísio do Amaral, Marcelino Balbino dos Santos, Maria José de Marssal, 
Maria José dos Santos, São Jose, Sítios: Barra do Pedro, Lagoa do Deserto, Salgadinho; SUMÉ – 7h30 às 11h30 – Fazendas: Conceicao, Macambira I, 
Sítios: Agreste, Beira do Rio, Casa de Pedra, Jurema, Lagoa da Cobra, Macambira, Pedra Comprida, Pitombeira, Recanto, Riacho do Curtume.

TERÇA-FEIRA, 04/12/2012 – ALCANTIL – 9h às 13h – Sítio: Veríssimo; BARRA DE SÃO MIGUEL – 14h30 às 16h – Sítio: Mulungu; PICUÍ – 8h30 às 
11h30 – Avenidas: Marechal Castelo Branco, Presidente Getulio Vargas, Ruas: Agripino Câmara, Alípio Cavalcante, Aníbal Cunha Macedo, Antonio Cunha 
Lima, da Maricota, Elias Enoque de Macedo, Emilia Leal da Cunha Macedo, Eugenio Vasconcelos, Francisco Pereira Gomes, Gil Pereira de Macedo, 
Hiolando Veríssimo Médici, João Cordeiro Sobrinho, Joaquim Xavier de Macedo, Lazaro José Estrela, Padre Apolônio Gaudêncio, Pedro Celestino de 
Souza, Pedro Hipacio, Severino Luiz Fernandes, Severino Ramos da Luz, Severino Ramos da Nóbrega.

QUARTA-FEIRA, 05/12/2012 – AROEIRAS – 9h às 12h – Sítios: Trapiá, Trapiá de Cima; CUITÉ – 6h30 às 9h – Ruas: 15 de Novembro, Adauto Soares, 
Belisio Ferreira Melo Ramos, Genival Menezes Furtado, Jorge Venâncio dos Santos, José Augusto de Lima, Manoel Leonel da Costa, Nelson Mamede 
da Fonseca, Onaldo Venâncio dos Santos, Vereador Antonio Ernesto dos Santos, Sítio: Chá da Serra; PRATA – 7h às 11h30 – Sítios: Espanha, Frade.

QUINTA-FEIRA, 06/12/2012 – CATURITÉ – 8h às 12h – Sítio: Ramada; FREI MARTINHO – 8h às 11h – Fazendas: Bota Fogo, Parelhas, Rua: Elvira 
Ferreira Lins, Sítios: Barra da Pimenta, Carrapateira, Cauaçu, Cavaco, Cavaco de Tapera, Cavaco do Meio, Conceicao, Quixaba, Retiro, Riacho da 
Madeira, Tapera; GUARABIRA – 8h às 11h – Ruas: Antonio Florentino da Costa Miranda, Augusto de Almeida, Colômbia, João Pimentel Filho, José 
Bonifacio, Juscelino Kubistheck, Nossa Senhora Aparecida; INGÁ – 10h às 15h – Sítio: Corredor.

SEXTA-FEIRA, 07/12/2012 – ALAGOA GRANDE – 9h às 13h – Ruas: Eneas Cavalcante, Vila Nova, Sítio: Barriguda, Vila: São Joao; CABACEIRAS – 
9h às 12h – Sítio: Santa Cruz; MONTEIRO – 7h30 às 11h30 –Sítios: Bredo, Mulungu, Pau Darco, Riacho Verde, Riacho Verde II, São Joao, Tigre; NOVA 
FLORESTA – 8h às 9h – Sítios: Bujari, Gamelas, Gamelas IV, Lagoa do Meio.

SÁBADO, 08/12/2012 – MONTEIRO – 7h às 9h – Sítio: Tamanduá; NOVA PALMEIRA – 8h às 9h – Sítios: Coruja, Corujinha.

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

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

DOMINGO, 02/12/2012 – CAJAZEIRAS – 7h30 às 12h30 – Fazenda: Cajazeiras, Sítios: Asa Aberta, Boa Esperança, Cajazeirinhas Ii, Santa Terezinha, 
Várzea Alegre, Vinha; COREMAS – 8h às 11h – Avenida: Presidente Getulio Vargas, Ruas: Capitão Antonio Leite, Janduí Carneiro, João Mártires da 
Silva, João Salviano, José de Souza Costa, José Roberto da Silva, Manoel Cavalcante, Maria Alves Barbosa, Presidente Getulio Vargas; TEIXEIRA – 8h 
às 13h – Ruas: Cônego Bernardo, da Saudade, Francisco Tota, Joaquim Camilo Duarte, José Carneiro Menezes, José Limeira, Manoel Dantas, Manoel 
Lopes Romeu, Mestre Braz, Odilon Nestor, Padre Vicente Xavier, Presidente Getulio Vargas, Sítio: Cruzeiro; TRIUNFO – 8h às 13h – Ruas: Francisco 
Liberato, Isaura Juvino da Silva, José Augusto de As, Sítios: Cacimba, Cacimba Velha.

