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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,096 (compra) R$ 2,097 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,070 (compra) R$ 2,190 (venda)
EURO   R$ 2,721 (compra) R$ 2,724  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

17h15

05h04

2.3m

2.2m

baixa 10h58 0.5m

l Procon-PB não terá expediente hoje por causa da eleição da Defensoria Pública

l UEPB realiza as provas do concurso Vestibular no domingo e na segunda-feira

l Professores têm até hoje para se inscrever em curso de pós-graduação

l UFPB sedia o VI Encontro Paraibano de Arteterapia dias 14 e 15 de dezembro

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ano CXIX
Número 262

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Altura

“Mangue Seco”:  
Operação prende  
oito acusados 
de tráfico

FOTO: Divulgação

TST mantém gestão pactuada 
do Hospital de Trauma de JP

O TST manteve a permis-
são da gestão pactuada do 
Hospital de Trauma pela Cruz 
Vermelha. A decisão foi to-
mada no julgamento dos em-
bargos opostos pelo MPT, nos 
autos do Pedido de Suspensão 
ajuizado pela Procuradoria 
Geral do Estado. PágInA 17

Dez candidatos concorrem ao 
cargo de defensor público geral

ELEIçãO HOjE

PágInA 18

PágInA 15

PágInA 3

Marcela Sintônio fala 
sobre as ações de 
interiorização da API

ENTREVISTA

O Estado está realizando quatro concursos públicos. A Codata abre inscrições na próxima segunda-feira, enquanto no Detran 
elas vão até 6 de janeiro de 2013. As provas para o magistério e a Secretaria de Administração serão em dezembro. PágInA 14

4 concursos oferecem 5,3 mil vagas

baixa 23h24 0.4m

Os deficientes visuais 
que vão disputar o Vestibular 
2013 da UEPB e quiserem ter 
acesso à prova com impres-
são ampliada têm até ama-
nhã para fazer a solicitação. 
Os exames serão aplicados no 
domingo. PágInA 16

Deficientes visuais 
têm até amanhã 
para requerer prova 
ampliada da UEPB

veSTibulaR

Polícia investiga 
morte durante 
ação policial em 
Caldas Brandão

PágInA 15

2º Caderno
 FOTOS: Divulgação

A Origem dos Guardiões, que estreia hoje, traz personagens 
do imaginário infantil de uma forma diferente PágInA 8

Auto da Compadecida em cartaz 
hoje no Santa Roza PágInA 7

jaguaribe Carne faz show hoje na Usina Cultural com canções 
do primeiro disco e composições improvisadas PágInA 5

Paraíba cria comitê de saúde para população LGBT PágInA 9

 FOTOS: Kleide Teixeira/Secom-Pb

Sindicato dos Engenheiros fez um relatório da infraestrutura da capital apontando os locais que precisam de recuperação PágInA 13



A sociedade que se almeja seria 
aquela de igualdade de direitos e de-
veres entre homens e mulheres, sem 
discriminação de raça, cor, religião, 
sexualidade etc. Sociedade republi-
cana. De oportunidades iguais para 
todos. Justa. Fraterna. Sem castas. 
Sem cotas. Sem costas quentes, en-
fim.

Estamos longe, muito longe, ain-
da, da sociedade ideal, onde conjuga-
ríamos liberdade com justiça social. 
Mas avançamos muito, em quase todo 
o mundo, principalmente da metade 
do século vinte para os dias atuais, 
para não nos perdermos na matemá-
tica de tempos ancestrais.

Uma das principais pontas-de-
-lança da mudança, da quebra de ta-
bus, de paradigmas, no campo social, 
são as políticas públicas. São ações 
de governo, quando verdadeiramente 
democrático, mas originárias de de-
mandas históricas dos movimentos 
sociais. Não são frutos de uma mente 
privilegiada.

A gestão pública estadual, na Pa-
raíba, tem dado provas constantes de 
que está com os ouvidos abertos para 
as vozes da rua, e que não esqueceu as 
propostas construídas com a partici-
pação popular e que, por isso mesmo, 
ajudaram a levar seu representante 
maior ao poder, no caso, Ricardo Cou-
tinho.

O governador tem dispensado 
energia sem conta, e cobrado igual 
empenho de seus auxiliares, para ofe-
recer bons serviços e obras e, com 

isso, melhorar a qualidade de vida da 
população em geral, além de impul-
sionar o desenvolvimento econômico, 
o que diminui as desigualdades so-
ciais.

A segurança pública é um dos al-
vos prioritários. Estatísticas dão con-
ta de que o Governo do Estado está 
no caminho certo, pois revelam curva 
decrescente no número de homicí-
dios, por exemplo. A violência contra 
mulheres, crianças, negros, homosse-
xuais e lésbicas está sendo atacada de 
frente, sem descanso.

Por isso comemora-se, como con-
quista importantíssima na luta contra 
o preconceito, a célere criação, na Pa-
raíba, do Comitê Estadual de Saúde 
para implementação da Política Na-
cional de Saúde Integrada da Popu-
lação de Gays, Lésbicas, Transexuais, 
Travestis e Bissexuais (LGBT). 

O Governo do Estado trabalha 
no sentido de oferecer serviços de 
saúde de qualidade a todos os parai-
banos, sem nenhuma distinção, mas 
o segmento LGBT ainda sofria dis-
criminação durante o atendimento 
em hospitais e postos de saúde, daí a 
necessidade de criar um comitê, para 
solucionar o problema.

A coordenadora do Comitê Técni-
co do LGBT, do Ministério da Saúde, 
Kátia Souto, foi “direto ao assunto”, ao 
afirmar que o comitê é um importante 
espaço de diálogo entre o poder pú-
blico e a sociedade civil organizada, 
no sentido de criar políticas de saúde 
para essa parcela da população.

Eu não sei se o Rio de Janeiro 
tem razão, mas não quero acreditar 
nisso. Nesta semana, 200 mil pesso-
as ocuparam a Avenida Rio Branco, 
no centro do Rio, para pressionar a 
presidente Dilma a vetar um projeto 
que garante, aos demais Estados da 
Federação, a distribuição dos royal-
ties do pré-sal.

Essa parte do Sudeste tenta, 
enfim, jogar uma pá de terra sobre a 
maior conquista que o Brasil terá tido 
até até hoje. E coloca em saia justa 
a presidente do nosso país, coagida 
a tomar uma decisão que, seja ela 
qual for, há de agradar a uns e ou-
tros não. Se mantiver o projeto como 
foi enviado pelo Congresso, estará 
louvada naqueles outros rincões onde 
a riqueza do petróleo não chega. Se 
vetá-lo, será endeusada pelos cario-
cas e capixabas, pois o vizinho Estado 
do Espírito Santo também reivindica 
uma porção do mar.

O mar, sim. Exatamente o mar. O 
mar que eu pensava que fosse nosso, 
e não apenas do Rio e Espírito Santo. 
Na segunda metade dos anos 40, o 
Brasil celebrizou uma frase que até 
hoje é lembrada. Dizia, em uma cam-
panha nacionalista, que “O petróleo 
é nosso”. Era um movimento em prol 
do monopólio estatal da exploração, 
do refino e transporte desse grande 
produto. Agora, depois da descoberta 
do pré-sal, eu gostaria de renovar a 
sentença e dizer que “O mar é nosso” 
– sobretudo o alto mar, onde está um 
tesouro a milhas de distância daquele 
chão fluminense.

A bacia está lá, muito abaixo de 
uma nesga do atlântico do seu litoral, 
mas não no seu solo. Se o mar é nos-
so, ou claramente da União, por que 

então aqueles dois territórios reivin-
dicam o título de Estado Produtor? 
O produtor é o Brasil, que haverá de 
empregar uma mão de obra com gente 
de várias partes. É o país quem está 
investindo, com recursos de todos os 
Estados, naquela superestrutura que 
vem dos nossos tributos.

A divisão dos royalties, depois 
de aprovada no Congresso Nacional, 
marcou um momento de perseverança 
no horizonte da nossa economia. Foi 
certamente a primeira vez, em toda 
a história brasileira, que o Brasil se 
enxergou como um território uno e 
multidividido, apesar da imensidão 
territorial. Os discursos inflamados 
no Senado da República, contrários 
à divisão, não foram suficientes para 
nos tirar o direito.

Agora, porém, os dois Estados re-
sistem. Clamam por justiça, em nome 
daquilo que julgam seu. Dão exemplo 
de soberania e organização popular. 
Levantam seu grito para a presidência 
e novamente ameaçam os nossos ho-
rizontes. Enquanto isso, acomodados, 
os demais Estados percebem, tardia-
mente, que aquela guerra não tinha 
terminado.

Antigamente, todos diziam que 
o petróleo era nosso. E diziam de 
mãos dadas, numa voz federal em 
clamor uníssono. Mas o tempo passou 
e alguém se esqueceu disso, como 
se tivéssemos deixado de ser nação. 
Querem agora a propriedade do mar, 
mas prefiro acreditar na justa decisão 
presidencial. Não veta esse projeto, 
Dilma. O melhor é lembrar, para os 
irmãos do Sudeste, que o mar é nosso. 
É o que todos nós, descendentes ou 
pertencentes a outros Estados, espe-
ramos ouvir no seu discurso. r

É para comemorarmos: na última 
Olimpíada do Conhecimento, do Senai, 
realizada em São Paulo, neste último mês 
de novembro, a Paraíba ganhou o Ouro 
através do aluno Josyclécio Lima da Silva, 
que competiu com colegas daquele Esta-
do, de Pernambuco, Piauí e Rio Grande do 
Sul. Tão significativa conquista soa bem, 
não só em favor do aluno laureado, mas, 
igualmente, do sistema “S” da Paraíba. 

Além da Medalha de Ouro, a Paraíba 
foi agraciada com a Medalha de Prata pela 
participação da aluna Talita Alves, de vin-
te anos, portadora da Síndrome de Dawn, 
e que concorreu na categoria Panificação, 
cabendo, ainda, ao aluno Diego Juan dos 
Santos Silva a Medalha de Bronze. 

Já confessei que de todas as ativi-
dades que exerci- e foram muitas- a que 
mais me satisfez foi a de Professor, embo-
ra com tantas outras, igualmente, muito 
me integrei, pessoal e profissionalmente. 
Vim ser secretário da Administração do 
Estado e lá encontrei a Escola do Serviço 
Público, treinando servidores estaduais; 
assumi a Secretaria do Trabalho e Ação 
Social e lá me esperavam desafios na área 

da qualificação profissional, no Sine, da 
educação infantil, nas Creches e da alfa-
betização de adultos nos Centros Sociais 
Urbanos.