SEGUNDA-FEIRA, 03/12/2012 – CAJAZEIRAS – 8h às 13h – Ruas: Antonio Brasilino, Genésio José da Silva, Joana Darc da Silva, José Sebastião 
Ferreira, Orlando José da Silva, Pedro Coelho Viana; CATOLÉ DO ROCHA – 8h às 10h – Ruas: Cipião Gomes Diniz, Claudio Renaldo Barreto, Dirce 
Alves da Silva, Eduardo Nunes Ferreira, Elias Pereira Nunes, Irma Justitia Karstewer, Irma Siegfrida Heinricha, Joana Adelino Dinis, José Celestino 
de Almeida, José Cidalina de Almeida, José Pereira de Sousa, Kenia Ligia de Holanda Silva, Kenio Sergio Holanda Silva, Nestor Arnaudo Filho, Odisa 
Fernandes da Silva Andrade, Presidente Tancredo Neves, Professor Edgar Julio; PATOS – 8h às 13h – Ruas: Antonio José Leite, Carmelita Braga, 
da Linha, Doutor Argemiro Gangorra, Doutor Enaldo Torres, Duzinha Monteiro, Edmilson Cirilo da Costa, Enaldo Torres, Francisco Cirilo Costa, José 
Batista, Paulo Leite, Ranieri Mazili; PIANCÓ – 8h às 12h – Sítio: Brotas; PRINCESA ISABEL – 8h às 11h – Comunidade: Serrinha, Sítios: Serrinha, 
Serrinha dos Bezerras; SANTANA DE MANGUEIRA – 9h às 10h30 – Sítio: Mamoeiro; SÃO MAMEDE – 7h às 13h – Fazendas: Bela Vista, Campo de 
Cruz, São Bento, Sergipe, Várzea Alegre, Várzea Nova, Sítios: Alto do Carneiro, Bom Jardim, Braúna, Campo de Cruz, Caracol, Galos Couqueinho, 
Gatos, Juremal, Olho Daguinha, Parafina, Poço do Tanque, Recanto, Riacho Sergipe, Saco de Pilões, Santa Cruz, São Francisco, São Joao, Serra da 
Mandioca, Triunfo, União, Várzea Alegre.

TERÇA-FEIRA, 04/12/2012 – BREJO CRUZ – 8h às 13h – Ruas: Elvira Fernandes Dutra, Haroldo F Maia, João Bosco Fernandes, Maria Socorro 
F Maia, Olivia Fernandes Maia; CATINGUEIRA – 13h às 17h – Assentamento: Nossa Senhora Aparecida; LOCALIDADE: CAMPO ALEGRE – 8h às 
13h – Sítio: Morumbica; LOCALIDADE: PATOS DO IRERÊ – 8h às 11h – Sítios: Lagoa do Jardim, Morais, Patos de Irerê; MANAÍRA – 7h às 13h – Rua: 
José Luis De, Sítios: 2 Pedras, Areias, Barbosa, Barbosa Ii, Boa Vista, Cacimba Nova, Cajá, Cajueiro, Caroá, Catolé, Catolé Ii, Chapada, Chico Neném, 
Chico Neném Ii, Constantino, Constantino Ii, Folhico, Fortaleza, Giquiri, José Luis, Olho D’água, Olho Daguinha, Peba, Pilões, Pinheira, Pinheiros, Poços, 
Riacho do Boi Ii, Riacho Grande, Saco, Sangue de Boi, Serra Verde, Soturno, Tapuia, Tapuio, Travessia, Travessia Vii, Umburana, Umburana de Baixo, 
Umbuzeiro; OLHO D’ÁGUA – 8h às 13h – SÍTIO: Cabeça de Boi; PATOS – 8h às 12h – Centro Comercial Darcilio Wanderley, Ruas: Darcilio Wanderley, 
Fenelon Bonavides, Godofredo de Medeiros, Presidente Floriano Peixoto – 15h às 16h30 – Ruas: Adjalma de Medeiros, Braz Morais, Lima Campos, Manoel 
Fernandes, Pedro Benedito, Sargento Lourival Diniz, Tabelião Manoel Fernandes, Venâncio Costa, Zito Moreira; PIANCÓ – 8h às 11h – Sítios: Várzea do 
Padre, Várzea Padre II – 11h30 às 16h – Sítios: Campo Alegre, Ferrão, Ferreao, Murici, Tatu; POÇO DE JOSÉ MOURA – 8h às 12h – Sítio: Casas Velhas.