Então, a vocação de ensinar nunca 
me abandonou. Agora, degredado por 
força das compulsórias, voltei-me para 
esta atividade de aprendiz de articulista, 
dando sempre ênfase as conquistas das 
Instituições de Ensino, em todos os seus 
níveis e as dos alunos, a fim de não perder 
o cultivo da minha afinidade com as 
causas da Educação, ao colaborar com sua 
divulgação.

Quando do meu estágio na Secretaria 
do Trabalho e Ação Social, me identifiquei 
muito com o Programa de Qualificação 
Profissional, mantido em convênio com o 
FAT e o Ministério do Trabalho, bem como 
com as Entidades do ensino profissionali-
zante da Paraíba.

Aplausos ao Sistema “S” da Paraíba 
por mais essas conquistas, que se somam 
a muitas outras da sua história e da sua 
tradição de eficiência. Igualmente, elas são 
de todos os que compõem os seus quadros, 
administrativo, discente e docente.

Editorial

O mar é nosso

 Golpe na discriminação

Paraíba: medalhas olímpicas
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cou um momento de perseverança no horizonte da nossa economia.”
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UN
Mais própria do agreste e o Ser-
tão nordestino, a longa estiagem 
também se espraia agora pela 
chamada Zona da Mata, afetando 
áreas canavieiras, com forte im-
pacto no ciclo da cultura da cana. A 
estimativa é que a safra da cana-
-de-açúcar sofra redução perto de 
30%, quebra acentuada que afeta 
produtores e fornecedores.
A seca está influindo até no 
ciclo de vida da cultura, redu-
zindo o número de safra, o que 
estreita a margem de lucro dos 
fornecedores, hoje perto de 
dois mil em todo o Estado da 
Paraíba. Outras culturas tam-
bém passam pelos mesmos 
problemas, tendo, igualmente 
como vilão, a escassez de água.

Um deputado – que não é 
Gervásio Maia – admite que o 
mal-estar é total entre alguns 
peemedebistas, pelo fato do 
ex-governador José Maranhão 
insistir em fazer do partido 
um “feudo” familiar . “Acei-
tamos o acordo, mas se ele 
insistir nisso partiremos para 
o Plano B”, revelou um deles. 

É desconhecimento dizer que o pré-
-sal, cujos royalties dividem o país, é 
coisa para muitos anos. Atualmente 
já são retirados das bacias de San-
tos e de Campos mais de 200 mil 
barris por dia, o que representa 
10% de toda a produção brasileira. 
Ou seja, ainda é muito pouco,  mas já 
está pingando.

Algumas figuras políticas 
da urbe conhecidas pela 
superexposição pelo nada, 
precisam despertar para um 
fato: a campanha eleitoral 
encerrou-se e os palanques, 
na prática, foram totalmente 
desmontados. É hora de tirar 
as pilhas.

Não será surpresa para alguns se o ex-presidente Lula transferir seu 
domicílio eleitoral para Pernambuco, no próximo ano. Diante da popu-
laridade de Dilma, há  entendimento para que Lula saia candidato a 
senador por aquele vizinho Estado. De quebra, ainda atrapalharia a 
reeleição de Jarbas Vasconcelos (PMDB), um dos críticos mais ferozes 
de Lula & Cia.  

Chegando hoje ao dia D, a decisão 
da presidente Dilma sobre a di-
visão dos royalties, nem gregos 
nem troianos.  Há indicação de 
que o projeto será sancionado, 
porém, com veto parcial. E é aí 
que lá se vai o sonho do dinheiro 
dos royalties para os estados po-
bres e não produtores.

SECA TOTAL

PMDB RACHADO

JÁ COMEÇOUBLÁ-BLÁ-BLÁ

LULA NO SENADO

VETO PARCIAL

Ressabiados  pela parti-
cipação do paraibano e 
senador pelo Rio, Lindberg 
Farias na passeata “Veta 
Dilma”, de protesto pela 
divisão dos royalties do pe-
tróleo, alguns internautas 
tem indagado se a cantora 
Elba Ramalho também es-
tava lá. Não. Dessa vez não. 
Ela nem passou  perto. 
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Além da Medalha de Ouro, a Paraíba foi agraciada com a de Prata 
pela participação da aluna Talita,  portadora da Síndrome de Dawn”.



Marcela Sintônio
Presidente da API

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com
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EXCLUSIVO

primeira mulher a presidir a Associação 
Paraibana de Imprensa (API) ao longo 
de 77 anos de história da entidade, 
a jornalista Marcela Xavier Sitônio 
Lucena está no seu segundo mandado 
mostrando sua garra administrativa, 
muito embora confesse que tem 
enfrentado muito machismo. Na 
entrevista a seguir ela fala sobre as 
dificuldades e metas para os próximos 
anos, destacando a interiorização 
das ações da API nos municípios de 
Guarabira, Campina Grande, Patos, 
Sousa, Cajazeiras e Pombal, bem 
como a realização da II Feira de 
Livros Paraibana – Felipa, que será 
bem maior e mais elaborada do que 
a versão anterior; continuidade das 
palestras e cursos de capacitação e o 
fortalecimento das ações culturais. A 
grande novidade anunciada por Marcela 
é que já se encontra em desenvolvendo 
na entidade um plano para atender 
aos associados da API que ainda não 
possuem casa própria. 

A
A API tem uma longa história 

e sempre foi dirigida por homens, 
sendo você a primeira mulher a 
presidir a entidade. Esse fato di-
ficultou sua atuação?

A quebra de tabus, de paradig-
mas, não é fácil em cultura nenhum, 
principalmente, quando o machis-
mo ainda é predominante. A luta 
da mulher para conquistar direitos, 
espaços, é longa e histórica, O em-
poderamento feminino incomoda 
aqueles que foram acostumados a 
mandar sempre, aos que vêm a mu-
lher como uma mera coadjuvante 
e não aceitam nossos avanços, que 
são irreversíveis. Até acredito que 
fui eleita sem muita expectativa 
por parte dos associados sobre o 
meu mandato. Quem sempre con-
viveu comigo apostou em mudan-
ças, mas o restante deu apenas um 
voto de confiança e acho que não 
decepcionei, é tanto, que fui ree-
leita, uma prova inequívoca de que 
houve uma boa aceitação da minha 
gestão.

Quais as dificuldades encon-
tradas?

As dificuldades foram muitas, 
principalmente, porque a API vinha 
passando por um desgaste do pon-
to de vista de atuação, de reconhe-
cimento por parte dos colegas de 
imprensa e da sociedade. Soman-
do-se a tudo isso, tinha o fato de ser 
mulher que pesa muito na hora do 
embate político e da representati-
vidade. Entretanto, nunca me senti 
acuada, fui em frente, porque tinha 
o firme propósito de só erguer a 
entidade e as dificuldades foram 

transformadas em desafios. Con-
tei com a ajuda e o respeito de 

muitos colegas, diretores, sem 
eles e elas, seria impossível 
fazer uma boa gestão.

Você está no segundo 
mandato na API. Como en-
controu a instituição?

Acabada literalmente. 
Tanto do ponto de vista de 
credibilidade, como físico. 
No entanto, nunca creditei 
a nenhum ex-presidente o 
descaso. Acho que houve 

corresponsabilidade de to-
dos. Mas ao assumir, a hora 

não era de olhar para trás e 
ver o que deixou de ser feito, 

pelo contrário, o momento foi 
de seguir em frente e tentar con-

sertar o que precisava e assim, dei-
xar minha contribuição para quem 

vier depois.

Quais as ações 
desenvolvidas de 
imediato?

Correr atrás de 
quem poderia aju-
dar a recuperar 
nossa sede. Pedi-
mos ao publicitário 
Allysson Teotonio, 
da Faz Comunicação, 
para elaborar um 
plano de mídia, esta-
belecendo cotas que 
pudessem ser vendi-
das em parceria com 
as empresas de co-
municação do nosso 
Estado. Ou seja, cada 
veículo disponibili-
zaria um percentual 
para publicidade, o 

cliente comprava aquela cota e o 
dinheiro era repassado para a API. 
Não tivemos dificuldade de vender 
e assim foi entrando dinheiro para 
as obras do prédio. Mas tudo de-
mandou tempo, precisávamos con-
vencer os parceiros da importância 
de se engajarem ao projeto de re-
cuperação de um prédio que tinha 
um passado de luta em defesa da 
democracia e estava situado numa 
área de preservação histórica da 
capital. 

Inicialmente, contamos com a 
ajuda do Sistema Paraíba de Co-
municação, Associação Nacional de 
Inclusão Digital (Anid), TV Tambaú, 
Assembleia Legislativa, as Constru-
toras Beta e Everest, Sindicato da 
Construção Civil e Cerâmica Eliza-
beth. Depois chegou a Prefeitura 
Municipal de João Pessoa para exe-
cutar a obra. Além disso, promove-
mos alguns eventos para arrecadar 
fundos, a exemplo da I Feira de Li-
vros de Autores Paraibanos (Feli-
pa), uma noite cultural na Pizzaria 
Capitão Farinha e por último, um 
jantar que rendeu bons frutos com 
a venda de ingressos e doações de 
R$ 20 mil para a conta da API, con-
seguidas através do secretário exe-
cutivo do PAC (Programa de Acela-
ração do Crescimento) na Paraíba, 
Ricardo Barbosa, que também é 
jornalista e nosso associado.

Quantos associados a API tem 
hoje e como ela é mantida?

 São quase três mil associa-
dos. Ela é mantida com a renda 
de um restaurante alugado no tér-
reo e com algumas contribuições 
dos associados, cuja maioria está 
inadimplente. Quando a reforma 
do prédio for concluída, vamos 
poder aumentar a renda, promo-
vendo eventos no auditório. Nosso 
site WWW.apipb.com.br também 
ganhará um up-grade para se tor-
nar mais comercial e gerar recur-
sos, ele já é bastante acessado. 

O que a API oferece aos seus 
associados?

Pouca coisa ainda porque se 
criou um círculo vicioso. O associa-
do diz que não paga a API porque 
ela não oferece nada e a entidade 
não pode promover benefícios por-
que não tem dinheiro. Firmamos 
convênios com faculdades, escolas 
de línguas estrangeiras e com o 
Sesc-PB. (Serviço Social do Comér-
cio) Contatamos com alguns órgãos 
dos governos estadual e municipal 
para fazermos uma parceira na 
área cultural, com descontos para 
os associados em cinema, teatro e 
shows, mas não foi concluída. Ain-
da este ano, vamos fazer um levan-
tamento sobre a demanda de casa 
própria para os associados que ain-
da não têm um imóvel para morar. 

Como você vê hoje o mercado 
de jornalistas na Paraíba?

Vejo um mercado bom, apesar 
do revés que sofremos com o fim 
da exigência do diploma para jor-
nalista. Embora tenhamos apenas 
três grandes jornais circulando no 
Estado, os profissionais estão com 
um campo mais aberto de atuação 
na área acadêmica, assessorias de 
imprensa, rádio, mídias digitais, 
nas TVs públicas e privadas. O que 
precisamos melhorar é o conteúdo 
da produção, o nível salarial e ter 

mais concurso para o ingresso de 
profissionais de imprensa no servi-
ço público.

 
A API tem poderes para se en-

gajar em uma campanha para me-
lhoria salarial da categoria?

Como a melhoria salarial está 
diretamente ligada à qualidade de 
vida dos profissionais, nós esta-
remos em união com as entidades 
de classes nas lutas em defesa do 
trabalhador. Não se trata de poder, 
mas de dever, sem extrapolar as 
atribuições dos sindicatos.

Em que ano a API foi fundada 
e quem se engajou na sua implan-
tação?

A API foi fundada no dia 7 de 
setembro de 1933, por ocasião da 
vinda de uma comitiva de Getúlio 
Vargas, com ministros e repórteres 
de todo o país, desembarca em Ca-
bedelo, no navio Almirante Jaceguai. 
Entre várias atividades na agenda, 
estava a inauguração do monumen-
to a João Pessoa, na praça homôni-
ma. À noite, nas proximidades do 
logradouro, na sede do Instituto 
Histórico e Geográfico Paraibano, 
jornalistas da terra, liderados por 
Samuel Duarte e estimulados por 
colegas de outras regiões, realizam a 
solenidade de fundação da Associa-
ção Paraibana de Imprensa. Vargas 
não compareceu, preferindo ficar 
na casa do amigo e anfitrião João 
Amorim (onde hoje funciona o su-
permercado Bompreço, na João Ma-
chado). Mas lá estavam, como teste-
munhas da história, o ministro José 
Américo, o general Góis Monteiro, o 
governador (interventor) Gratulia-
no de Brito e nomes expressivos das 
letras nacionais, como Américo Facó 
(que representou a ABI - Associação 
Brasileira de Imprensa), Orris Bar-
bosa, Porto da Silveira, Osias Gomes, 
João Santa Cruz e, entre dezenas de 
outros, um jovem de 18 anos, ainda 
aluno do Liceu, que viria a se tornar 
um dos nomes mais importantes da 
literatura brasileira e que ainda cir-
cula por retretas, saraus e salões da 
capital paraibana, chamado Ascen-
dino Leite. 

 
Quais os futuros projetos a 

serem desenvolvidos na institui-
ção?

Queremos interiorizar as ações 
da API nos municípios de Guara-
bira, Campina Grande, Patos, Sou-
sa, Cajazeiras e Pombal. Queremos 
realizar a II Felipa (Feira de Livros 
Paraibana) com uma versão bem 
maior e mais elaborada do que a 
primeira, continuar com as pales-
tras e cursos de capacitação e for-
talecer as ações culturais, já esta-
mos desenvolvendo um plano para 
atender aos associados que não 
têm casa própria. 

Como vai funcionar o espaço 
para as atividades culturais que 
está em construção?

O espaço cultural vai funcionar 
na parte superior do prédio, es-
pero que ele volte a ser um ponto 
de encontro dos profissionais de 
imprensa como já o foi. Queremos 
promover saraus poéticos, apre-
sentação de grupos musicais e no-
vos talentos, lançamentos de livros, 
exposições, enfim, movimentar o 
espaço da forma mais democrática 
possível. 

API vai interiorizar ações
para beneficiar a categoria



Começou por volta das 15 
horas de ontem no 1º Tribunal 
do Júri em João Pessoa, o julga-
mento do estudante João Paulo 
Guedes Meira, 23 anos, acusa-
do de homicídio doloso contra 
três pessoas da família Rama-
lho após provocar acidente na 
Avenida Epitácio Pessoa, de-
pois de ultrapassar um sinal 
vermelho em um cruzamento.

O crime ocorreu no dia 
6 de maio de 2007, quando, 
de acordo com a denúncia do 
Ministério Público, o acusado 
ultrapassou um sinal verme-
lho na Avenida Epitácio Pes-
soa e colidiu o seu veículo 
Golf com um Palio, no qual 
estavam o comerciante Fran-
cisco Ramalho, de 46 anos, 
Mateus Ramalho, de 16, e 
Antônio Ramalho, de 56, víti-
mas fatais do acidente.

De acordo com informa-
ções da investigação, João 
Paulo Guedes estava embria-
gado no momento do aciden-
te e sofreu apenas ferimentos 
leves. As vítimas morreram 
no local da colisão

O acusado passou anos fo-
ragido até que no dia 15 de de-
zembro do ano passado se en-
tregou no Fórum de Guarabira, 

e foi encaminhado ao Presídio 
João Bosco Carneiro e depois 
foi transferido para o Presídio 
do Roger em João Pessoa.

O estudante chegou es-
coltado pela Polícia no Fó-
rum Criminal localizado na 
Avenida João Machado, em 
João Pessoa. Com a sala lota-
da, o clima era de expectati-
va. Familiares da defensora 
pública Fátima Lopes, morta 
em um acidente de trânsito 
semelhante também compa-
receram para apoiar a família 
das vítimas.

O advogado da família Ra-
malho, Ricardo Sérvulo, disse 
que o réu deve ser condenado 
por homicídio doloso, com in-
tenção de matar. “Não se trata 
de revanchismo judicial, e sim 
uma mudança no hábito do 
brasileiro para não beber e di-
rigir. Nós esperamos que a so-
ciedade condene o réu a trinta 
anos por cada morto. Trata-se 
de um crime doloso, com in-
tenção de matar. “

Um dos advogados de 
João Paulo Guedes, Ricardo 
Siqueira, disse que vai traba-
lhar para provar que foi ape-
nas um acidente. Em nenhum 
momento o Ministério Púbi-
co tratou o caso como um cri-
me doloso”, afirmou.

A viúva Ana Paula, visi-
velmente emocionada, afir-
mou que agora a justiça será 
feita. Até o fechamento desta 
edição o julgamento não ha-
via terminado.
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Em cima da hora

Acusado é julgado na capital
mortE da família ramalho

Acidente aconteceu em 
6 de maio de 2007, na 
Avenida Epitácio Pessoa

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

O  chefe de Gabi-
nete do governador 
Ricardo Coutinho, Wal-
dir Porfírio, recebeu 
na manhã de ontem, a 
presidente da Associa-
ção dos Procuradores 
do Estado da Paraíba 
(Aspas), Sanny Japias-
sú, no Palácio da Re-
denção. Em companhia 
de diretores da enti-
dade e integrantes da 
categoria, Sanny entre-
gou documento a Por-
fírio, pleiteando uma 
audiência com o gover-
nador para a Associa-
ção Nacional dos Pro-
curadores de Estado 
(Anape), e um convite 
para a festa de confra-
ternização da Aspas, 
no próximo dia 12.

Inicialmente, a re-
união no Palácio da 
Redenção estava agen-
dada com o secretá-
rio-chefe de Governo, 
deputado licenciado 
Adriano Galdino, que 

ficou impossibilitado de 
chegar a tempo à au-
diência. Galdino então 
pediu ao chefe de Ga-
binete do Governador 
para receber a direção 
da Aspas.

Segundo explicou 
Sanny Japiassú a Wal-
dir Porfírio, a audiência 
pleiteada através de ofí-
cio contará com a parti-
cipação do presidente 
da Anape, procurador 
Marcelo Terto, que fará 
sua visita à Paraíba, 
nos próximos dias 11 e 
12. Durante a reunião, 
Terto - recém-eleito 
para presidir a entida-
de nacional - pretende 
apresentar o quadro 
da categoria em todo o 
Brasil e pedirá especial 
atenção aos pleitos dos 
procuradores paraiba-
nos, notadamente em 
relação à questão do 
subsídio e da garantia 
das prerrogativas da 
carreira.

Waldir Porfírio recebe 
presidente da Aspas

No PalÁCio da rEdENÇÃo

As inscrições para o 
curso de pós-graduação lato 
sensu – Especialização em 
Fundamentos da Educação: 
Práticas Pedagógicas Inter-
disciplinares, para os pro-
fessores da rede estadual de 
ensino, se encerram hoje. O 
curso está sendo oferecido 
pelo Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Educação (SEE). As inscri-
ções são gratuitas e deverão 
ser realizadas via internet, 
por meio de preenchimento 
de formulário disponibiliza-
do no endereço eletrônico: 
www.sec.pb.gov.br/consul-
ta/especializacao.

De acordo com a secre-
tária de Estado da Educação 
em exercício, Márcia Lucena, 
o curso de pós-graduação 
objetiva promover a forma-
ção continuada dos profis-
sionais graduados e efetivos 
que atuam na rede estadual 
de educação básica. Ela ex-
plica que no curso os profis-
sionais terão a oportunidade 
de fazer a capacitação e uma 
reflexão sobre práticas pe-
dagógicas interdisciplinares, 
na perspectiva de melhoria 

da qualidade do processo de 
ensino e aprendizagem dos 
estudantes. Tudo de acordo 
com as normas estabelecidas 
na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB 
nº 9394/1996, em seu arti-
go 67, e a meta 16 do Plano 
Nacional de Educação (PNE 
2011-2020).

“O Curso de Especiali-
zação em Fundamentos da 
Educação: Práticas Peda-
gógicas Interdisciplinares 
é parte integrante do Plano 
de Gestão Paraíba Faz Edu-
cação, lançado em agosto 
de 2011. Terá duração de 
12 meses e será realizado 
em nove módulos, cujos 
conteúdos curriculares es-
tarão voltados para os ei-
xos temáticos norteadores 
da Educação no Estado da 
Paraíba, tais como: Educa-
ção e Identidade, Educação 
e Tecnologia, Educação e 
Campo, Educação e Cida-
dania, Educação e Cultura, 
Educação e Cidade, Educa-
ção e Comunicação, Educa-
ção e Trabalho e Educação 
e Pesquisa”, destacou a se-
cretária.