QUARTA-FEIRA, 05/12/2012 – CONDADO – 7h às 12h – Ruas: Coração de Jesus, da Cooperativa, José dos Santos Filho, Manoel Dantas Oliveira, 
Manoel Remígio Santos, Miguel Fernandes Ferreira, Odilon Linhares de Araujo, Osório Queiroga de Assis, Senador Rui Carneiro, Sítio: Jureminha; 
PATOS – 8h às 12h – Ruas: Cirilo Garapa, das Violetas, dos Cravos, Isaura Juvino da Silva, Sítio: dos Cravos; PIANCÓ – 8h às 13h – Ruas: Antonio 
Lopes de Souza, do Campo, João Batista do Nascimento, José Barbosa, José Barbosa Araujo, Luiz Rufino Ferreira, Manoel Valdevino da Silva, Sítio: 
Piancozinho; SANTANA DOS GARROTES – 12h30 às 16h30 – Sítios: Aroeira de Baixo, Aroeiras, Aroeiras de Baixo, Cabaceiras, Mata do Maracujá, Pé 
de Serra; SÃO JOSÉ DE PRINCESA – 8h às 11h – Sítios: Cavaco, Espinheiro Novo; SÃO JOSÉ DO RIO PEIXE – 13h às 17h – Sítios: Gravata, Roca 
Grande, Várzea da Serrinha, Veneza.

QUINTA-FEIRA, 06/12/2012 – BOA VENTURA – 7h30 às 13h – Sítios: Araçá, Caldeirão, Castelo, Espadilha, Genipapeiro, Genipapo, Pilões, Pinto; 
CAJAZEIRINHAS – 8h30 às 12h – Sítio: Varzinha; LOCALIDADE: CAJAZEIRAS II – 8h30 às 12h – Localidade: Cajazeirinhas, Sítios: Cajazeirinha, Men-
donça; SANTANA DOS GARROTES – 7h30 às 11h –Fazenda: Santa Maria, Sítios: Açude de Dentro, Baixas, Cabaceiras, Maracujá, Maracujá de Baixo, 
Mata do Maracujá, Morro, Pé de Serra, Pereiro, Pereiros, Saco, Io Saco de Pedra Branca; SÃO JOSÉ DO RIO PEIXE – 8h30 às 13h – Sítio: Timbauba; 
SOUSA – 6h30 às 10h – Avenida: Nelson Meira, Ruas: Ana Abrantes Gadelha, Francisca Iran Silva, Francisco Celestino de Paula, Vitoria Alves da Silva; 
VISTA SERRANA – 8h às 13h – Sítio: Alto do Desterro.