Professores têm até 
hoje para se inscrever

Curso dE Pós-graduaÇÃo
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Fábio Xavier se 
apresenta hoje na 
Estação Cabo Branco
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Jaguaribe Carne se apresenta hoje na Usina Cultural interpretando 
músicas do primeiro disco do grupo e composições improvisadas

Auto da Compadecida
fica em cartaz hoje e 
amanhã no Santa Roza

A Origem dos Guardiões 
entra em cartaz hoje 
em todo o Brasil
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TEATRO CINEMA

Ama ntes da  mú si -
ca legit imamente 
paraibana podem 
comemorar a noi-
te de hoje no café 
da Usina Cultural 
E n e rg i s a  ( a n t i g o 
Parahyba Café). O 

espaço será destinado ao grupo Jagua-
ribe Carne, que realiza o show Música 
de Livre Improvisação, novo projeto 
dos irmãos Pedro Osmar e Paulo Ró. 
A apresentação começa às 21h. Os 
ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 
10 (meia-entrada) no local.

O show começa com músicas do 
primeiro trabalho do grupo, o LP Ja-
guaribe Carne-Instrumental, de 1993. 
Devem participar do repertório músi-
cas como ‘Saltos’, ‘Ciranda’, ‘Sotaque 
de pindaré’ e ‘Outro tempo’. A segunda 
parte do show conta com composições 
inteiramente improvisadas com forte 
influência dos movimentos artísticos 
de vanguarda, unindo as vivências 
musicais da tradição oral de diversas 
localidades do mundo, como a eletrô-
nica, o jazz e a música contemporânea.

O Jaguaribe Carne é fundamental-
mente formado por Paulo Ró e Pedro 
Osmar. Em suas apresentações, eles 
sempre contam com a presença de 

músicos amigos. Entre os convidados 
de hoje está o guitarrista Uirá Garcia. 
“Também terá participação de um 
músico francês chamado André Bau-
don, que está aqui na cidade. No dia 
6 de dezembro ele realiza um show 
na capital, onde a gente também vai 
participar”, fiz Paulo Ró.

Sobre o relativo afastamento dos 
palcos, Paulo Ró diz que a cidade não 
dá o suporte adequado para a música. 
“A última apresentação em João Pes-
soa foi no começo do ano. Aqui não 
existe um espaço muito grande para 
a música que a gente faz. Por falta de 
espaço e de produção a gente acabou 
não realizando tantos shows em João 
pessoa neste ano”, afirma.

O Jaguaribe Carne começou em 
1974, e sobre mudanças no grupo, 
Paulo Ró explica que foi a partir da 
própria vivência dele com o irmão 
Pedro Osmar. “Naquela época a gente 
já fazia música experimental, tocando 
instrumentos convencionais de for-
mas não convencionais, além de latas 
etc. Mudança mesmo é que hoje em 
dia o Jaguaribe Carne está passando 
por uma fase de experimentação to-
tal”, conta. 

Sobre o show de hoje, que conta 
com uma parte especialmente re-
servada para improvisos, ele expli-
ca: “A gente sempre trabalhou com 
improvisos. Mas de uns dois anos 

pra cá nos jogamos de cabeça nessa 
coisa de experimentação. A gente tá 
querendo mostrar esse outro tipo de 
música mais livre, uma música que dá 
liberdade ao músico de mostrar o seu 
talento. Hoje em dia as pessoas fazem 
uma espécie de música fechada, com 
começo, meio e fim. No período em 
que a gente está fazendo a música, não 
existe um limite, não existe uma coisa 
padronizada”, defende.

Segundo Paulo Ró, os projetos fu-
turos do Jaguaribe Carne se baseiam 
numa regravação do primeiro disco 
do grupo. “Nós estamos já há uns 
dois anos querendo regravar o nosso 
primeiro disco, Jaguaribe Carne ins-
trumental. Esse disco foi gravado com 
dois violões e uma zabumba. Hoje a 
gente está querendo gravar com uma 
variedade maior de instrumentos. Na 
verdade, esse trabalho é muito impor-
tante, porque nele tem a música mais 
tradicional, mais minimalista, junto 
com ciranda, baião, coco de roda... A 
gente quer fazer esse trabalho com a 
banda pra fazer um show mais ‘nor-
mal’”, explica.

O Projeto Usina da Música ocor-
re com o objetivo de trazer para os 
palcos artistas que contribuíram ou 
contribuem para a música paraibana, 
independente da época ou do gênero 
em que fazem parte. Para o projeto, 
é reservado um sábado de cada mês 

para  a realização de apresentações 
musicais,  embora eventualmente 
aconteça como neste mês, de ser 
numa sexta-feira. O Jaguaribe Carne 
faz parte da sexta edição do projeto, 
que já acolheu artistas como o Jazze-
ra Trio, Ricardo Brito Brazilian Jazz, 
Washington Espínola, Val Donato e 
Tânia Gomes. 

O espaço da Usina da Música, onde 
funcionava o Parahyba Café, estará 
aberto a partir das 19h, funcionando 
normalmente. Dentro da Usina Cultu-
ral Energisa, também estarão abertos 
para o público a galeria de arte, a 
livraria e o estacionamento.

FOTOS: Divulgação

Cairé Andrade
Especial para A União

Passado e presente

O Projeto Usina da 

Música ocorre com o 

objetivo de trazer para 

os palcos artistas que 

contribuíram ou 

contribuem para a 

música paraibana 

independente da época 

ou gênero 

Os irmãos Pedros Osmar e Paulo Ró 
fazem show com participação de 
outros artistas, como o músico 
francês André Baudon
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Vivências

Temos acompanhado um expressivo amadure-
cimento na cultura de nosso país. Forte indicativo 
disso foi a posse em 22/11, do eminente ministro 
Joaquim Barbosa na presidência do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), com mandato para dois anos. 
Primeiro negro a assumir o comando da Casa, ele é 
uma demonstração, entre inúmeras outras, de que 
competência não tem a ver com etnia, classe social 
ou gênero, mas com trabalho, esforço e dedicação 
às boas causas.

Parabéns, Brasil!

Saudar além dos irmãos

Há tempos observo-lhes que a miscigenação 
do mundo é inevitável. Da mesma forma, destaco 
que o Ecumenismo dos corações é o bom futuro da 
Humanidade.

As criaturas não sobrevivem no isolamento. A 
confraternização geral é um legítimo anseio que ig-
nora fronteiras e segue unindo, apesar dos pesares, 
etnias, filosofias, religiões, pátrias, enfim, seres hu-
manos e espirituais. Em sua passagem pela Terra, 
Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, tes-
temunhou, a todo momento, que esse é o caminho. 
Uma de suas frases didáticas ilustra bem isso: “Se 
saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis 
de mais?” (Evangelho segundo Mateus, 5:47).

Nosso país, ainda que precise avançar muito, 
incentiva e trabalha pelo respeito às diferenças. Um 
exemplo é a Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, criada pelo governo brasileiro em 
21 de março de 2003, atualmente sob o comando 
da ministra Luiza Bairros.

Em novembro, Mês da Consciência Negra, vale 
ressaltar a relevância das iniciativas dedicadas 
a tão nobre finalidade. A luta histórica de Zumbi 
dos Palmares (1655-1695) prossegue, alcançando 
crescente vitória nas consciências. O mundo se 

tornará mais feliz à medida que seus habitantes, 
sem exceção, receberem o devido apoio e usufru-
írem da liberdade seguramente adjetivada como 
responsável.

Identificando o preconceito

Um importante passo para que haja fraterni-
dade mútua é o reconhecimento do preconceito, 
às vezes velado, que a maioria nem percebe que 
pratica. 

Durante sua participação no programa “Cone-
xão Jesus”, da Boa Vontade TV (canal 23 da SKY), 
o professor doutor Kabengele Munanga, antropó-
logo do Centro de Estudos Africanos da Univer-
sidade de São Paulo (USP), comentou: “Como o 
próprio termo diz, preconceito é um julgamento 
preconcebido sobre os outros, os diferentes, 
sobre os quais não temos, na realidade, um bom 
conhecimento. O preconceito é um dado prati-
camente universal, porque todas as culturas o 
produzem. Não há uma sociedade que não se de-
fina em relação às outras. E, nessa definição, nos 
colocamos numa situação, achando que somos o 
centro do mundo: a nossa cultura é a melhor, a 
nossa visão do mundo é a ideal, a nossa religião 
é a melhor. Assim, julgamos os outros de uma 
maneira negativa, preconcebida, sem um conhe-
cimento objetivo. A matéria-prima do preconcei-
to é a diferença”.

Aliás, em “Reflexões da Alma” (2003), reafirmei 
que racismo é obscenidade (assim como precon-
ceitos sociais, religiosos, científicos ou de qualquer 
outra espécie). Vai solapando não somente os 
esforços da etnia negra, mas também dos brancos 
pobres, dos índios, dos imigrantes... É preciso erra-
dicá-lo, pois em seu bojo surgem os mais tenebro-
sos tipos de perseguição, que vêm dificultando o 
estabelecimento da Paz no planeta. 

Quem, pelo título acima, ima-
ginou que as iniciais RC sejam 
referências ao governador Ricardo 
Coutinho, acertou. Mas, essas mes-
mas iniciais correspondem, também, 
às do ex-senador paraibano Roberto 
Cavalcanti. E a ambos vamos, neste 
texto, referirmo-nos, aludindo-nos 
ao tema “feriados e 
imprensados”.

O ex-senador 
Roberto Cavalcan-
ti foi o autor do 
projeto de lei (PLS 
226/09) que propõe 
transferir para as 
segundas-feiras os 
feriados nacionais 
que caírem em dias 
úteis, excetuando, 
tão só, o Dia de Ano 
Novo (1 de janeiro), 
o Dia de Natal  (25 
de dezembro) e o 
Dia da Independên-
cia do Brasil (7 de Setembro).

Quando da apresentação desse 
projeto de lei o então senador Rober-
to Cavalcanti justificou-o demons-
trando quanta desorganização, nas 
atividades produtivas, os feriados de 
meio de semana acarretam, espe-
cialmente no setor comercial! E mais 
prejudicam porque o setor público, 
por todas as suas esferas, não avalia 
ou nem quer saber o quanto cada dia 
parado representa de prejuízo para 
a dinâmica econômica!...  E o setor 
público deveria ser o primeiro a ver 
que seus pontos facultativos, exage-
radamente decretados, prejudicam 
as atividades econômicas.

Vamos a um exemplo recente, 
bem ilustrativo das repercussões do 
feriado em dia útil, que não a segun-
da-feira:

- A quinta-feira 15 de novem-
bro corrente foi feriado nacional da 
Proclamação da República. Claro que 
hoje constitui-se em um dos feriados 

sem sentido, bastando 
lembrar que em nenhu-
ma parte do Brasil, nem 
no Palácio do Planalto, 
houve qualquer soleni-
dade alusiva à data. Foi, 
tão só, um dia para o 
ócio – e disto ninguém 
pode reclamar – ou um 
dia para “bebericar”. 
Porém, não queremos 
entrar no mérito se se 
trata de um feriado com 
ou sem sentido. O que 
queremos destacar é que 
esse feriado da quinta-
feira 15 de novembro 

imprensou a sexta-feira e, pior, 
várias instituições públicas, inclusive 
o Ministério Público, decretaram-na 
como ponto facultativo. A propósito, 
o jornal Correio da Paraíba, em sua 
edição do sábado subsequente, dia 
17, publicou reportagem mostran-
do que “pessoense desaprova dia 
imprensado”. Na reportagem foram 
veiculadas opiniões de taxistas, tra-
balhadores informais e até funcioná-
rios públicos... todos desaprovando o 
“dia imprensado” como sinônimo de 
“dia sem expediente” em razão dos 
prejuízos que causam às atividades 
econômicas.

Se já estivesse valendo a propo-

sição do ex-senador Roberto Caval-
canti, a semana (dias úteis) de 12 
a 16 de novembro teria sido nor-
mal, inclusive e principalmente em 
Brasília (que praticamente naqueles 
dias não funcionou) e só na segun-
da-feira 19 teríamos tido o feriado 
comemorativo da Proclamação da 
República. Quer dizer: não deixaría-
mos de ter um feriadão, mas, com o 
envolvimento apenas de um dia útil 
da semana, a segunda-feira 19 de no-
vembro (também Dia da Bandeira), e 
não comprometendo a quinta-feira, 
a sexta-feira e até o sábado, como 
ocorreu.

Quanto à participação do gover-
nador Ricardo Coutinho neste tema, 
entendemo-la fundamental, tendo 
em vista que o setor público estadual 
(menos agora em sua gestão) tem 
sido pródigo na decretação de pon-
tos facultativos. Pior: não há planeja-
mento ou uma programação prévia, 
anual, como faz o Governo Federal, 
que, sempre entre novembro e 
dezembro de cada ano, emite ato 
através do qual estabelece o calendá-
rio dos feriados e pontos facultativos 
do ano seguinte. Está próximo, pois, 
do Governo Federal informar, por ato 
oficial, os feriados e pontos facul-
tativos de 2013. Por que o Governo 
Estadual não fazer o mesmo, em 
seu âmbito administrativo? Por que 
também não convidar os chefes dos 
outros Poderes (Legislativo e Judi-
ciário, assim como o MPE e o TCE) 
para adotarem a mesma sistemática? 
E, enfim, por que não conclamar as 
Prefeituras a harmonizarem esse 
procedimento?

Diácono e jornalista - jnunes48@hotmail.com

A Bica e nós

José
NunesE o Brasil amadurece

Sobre RC, feriados e imprensados

Por que também 
não convidar os 
outros Poderes 
(Legislativo e 
Judiciário, assim 
como o MPE e o 
TCE) para 
adotarem a 
mesma 
sistemática? 
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Os paraibanos conhecem muito pouco do 
Parque Arruda Câmara, ou a Bica, como ficou 
conhecido, localizado no centro desta cidade. 
Lugar aprazível e mítico que nos envolve e con-
duz ao invisível prazer.

Caminhar por suas alamedas nos reconduz 
ao estado de espírito planificado pela alegria 
crescente a cada passo dado sob a sombra das 
árvores, deixando-nos como que flutuando. O 
espírito flutua conosco porque nosso coração 
encontra lugar convidativo.

Como nos renovamos com as energias ali 
coletadas, mesmo que seja numa curta visita ao 
local. Nada acolá é possível de tirar a paz, nem 
mesmo os altos juros praticados pelos bancos, 
nem o aperto no orçamento doméstico devido 
ao crescente aumento no preço dos gêneros 
alimentícios.

Caminhado por suas alamedas dificil-
mente o espírito não conversa conosco. Essa 
palestra intima a nos direcionar para viver 
com alegria.

Fazia tempo não visitava a Bica, confesso 
arrependimento retardado, pois ali muitas vezes 
deixei-me embriagar pelo contentamento pro-
vocado pelo que exala de suas plantas e lagos. 
A sombra das árvores embriaga e nos conduz a 
tirar do corpo as mazelas invisíveis.

Na década de setenta, do século passado 
morava em Tambiá, ainda impregnado pela 
brisa de Serraria, e atraído pelo verde contami-
nador, para ali corria quando a saudade aumen-
tava para desfrutar de momentos de repouso 
debaixo de árvores.

Certa vez ali voltei, acompanhado de Bal-
duino Lelis, fazedor de museus e do fotógrafo 
Antonio David, dois fazedores de sonhos ungi-
dos pelo mormaço de Taperoá, deixando-nos 
retornar às coisas da nossa terra,  do que brota 
da Natureza esturricada de Taperoá e da verde 
paisagem de Serraria, enquanto tomavas nota 
dos pensamentos e das lembranças para um 
livro que imaginamos produzir.

Balduino foi idealizador do projeto origi-
nal daquela área verde, a bela Bica, atendendo 
solicitação do conterrâneo Dorgival Terceiro 
Neto quando administrava a cidade. Muita coisa 
continuar intacta, mesmo em fase de mudanças 
processadas no decorrer dos anos.

Foi um reencontro do criador do parque 
com alguém que andou por suas alamedas em 
inesquecíveis tardes de domingo. Lazer tão 
necessário para quem passava a semana com o 
pensamento no lugar de onde veio.

O senhor dos museus, como é conhecido 
este taperoense, naquele momento falou do 
projeto inicial, sem contar a emoção de revi-
ver em detalhes cada lembrança projetada na 
memória. Recordações que nos levaram até 
Taperoá com seus personagens lúdicos; lugar 
onde Ariano Suassuna e Vital Farias tiram 
emoções para suas cantigas, e também ao meu 
Brejo, com as exuberantes paisagens serra-
nas. Balduino e David falavam de seu Taperoá, 
enquanto eu imaginava-me percorrendo os 
canaviais de Serraria, ao tempo que socava 
os pés e as mãos no massapê úmido do meu 
Tapuio durante o plantio de cana, de feijão e de 
milho, embriagado pelo bafo da terra molhada, 
sem conseguir afastar o odor do mijo da vaca 
no curral na biqueira de nossa casa.

Caminhar por entre as trilhas da Bica faz 
um bem enorme. Balduino ensinou, renovadas 
vezes, a olhar para o lugar com o telescópio 
do coração.

Qualquer dia volta ao lugar para novo deva-
neios poéticos.



Espetáculo Auto da Compadecida será 
encenado hoje e amanhã no Santa Roza 

      Teatro
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Roteiro

Primeiro lugar na preferên-
cia do Juri Popular da 17ª Mostra 
Estadual de Teatro, Dança e Circo, 
promovida pela Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc) no 
início deste mês, em João Pessoa, 
o espetáculo Auto da Compade-
cida cumpre curta temporada 
neste fim de semana, na capital. 
A comédia - adaptada da obra 
homônima do paraibano Ariano 
Suassuna por Bento Júnior, com 
direção geral de Alberto Black 
- será apresentada pelo grupo 
de teatro Circo Sem Pano hoje e 
amanhã, sempre a partir das 20h, 
no Teatro Santa Roza, localziado 
no Centro da cidade. 

“É preciso destacar a impor-
tância da obra Auto da Compade-
cida, que é uma obra-prima e re-
ferência da literatura em âmbito 
nacional”, disse o diretor Alberto 
Black para o jornal A União. O 
espetáculo - que também ganhou 
quatro troféus (melhor espetá-
culo, direção, ator e maquiagem) 
no Festival de Teatro de Santa 
Rita (Festaty 2012 - está sendo 
montado e apresentado porque o 
próprio Ariano Suassuna cedeu o 
direito a Bento Júnior, que é assis-
tente de direção e faz participação 
especial encarnando o persona-
gem Severino do Aracaju. 

Encenada ao longo de 60 
minutos por um elenco de novos 
talentos paraibanos, a comédia 
- escrita em 1955 - presta uma 
homenagem à atriz paraibana 
(natural de Sousa), mas pernam-
bucana de coração, Socorro Ra-
pôso, a Compadecida da trama 
desde a primeira montagem da 
peça pelo Teatro Adolescente do 
Recife, com a direção de Clênio 
Wanderley, ocorrida em 1956, 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
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***** Excelente
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Serra Branca recebe caravana do Cine 
Sesi Cultural neste fim de semana

O Cine Sesi Cultural 2012 - que está na 7ª Edição 
na Paraíba - chega neste fim de semana ao Cariri. Serra 
Branca é a primeira cidade da região a receber o projeto, 
que é uma mostra itinerante gratuita e acontece ao ar 
livre. As exibições acontecem ao lado da igreja matriz, 
iniciando sempre às 18h30. Hoje a população assistirá 
os filmes Até o Sol Raiá (PE) e O Palhaço. Amanhã, as 
produções Tyger (SP) e Eu e Meu Guarda-Chuva. E, no 
domingo, Vida Maria (CE) e Enrolados. O circuito - realiza-
do pelo Serviço Social da Indústria e idealizado pela direto-
ra de criação da Aliança Comunicação e Cultura, Lina Rosa 
Vieira - prosseguirá  até janeiro de 2013. 