SEXTA-FEIRA, 07/12/2012 – CACIMBA DE DENTRO – 7h às 13h – Sítios: Boa Vista, Cacimba de Boi, Carnaúba, Carnaúba dos Borges, Carnaúba 
dos Ferreiras, Carnaúba dos Trajanos, Liberdade, Riacho do Câimbra; CATOLÉ DO ROCHA – 8h às 12h – Ruas: Adolfo Maia, Américo Hermenegildo, 
Calixto Fernandes Sousa, Campos Sales, Cândida Bela, Diomedes Lobo, do Matadouro, Genésio Rodrigues, Isaura Rosado, Isauro Rosado, Maria das 
Dores, Otilia Maia, Santa Clara, Santa Clara de Assis; CATINGUEIRA/EMAS – 7h às 11h – Fazenda: Várzea do Ovo, Sítios: Cachoeira dos Cegos, Ca-
choeirinha, Jardim, Tapera, Tapera de Cima, Várzea do Ovo; COREMAS – 8h às 13h – Sítio: Mãe D’água; IMACULADA – 7h às 11h30 – Assentamento: 
Boa Fe, Distrito: Palmeira, Fazendas: G dos Dantas, Garras, Poço Espingarda, Santa Fe, São Manoel, Ruas: Antonio Barbosa, Capitão Antonio Leite, 
Francisco Tota, Iolanda Chaves, João Praxedes, Joaquim Pereira de Goes, Joaquim Pereira de Sousa, José Carneiro da Silva, José Ferreira Moreno, José 
Leite Ferreira, Luiz Imaculada da Silva, Luiz Imaculada de Sousa, Severino P da Costa, Severino Pereira da Silva, Sítios: Aparecida, Arroz, Barragem, 
Batateira, Batedor, Boa Vista, Boi Morto, Bolandeira, Cabeça do Dantas, Cacimbão, Caetano, Canela de Ema, Carvalho, Chapada, Coleta, Conceicao, 
Coruja, Cupido, do Cajueiro, dos Homens, Fazenda, Garra, Gloria, Guedes, Laje Verde, Laje Verde, Lagoa do Vicente, Lagoinha de Baixo, Laje Grande, 
Muritiba, Muritiba, Nunes, Palmeira, Riacho da Cobra, Riacho de Cana, Riacho dos Negros, Saco do Cosmo, São Sebastião, Serraria, Santo Agostinho, 
Santo Antonio, Xerem; PEDRAS DE FOGO – 8h às 12h – Sítio: Itabatinga; LOCALIDADE: BREJO DAS FREIRAS – 8h às 11h – Sítio: Recanto da Bar-
ragem; SÃO JOSÉ DO BREJO CRUZ – 8h às 13h – Avenida: Fundador Saraiva Leão, Fazenda: São Jose, Ruas: 19 de Marco, Antonio Dutra Sobrinho, 
Apropriano Martins de Oliveira, Candido Lopes da Silva, Clovis Saraiva Leão , Cônego Sandoval, da Quadra, do Mercado, Filismina Dantas Saraiva, 
Firmo Martins de Oliveira, Francisco de Paula Saldanha, João Dantas de Oliveira, Maria Clara Saraiva Leão, Maria Clarinda Melo, Maria S Leão, Mari-
nheiro Saldanha, Moises Francisco Braga, Pedro Araujo, Projetada, Sabino B S Leão, Samuel Rosa, São Jose, Torquato Teixeira de Lira; SÃO JOSÉ DO 
SABUGI – 13h às 17h – Ruas: do Campo, Durval Batista de Morais, Francisco Bezerra, Francisco Vicente Morais, João Simplício, José do Sabugi, José 
Jaime dos Santos, José Pereira Andrade, Josefa Taveira, Josefa Zélia de Morais, Jovento Josias de Araujo, Laurita Laura, Manoel Valdevino da Silva, 
Sebastião Galvencio; SÃO MAMEDE – 10h às 13h – Sítios:  Pé de Serra, Riacho do Morcego, Serra Branca; SOUSA/LOCALIDADE: ACAMPAMENTO 
SÃO GONÇAULO – 8h às 13h – Ruas: Central, da Caixa D’água, da Favela, do Campo, Manoel Gadelha Filho, Vila Nova, Sítios: Boa Vista, Cadeado, 
Favela, Mandau, Matuma, Matumbo, Paqueta, Poço.

SÁBADO, 08/12/2012 – MANAÍRA – 7h30 às 10h30 – Povoado: Pelo Sinal, Sítios: Boa Vista, Pelo Sinal – 13h30 às 16h30 – Ruas: Alto da Boa Vista, 
Antonio Silvino Cosme, Augusto Santos Diniz, Auri Antas Cordeiro, Evangelista Pereira da Silva, Felix da Silva Cabral, Frei João José da Costa, Heleno 
Guabiraba, José Paulo, Luiz de Souza Primo, Monsenhor Sebastião Rabelo, Padre Cícero, Padre Quincas, Padre Tavares, Professor Cícero Rabelo, 
Professor Cícero Rabelo Nogueira, Sebastião Oton Siqueira, Sítio: Boa Vista; SANTA LUZIA – 12h às 17h – Avenida: José Américo, Ruas: 12 Irmãos, Abel 
Coelho, Amâncio Ferreira de Lima, Braz Macena, Coronel Francisco Leandro, dos Pioneiros, Eduardo Gentil de Medeiros, Ezequiel Fernandes, João Cirilo 
da Silva, João Pessoa, Major Joaquim Berto, Manoel Cavalcante, Martinho de Medeiros Ramos, Moacir Medeiros, Pedro Florentino de Sousa, Presidente 
João Pessoa, Santa Luzia, Valdemiro Ferreira de Sousa; SOUSA – 12h às 17h – Avenida: Nelson Meira, Ruas: 10 de Julho, Assis de Melo Rocha, Dom 
Moises Coelho, Herotildes Serafim, José Bonifacio, José Evandro, Lindalva Dias, Lucia Nogueira Elias, Manoel Basílio Silva, Nabor Meira, Raimundo 
Nonato Gomes, Tiburtino Gomes de Sá, Tiburtino Rabelo de Sá, Visconde de Barbacena, Sítio: Morada Nova; TRINFO – 8h às 13h – Sítio: Carretão.