100 anos de Lua

Nasceu no ano de 1912, na pequena cidade de Exú Sertão de 
Pernambuco,  um menino que um dia escreveria seu nome no rol dos 
maiores artistas da música popular brasileira.  Luiz Gonzaga - nome 
dado por sua mãe em função de ter nascido no dia de Santa Luzia 
- cresceu vendo seu pai Januário concertar sanfonas e foles de oito 
baixos e logo tomou gosto pela música. Já crescido aprendeu a tocar 
o instrumento, se alistou no Exército e foi para o Rio de Janeiro onde, 
depois de tocar valsas e tangos nos cabarés da região portuária da 
cidade, resolveu apostar na música da sua terra. Vestindo chapéu de 
couro e gibão de vaqueiro fez sucesso nacional, gravando centenas de 
álbuns e tornando-se o Rei do Baião.

Em 2012, em comemoração ao centenário de Gonzagão, inúme-
ras homenagens vem sendo prestadas em todo o Brasil e diversos ar-
tistas têm lançado álbuns que revisitam as músicas de Luiz Gonzaga 
ou realizado shows que enaltecem a sua obra. Em João Pessoa, um 
grande evento reunindo vários artistas vem sendo organizado pela 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba para homenagear os 100 anos 
do nascimento de Luiz Gonzaga. Intitulado 100 anos de Lua e encabe-
çado pela Orquestra Sinfônica da Paraíba, com regência do maestro 
Chiquito, o espetáculo acontecerá na Praça do Povo do Espaço Cultu-
ral no próximo dia 7 de dezembro e terá entrada gratuita. No repertó-
rio, músicas imortalizadas na voz do Mestre Lua – como também era 
conhecido –, a exemplo de ‘Assum preto’, ‘Estrada de Canindé’ e ‘Aqua-
rela nordestina’ não ficarão de fora. Entre os convidados especiais, a 
presença do sanfoneiro, cantor e compositor Flávio José. Natural de 
Monteiro e seguidor fiel da linha sonora gonzagueana, Flávio José 
mantém viva em sua música a herança do chamado forró pé-de-serra, 
que tem na tríade sanfona, zabumba e triângulo sua mais perfeita tra-
dução. Outra presença garantida e que representa a nova geração da 
música paraibana, é a da cantora e acordeonista Luciane Alves, líder 
da banda Clã Brasil e também assumidamente seguidora da obra de 
Gonzação.

Engrossando o caldo da homenagem participam ainda o Coro 
Sinfônico da Paraíba, coordenado pela maestrina Ariadne de Lima, o 
solista Ricardo Ribeiro (que já gravou com nomes como Geraldo Aze-
vedo, Nando Cordel,  Santana e Marinês) e as bandas de música do 15º 
Batalhão de Infantaria Motorizada da Polícia Militar da Paraíba. Jun-
tos os artistas prometem uma noite inesquecível que fará uma viagem 
pelo mundo forrozeiro de Luiz Gonzaga onde, com certeza, não faltará 
um tanto de xote, xaxado e baião.

Junto com Jackson do Pandeiro e João do Vale, Gonzagão for-
ma o trio de compositores e intérpretes mais significativo da música 
nordestina. Comemorar o centenário de nascimento do músico per-
nambucano é também promover um reencontro com as nossas raí-
zes musicais mais genuínas, além de enaltecer a obra de um artista 
que soube traduzir de forma autêntica e plural a cultura brasileira em 
toda sua riqueza e simplicidade. 

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

Cover de Roberto 
Carlos, o paraibano 
Allan Mariz, que mora 
em Brasília, realiza 
show pela primeira vez 
em sua cidade natal, 
Sousa. A apresentação - 
com a qual o artista co-
memora seu aniversário 
- acontece hoje, a partir 
das 22h, no Troodon Ho-
tel. A abertura será com 
Elânio Santos. Preços: 
R$ 100 (mesa externa) 
e R$ 125 (mesa interna, 
em área climatizada). 
No dia 8 de dezembro, 
ele se apresentará às 
22h, no restaurante 
Panorâmico do Cabo 
Branco, em João Pessoa. 
Ingresso: R$ 60.  

Allan Mariz se 
apresenta hoje na 
cidade de  Sousa

O livro Mas Dessa... 
Você Não Sabia, de Horácio 
de Almeida Lima, será 
lançado hoje, às 19h30, 
no Sebo Cultural (Av. dos 
Tabajaras, 848, Centro). 
A obra reúne contos bem 
humorados de figuras 
folclóricas da Paraíba. 
Horácio de Almeida Lima 
é funcionário da Universi-
dade Federal de Campina 
Grande e Mas Dessa... Você 
Não Sabia é seu sétimo 
livro. A apresentação será 
feita pelo vereador João 
Almeida. Após  o lança-
mento será a vez da can-
tora Naiá Roots ocupar o 
palco com um show de voz 
e violão.

Horácio de Almeida 
Lima lança livro no 
Sebo Cultural

Mídias em destaque

Drops & notas

um ano depois de ter sido escri-
ta. O texto da obra - que projetou 
Ariano Suassuna para o Brasil - foi 
considerado por Sábato Magaldi, 
em 1962, “o mais popular do mo-
derno teatro brasileiro”.

“Assinar a direção de Auto 
da Compadecida é viajar pela cul-
tura nordestina e curtir a essên-
cia de Ariano Suassuna e os seus 
valores. A expectativa existente 
na representação e na apresen-
tação dos alunos é algo que só 
se manifesta na véspera de uma 
apresentação, ou melhor, minutos 
antes dela. Nossa intenção é for-
mar atores e atrizes, contribuin-
do na formação de bons cidadãos 
que têm direito à educação e à 
cultura”, comentou Alberto Black. 

Escrito em forma de auto, o 
texto é dividido em três atos. Tra-
ta-se de um drama ambientado 
na região Nordeste, que insere 
elementos da tradição da literatu-
ra de cordel, do gênero comédia, 
apresentando traços do barroco 

SERviço
Espetáculo:  Auto da Compadecida
Montagem: Grupo Circo Sem Pano
Direção: Alberto Black
Data: Hoje e amanhã
Hora: Sempre às 20h 
Local: Teatro Santa Roza, em 
João Pessoa
Endereço: Praça Pedro Américo, 
Centro
Ingressos: R$ 20 (inteira)  e R$ 
10 (estudante) 
Classificação: Livre

católico brasileiro, mesclando cul-
tura popular e tradição religiosa.  
Apresenta na escrita traços de lin-
guagem oral por demonstrar na 
fala do personagem sua classe so-
cial, como também regionalismos, 
pelo fato de a história se passar no 
Nordeste, onde o autor nasceu.

Aos 81 anos de idade, com-
pletados em 24 de junho, a atriz 
Socorro Rapôso teve a oportu-
nidade - para não dizer o privi-
légio - de protagonizar a mon-
tagem que, na época, atraiu as 
atenções do Brasil ao paraibano 
Ariano Suassuna, dramaturgo 
até então desconhecido... mas 
somente até ganhar, em 1957, 
o I Festival de Amadores Nacio-
nais no Rio de Janeiro, realziado 
no Teatro Dulcina. 

“A cortina fechou e abriu 
nove vezes. Foi apoteótico”, lem-
brou a veterana artista Socorro 
Rapôso, ao se referir aquela re-
cepção obtida pelo espetáculo no 
Teatro Dulcina. Em entrevista ao 

Jornal do Brasil (RJ), chegou a fa-
zer a seguinte confissão: “Aprendi 
o papel poucos dias antes de su-
bir ao palco. Estava tão tensa que 
tive um branco total. Mas, graças 
ao Divino Espírito Santo, as pa-
lavras me voltaram à cabeça. Foi 
um milagre”, disse ela, que foi 
convocada às pressas pelo então 
diretor, e também seu dentista, 
Clênio Wanderley, para substituir 
a atriz que acabara de desistir do 
personagem. 

FoTo: Divulgação

Em cartaz

Os Penetras

Cena da comédia nacional Os Penetras, de Andrucha Waddington 

Marco Polo é um sujeito 
bem-humorado, sedutor e ma-
nipulador, que sempre tenta 
levar vantagem. Em um de seus 
golpes, ele cruza com Beto um 
homem tímido e inseguro, que 
acabou de ser rejeitado por sua 
amada Laura, e tem vários pro-
blemas com a família. Vendo a 
situação financeira privilegiada 
de Beto, Marco Polo promete 
conversar com Laura, e tentar 
convencê-la a voltar para o co-
lega. Enquanto isso, ele tira 
vantagem do outro. Mas os pla-
nos mudam quando Marco Polo 
conhece esta mulher.

Foto: Divulgação
OS PENETRAS (BRA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 96 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Andrucha Waddington, com Marcelo Adnet, Eduardo 
Sterblitch, Mariana Ximenes. Marco Polo é um 
sujeito bem-humorado, sedutor e manipulador, 
que sempre tenta levar vantagem. Em um de seus 
golpes, ele cruza com Beto um homem tímido e 
inseguro, que acabou de ser rejeitado por sua 
amada Laura, e tem vários problemas com a família. 
Vendo a situação financeira privilegiada de Beto, 
Marco Polo promete conversar com Laura, e tentar 
convencê-la a voltar para o colega. Enquanto isso, 
ele tira vantagem do outro. Mas os planos mudam 
quando Marco Polo conhece esta mulher. CinEspaço 
2: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h. Manaíra 4: 13h45, 
16h, 18h15 e 30h30. Manaíra 4: 12h30, 14h45, 
17hh, 19h15 e 21h45. Tambiá 4: 14h40, 16h40, 
18h40 e 20h40.

A ORIGEM DOS GUARDIÕES (Rise of the Guardians, 
EUA, 2012). Gênero: Animação. Duração: 97 
min. Classificação: Livre. Dublado. Direção: Peter 
Ramsey. Papai Noel e o Coelho da Páscoa reúnem 
um grupo de seres folclóricos, como Jack Frost e a 
Fada do Dente, para combater o Bicho-Papão, que 
tenta fazer com que o mundo viva em sombras 
eternas. CinEspaço 3/3D: 10h10, 18h20, 18h40 e 
21h. Manaíra 7: 12h, 14h15, 16h30, 18h45 e 21h. 
Manaíra 8: 13h10, 15h25, 17h55 e 20h20. Tambiá 
1: 14h10, 16h10, 18h10 e 20h10. Tambiá 6/3D: 
14h30, 16h30, 18h30 e 20h30.

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 4: 14h, 16h30, 
19h e 21h30. Manaíra 2: 14h, 16h45, 19h30 e 22h. 

Manaíra 3: 13h30, 16h15, 19h e 21h30. Manaíra 6: 
13h, 15h45, 18h30 e 21h15. Tambiá 5: 14h, 16h20, 
18h35 e 20h50.

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 8: 22h30.

MUITO ALÉM DO PESO (BRA, 2012). Gênero: Docu-

mentário. Duração: 84 min. Classificação: Livre. 
Direção: Estela Renner. Pela primeira vez na história 
da raça humana, crianças apresentam sintomas 
de doenças de adultos. Problemas de coração, 
respiração, depressão e diabetes tipo 2. Todos têm 
em sua base a obesidade. O documentário discute 
por que 33% das crianças brasileiras pesam mais 
do que deviam. As respostas envolvem o governo, 
os pais, as escolas e a publicidade. Com histórias 
reais e alarmantes, o filme promove uma discussão 
sobre a obesidade infantil no Brasil e no mundo. 
CinEspaço 1: 16h50.

GONZAGA, DE PAI PRA FILHO (BRA, 2012).Gênero: Dra-
ma. Duração: 130 min. Classificação: 12 anos. Dire-
ção: 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: 12h40, 15h15, 18h e 20h45. 
Tambiá 2: 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50.

ATÉ QUE A SORTE NOS SEPARE (BRA, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração: 104 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Roberto Santucci, com Leandro 
Hassum, Danielle Winitz, Ailton Graça. Tino é um 
pai de família classe média que vê sua vida e seu 
casamento transformados após ganhar na loteria. 
O problema é que ele perde tudo em dez anos de 
uma vida de ostentação. A partir daí, com a ajuda 
do vizinho Amauri e de seu melhor amigo Adelson, 
ele tenta esconder da esposa que está falido. 
Manaíra 8: 13h05 e 18h20. Tambiá 3: 14h45, 
16h45, 18h45 e 20h45.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Auto da Compadecida ganhou o prêmio Júri Popular no Mostra Estadual de Teatro, Dança e Circo



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 30 de novembro de 2012

Cinema

A Origem dos Guardiões mostra os personagens do imaginário 
infantil de uma forma diferente das conhecidas em várias culturas

Estreia nos cinemas bra-
sileiros uma animação 
para o cinema baseada 
na série de livros Os 
Guardiões da Infância, 
do premiado escritor 
William Joyce, e que tem 
o cineasta mexicano Gui-

lhermo del Toro à frente como produ-
tor-executivo. Trata-se de A Origem 
dos Guardiões (Rise of the Guardians, 
EUA, 2012), um filme em que Papai 
Noel, a Fada dos Dentes e o Coelhinho 
da Páscoa, entre outros personagens 
do imaginário infantil, se unem para 
salvar as crianças da Terra do malévolo 
Bicho Papão e seu bando de Pesadelos. 
No elenco, vozes de Chris Pine, Alec 
Baldwin, Jude Law, Isla Fisher e Hugh 
Jackman.

A nova animação da DreamWorks 
fala sobre o medo e de como as crianças 
lidam com a situação. Mas a forma como 
o filme aborda lições de como enfrentar 
o mundo e superar os desafios é bem 
diferente e interessante. À começar 
pela forma como os personagens são 
apresentados.

Em A Origem dos Guardiões, o Papai 
Noel tem tatuagens, o Coelhinho da 
Páscoa é australiano e a Fada do Dente 
é metade humana, metade pássaro. 
Visões que são bem diferentes das his-
tórias contadas em diferentes culturas 
mundo afora.

“Não queríamos que os perso-
nagens tivessem as visões que lhes 
são dadas em determinadas culturas. 
Não queríamos seguir com o mesmo 
Coelhinho da Páscoa, que agora é uma 
ferramenta de marketing... Queríamos 
que eles representassem o mundo e 
fizessem sentido geograficamente. A 
encarnação original do Papai Noel é 
de um caçador e um homem selvagem. 
Ela vem de noções dos países nórdicos 
e da Europa Oriental, então pensamos 
que seria ótimo fazê-lo eslavo”, expli-

FOTOS: Divulgação

Lendas reinventadas

cou o produtor-executivo Guilhermo 
Del Toro.

O filme tem seis personagens 
principais. O primeiro é o Jack Frost, 
um garoto sobrenatural com incríveis 
poderes que incidem sobre o tempo, 
mas tem um temperamento rebelde e é 
bastante solitário. Passa a viver com os 
demais guardiões para salvar as crian-
ças do mal de Fitch, o bicho-papão, que 
atormenta o mundo de uma vez.

Outro personagem é Norte, que 
todo o mundo conhece como Papai 
Noel. Ele, no entanto, não é aquele 
personagem barrigudo, que só veste 
vermelho e tem uma voz doce e suave. 
Na verdade, ele é um guerreiro bastante 
forte, com um coração de ouro, mas que 
tem tatuado mau em um braço e bom 
no outro. É feroz, exigente e impulsivo. 
Para ele, nada é impossível, desde que 
ele acredite.

Fada-do-dente é uma linda per-
sonagem metade pássaro (beija-flor) 
e metade uma jovem garota. Cheia de 
energia, seus pés nunca tocam o chão. 

Sexta-feira à noite é hora de mais um Proje-
to Vozes, que traz shows e recitais de conclusão 
de curso dos alunos de canto da Universidade 
Federal da Paraíba. A atração de logo mais à noi-
te, a partir das 19h, é o cantor Fábio Xavier, com 
o recital Canção da Paisagem. O show acontece 
no Miniauditório 1 da Estação das Artes, anexo 
da Estação Cabo Branco, com entrada gratui-
ta. A apresentação é o resultado da formação 
do cantor no Curso Sequencial em Música Po-
pular da UFPB, sob orientação da professora 
Daniella Gramani.

Com enfoque em canções de composito-
res nordestinos como Tom Zé (Feira de San-
tana), Lula Queiroga (Noite Severina) e Pedro 
Osmar (Nó Cego), o show conta com um reper-
tório eclético. “É a primeira vez que monto um 
som e me sinto retomando coisas, aprendendo 
com a diversidade da música. O canto é algo 
muito íntimo que faz a gente se ver, se sen-
tir e consequentemente melhorar a si próprio. 
Passar pela vida sem cantar não dá”, declarou o 
cantor, que afirmou ter escolhido para o show 
canções marcantes da música popular, mistura-
das com pérolas do regionalismo, como Légua 
Tirana, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, 
peças experimentais como Épico, de Caetano 

Veloso, Lambada de Serpente, de Djavan, e a 
canção Luiz Lua, recentemente composta por 
Geovan Moraes. “Sempre ouvi muita música, por 
isso já conhecia praticamente todas essas can-
ções, a não ser a de Geovan e a de Lula Queiro-
ga”, afirmou Fábio Xavier.

Mais do que uma apresentação, o es-
petáculo é uma revisão dos conhecimentos 
adquiridos durante o curso e uma prova do 
próprio desenvolvimento enquanto vocalis-
ta e intérprete. “Sempre estudei canto meio 
que intuitivamente e cantei em coros, o que 
ajudou muito”, lembrou Fábio, que destaca 
como peça-chave do curso de canto popular 
a orientação da professora Daniella Gramani, 
que, segundo ele, “desenvolveu um trabalho de 
descobertas do meu som, não apenas o cantar 
bem e bonito, mas outros cantares, falando 
numa linguagem mais poética”, refletiu.

Durante os dois anos do curso sequencial 
de música, Fábio Xavier acredita que, muito mais 
do que desenvolver a técnica, a interpretação 
teve uma atenção especial e, por isso, se sente 
mais confiante para subir em um palco. “Me sinto 
mais à vontade para experimentar as possibilida-
des do canto que ultrapassem a beleza da afina-
ção. Acredito que consigo cantar mais expres-
sivamente independente do que precise cantar”, 
salientou o formando. 

Para apresentar ao público uma perfor-

mance mais completa, Fábio está acompanhado 
de músicos e instrumentistas. “A burocracia da 
universidade é um pouco distante da liberdade 
do fazer musical. Acredito que o trabalho de 
grupo só enriquece. E na música popular isso é 
decisivo”, argumentou. No palco, subirão ao lado 
dele Tiago Sobral (violão, voz e percussão), Léo 
Semensatto, no violoncelo e Rosenilha Fajardo 
na percussão. As participações especiais ficam 
por conta de Fernando Rangel, no marimbau, e 
Chris nos vocais. 

Após essa etapa, Fábio acredita que os 
novos desafios que virão são apenas conse-
quências da jornada até aqui. “Quero continuar 
estudando canto e descobrindo possibilidades 
criativas através dele, cantar me faz bem”, evi-
denciou o cantor.

Fábio Xavier faz show na Estação Cabo Branco

SERViçO
Projeto Vozes apresenta 

Fábio Xavier com o recital “Canção da Paisagem”

Canções de compositores nordestinos

Data: Hoje

Hora: 19h

Local: Miniauditório 1 da Estação das Artes 

(Anexo da Estação Cabo Branco)

Entrada Franca

André Luiz Maia
Especial para A União

Horácio Roque
hroque.repórter@gmail.com

Fábio Xavier é a atração do Projeto Vozes

A animação A Origem dos Guardiões, baseada no livro Os Guardiões da Infância, de William Joyce, fala sobre o medo e como as crianças lidam com a situação

Ela recolhe os dentes das crianças com 
a ajuda de seu grupo de minifadas. E faz 
isso com um propósito: ela guarda todos 
os dentinhos que caem em um castelo, 
porque são eles que guardam as melho-
res lembranças da infância. Assim, ela 
os devolve aos seus donos quando eles 
mais precisam da memória.

Já o Coelho, ou Coelhão, é australia-

no. Relaxado e tranquilo, é tão seco com 
as coisas quanto o Sertão de seu país de 
origem. É um guarda-florestal por natu-
reza. Ele tem bumerangues fantásticos, 
que o ajudam nas empreitadas. Por 
fim, o Sandman, que é o guardião dos 
sonhos. Ele não fala, mas se comunica 
através das imagens de areia que ele 
forma sobre sua cabeça.
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População LGBT
PB é o 3º do país a criar Comitê de Saúde

A Paraíba é o terceiro Estado 
brasileiro a criar o Comitê Estadual 
de Saúde para implementação da 
Política Nacional de Saúde Integra-
da da População de Gays, Lésbicas, 
Transexuais, Travestis e Bissexuais 
(LGBT). O secretário estadual da 
Saúde, Waldson de Souza, assinou 
a Portaria nº 567 que cria o comi-
tê, na última quita-feira, em João 
Pessoa, no auditório do Centro For-
mador de Recursos Humanos (CE-
FOR-PB). Estiveram presentes na 
solenidade, a secretária executiva 
da Secretaria de Estado da Mulher 
e Diversidade Humana, Gilberta 
Soares e a coordenadora do Comitê 
Técnico do LGBT, do Ministério da 
Saúde, Kátia Souto.