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

URODINAMICA – CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO EM UROLOGIA LTDA. – CNPJ Nº 70.115.027/0001-05, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação, para a atividade de Clínica Médica em Urologia no Município de João Pessoa – PB. Processo: SUDEMA: 
2012-008129/TEC/LO-4145.
 
ANDRÉ LUIZ HONÓRIO SILVA – CNPJ/CPF Nº 008.098.784-29, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização 
Ambiental para a atividade de: Recuperação Física e Biológica do Talude Sazonal e Faixa de Preservação Permanente do Rio Paraíba, situada em Terras desmembradas da Fazenda 
Clara Neta – Zona Rural Santa Rita – PB. Processo nº 2012-008314/TEC/AA-1863.
A EMPRESA EQUILÍBRIO CONSTRUTORA LTDA, com sede a Rua Silvino Chaves 361 – Manaíra – Nesta, CNPJ de Nº 09.481.170/0001-00, torna público que recebeu junto SUDEMA, 
a Licença Prévia de Nº 4291/2012 em João Pessoa, edifício vertical multifamiliar com sistema de esgotamento sanitário interligado a rede pública da Cagepa, situado Avenida Sapé 
S/N com a Rua Silvino Chaves e Avenida Ingá – Bairro Manaíra, Nesta Capital.

UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 02.323.033/0002-89, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4245/2012 em João Pessoa, 26 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio e venda de caminhões novos e usados, peças e acessórios 
de manutenção, reparos, funilaria, pintura e troca de óleo. Na(o) Avenida Severino Cabral – Nº 467 Município: CAMPINA GRANDE – UF: PB. Processo: 2012-006668/TEC/LO-3735.

LDC BIOENERGIA S.A – CNPJ/CPF Nº 15.527.906/0009-93, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração 
nº 4383/2012 em João Pessoa, 9 de novembro de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Instalação de um lavador de gases via úmida para as caldeiras 4 e 5 de seu Parque 
Industrial. Na(o) – Fazenda Ibura – Zona Rural Município: PEDRAS DE FOGO – UF: PB. Processo: 2012-003395/TEC/LA-0190.

LDC BIOENERGIA S.A – CNPJ/CPF Nº 15.527.906/0009-93, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 
4384/2012 em João Pessoa, 9 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Instalação de uma estação de tratamento de esgoto – ETE do Parque Industrial. Na(o) - 
Fazenda Ibura – Zona Rural Município: PEDRAS DE FOGO – UF: PB. Processo: 2012-003396/TEC/LA-0191.

LDC BIOENERGIA S.A – CNPJ/CPF Nº 15.527.906/0009-93, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4404/2012 em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Operação de destilaria de álcool hidratado, anidro e neutro. Na(o) – Fazenda Ibura 
Município: PEDRAS DE FOGO – UF: PB. Processo: 2012-006798/TEC/LO-3762.

JUVENICE FERREIRA ALVES – CNPJ/CPF Nº 379.899.874-49, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4511/2012 em João Pessoa, 21 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar C/04 Unidade Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento 
sanitário (fossa séptica e sumidouro). Na(o) – Rua Severina V Pereira, S/N QD. 213 LT 111 – ERNESTO GEISEL Município: JOÃO PESSOA – Processo: 2012-006812/TEC/LO-3766.

EDLENE CAXIAS MENESES – CNPJ/CPF Nº 050.087.114-07, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4537/2012 em João Pessoa, 21 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar C/04 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento 
sanitário (fossa séptica e sumidouro). Na(o) – Rua Func. Paulo Antônio B. Portela, ST 56, QD 66, LT 52 – GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-006708/
TEC/LO-3745.

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-FEIRA, 29 de novembro de 2012Publicidade
26 A UNIÃO 


	Pagina 1
	PAG  2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	PAG 9
	Pagina 10
	PAGINA 11
	PAGINA 12
	PAG 13
	PAG 14
	PAG 15
	PAG 16
	POLÍTICAS  17
	POLÍTICAS  18
	POLÍTICAS  19
	POLÍTICAS  20
	PAG 21
	PAG 22
	PAG 23
	PAG 24
	Pagina 25 e 26