Waldson Dias de Souza decla-
rou que, ao criar o comitê, o Gover-
no do Estado dá provas de compro-
misso para melhoria do serviço de 
saúde para todos os segmentos da 
sociedade paraibana. “Isso é a pro-
va do compromisso que o Governo 
do Estado vem assumindo desde 
2011, de melhorar os serviços de 
saúde em todo Estado, além de 
atender a demanda de uma popu-
lação que era completamente es-
quecida nos governos anteriores”, 
falou Waldson.

De acordo com a representan-
te do Ministério da Saúde, Kátia 
Souto,  Goiás e Pernambuco são os 
outros estados que já criaram seus 
comitês. Para 2013 estão previstos 
em mais cinco estados: Mato Gros-
so do Sul; Piauí; Ceará; Rio Grande 
do Norte e Bahia. “Os comitês são 
importantes espaços de diálogo 
entre o poder público e a sociedade 
civil organizada, no sentido de criar 
políticas de saúde para essa parcela 
da população que vive à margem,” 
disse a representante do Ministério 
da Saúde.

Constrangimentos
Kátia falou do constrangimen-

to que o segmento passa quando 
procura os serviços de saúde e são 
vítimas de preconceito, o que mui-
tas vezes fazem com que nem com-
pareçam, mesmo estando doentes.

O Comitê Estadual de Saúde 
para implementação da Política 
Nacional de Saúde Integrada da Po-
pulação de Gays, Lésbicas, Transe-
xuais, Travestis e Bissexuais – LGBT, 
será constituído por um titular e 
suplente das Gerências Executivas 
de Vigilância em Saúde, de Atenção 
à Saúde e da Gerência Operacio-
nal de DST/Aids/Hepatites Virais; 
do Complexo Hospital Clementino 
Fraga, todos da Secretaria de Esta-
do da Saúde; do Conselho Estadual 
de Saúde; da Secretaria de Estado 
da Mulher e Diversidade Humana 
e representantes de órgãos ou en-
tidade da sociedade civil. A Coorde-
nação será da Gerência Operacio-
nal de DST/Aids/Hepatites Virais.

Renda dos mais ricos cai 
6% e dos mais pobres 
cresce 0,9%, aponta o IBGE
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Brasília - Um levantamen-
to realizado pela Secretaria de 
Direitos Humanos identificou a 
ocorrência de 6.809 denúncias 
de violações aos direitos huma-
nos de homossexuais durante 
o ano passado. Também foram 
constatados ao menos 278 assas-
sinatos relacionados à homofo-
bia.

É a primeira vez que um ór-
gão do Governo Federal divulga 
oficialmente números ligados à 
violação dos direitos dos homos-
sexuais, identificados a partir de 
denúncias feitas aos serviços Dis-

que Direitos Humanos (Disque 
100), Central de Atendimento à 
Mulher (Ligue 180), de dados do 
Ministério da Saúde e por meio 
de notícias publicadas pela im-
prensa. Até agora, a principal 
fonte de informações sobre o as-
sunto era o Grupo Gay da Bahia 
(GGB), cujo último relatório, di-
vulgado em abril deste ano, con-
tabilizava 266 mortes violentas 
durante o ano passado.

O levantamento apon-
ta que, na maioria dos casos 
(61,9%), o agressor é alguém 
próximo à vítima, o que pode 

indicar um nível de intolerância 
em relação à homossexualida-
de. Cerca de 34% das vítimas 
pertencem ao gênero masculi-
no; 34,5% ao gênero feminino, 
10,6% travestis, 2,1% transe-
xuais e 18,9% não informado. 
Foram identificadas ao menos 
1.713 vítimas e 2.275 suspeitos.

Já o coordenador geral de 
Promoção dos Direitos LGBT da 
SDH, Gustavo Bernades, disse 
que o fato de 49% das vítimas 
de homicídios serem travestis, in-
dicam que este é um dos grupos 
mais vulneráveis à violência ho-

mofóbica, junto com os jovens 
negros. “Há também uma vio-
lência doméstica que nos preo-
cupa muito, porque é difícil para 
o Estado interceder nestes casos. 
E a violência contra lésbicas tam-
bém é pouco denunciada”.

Rejeição na família
O levantamento também 

aponta a existência de um gran-
de número de casos em que a fa-
mília rejeita os jovens que reve-
lam sua orientação sexual. “Há, 
nestes casos, a violência dos pais 
que abandonam ou negligen-

ciam seus filhos. Tudo isso de-
monstra que precisamos de polí-
ticas públicas de enfrentamento 
à homofobia, especialmente 
para os jovens, em particular 
para os jovens negros”.

Pouco após divulgar os da-
dos, a ministra anunciou a pro-
posta de incentivar a criação de 
Comitês Estaduais de Enfrenta-
mento à Homofobia. De acordo 
com a ministra, os comitês serão 
criados em parceria com gover-
nos estaduais, com o Conselho 
Federal de Psicologia e outras 
organizações da sociedade civil.

6.809 denúncias de violações aos diretos humanos

Ativistas cobram mais políticas públicas 

Rio de Janeiro – Os dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) que apontam a 
baixa preocupação dos municípios 
com ações destinadas à população 
LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais) são um 
alerta para a falta de políticas públi-
cas específicas para essas pessoas, 
avaliam especialistas ouvidos pela 
Agência Brasil.

De acordo com o superinten-
dente da Secretaria de Assistência 
Social e Direitos Humanos do Estado 
do Rio de Janeiro, Cláudio Nascimen-
to, apesar de a pesquisa constatar 
que apenas 79 municípios do Brasil 
têm legislação de combate à homo-
fobia, já é uma conquista o tema ter 
sido abordado no levantamento.

“É um avanço, já que pela pri-
meira vez esse levantamento fez 
a captação de dados específica da 
presença da temática LGBT nas 
políticas públicas. No entanto, do 
ponto de vista da análise dos dados, 

é muito negativa ainda a pequena 
presença de resposta governamen-
tal às demandas de enfrentamento 
da homofobia e de promoção dos 
direitos LGBT em todo o Brasil, 
principalmente nos municípios.”

Enfrentamento a violência
Segundo a Pesquisa de Infor-

mações Básicas Municipais – Perfil 
dos Municípios (Munic), divulgada 
pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), de um total 
de 5.565 cidades analisadas em 
2011, somente 486 adotam ações 
para o enfrentamento da violência 
contra lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais. Além disso, 
apenas 14% dos órgãos gestores de 
políticas de direitos humanos têm 
programas para a população LGBT.

Para o superintendente, os 
dados do IBGE devem ser apro-
veitados pelos prefeitos que assu-
mirão o comando das cidades em 
janeiro. “Acho que a pesquisa traz 
um recado para os prefeitos eleitos 
da necessidade de incluir, no novo 
governo, políticas específicas para 

atenção a esse segmento. Por outro 
lado, também desafia os governos 
estaduais e o Governo Federal a 
construir estratégias de incentivo, 
de estímulo, de cooperação técnica 
com os municípios, para que essas 
cidades avancem na efetivação de 
políticas públicas específicas volta-
das para a comunidade LGBT.”

O deputado federal Jean Wyllys 
(PSOL-RJ), que é homossexual, diz 
que os dados mostram a falta de po-
líticas públicas municipais voltadas 
para esse grupo. “A vida das pesso-
as acontece nos municípios, então 
a defesa dos direitos humanos tem 
que acontecer no plano dos municí-
pios, não tem que acontecer só na 
União e no nível de Estado.”

Para o parlamentar, falta repre-
sentatividade do movimento LGBT 
para mudar o atual quadro de se-
gregação. “A comunidade LGBT é 
ampla, mas o movimento não tem 
uma capilaridade e isso tem um 
impacto político enorme, porque a 
gente não consegue eleger repre-
sentantes nas câmaras de vereado-
res, e, não precisa ser gay ou lésbica, 

assumido ou não, mas a gente não 
consegue eleger nem um aliado. A 
comunidade existe de uma maneira 
dispersa, tem problemas concretos 
nas cidades, mas não consegue se 
organizar politicamente.”

O presidente da Associação 
Brasileira de Lésbicas, Gays, Bis-
sexuais, Travestis e Transexuais 
(ABGLT), Toni Reis, lembra que 
as políticas públicas específicas 
começaram a ser construídas há 
oito anos. “As políticas públicas na 
questão LGBT começaram com o 
Programa Brasil sem Homofobia, 
em 2004, em 2008 tivemos a pri-
meira Conferência Nacional LGBT 
e em 2011 tivemos a segunda con-
ferência”, recordou. 

O coordenador de projetos da 
organização não governamental 
(ONG) Dom da Terra, que integra 
a ABGLT, Márcio Marins, defende a 
necessidade urgente da aprovação 
de uma lei federal que criminalize 
a homofobia. “Só assim vamos con-
seguir acabar com a impunidade e 
desmotivar indivíduos que come-
tem crimes contra pessoas LGBT.”

Akemi Nitahara
Da Agência Brasil

Secretário de Saúde, Waldson de Souza ouve o discurso de Fernanda Benvenutty, membro da Astrapa, que elogiou a iniciativa do Governo em criar o Comitê de Saúde
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19 negros, para cada branco morto
índice de vitimização negra

Paraíba mais que triplicou 
os homicídios de negros em 
2010. Taxa é a 3ª do país

Por cada branco assassi-
nado na Paraíba morrem 19 
negros pelo mesmo motivo. 
Em João Pessoa essa propor-
ção é ainda maior, sendo a ca-
pital que apresenta o maior ín-
dice de vitimização negra: por 
cada branco que é assassinado, 
proporcionalmente morrem 
29 negros pela mesma causa. 
Em oito anos, o Estado apre-
sentou a terceira maior taxa de 
crescimento no número de ho-
micídios de negros, com uma 
alta de 209,03%, mais que tri-
plicando em 2010 os números 
de 2002. 

Os dados constam do 
Mapa da Violência 2012: A 
Cor dos Homicídios no Brasil, 
divulgado ontem, em Brasília, 
pelo Centro Brasileiro de Estu-
dos Latino-Americanos (Cebela), 
a Faculdade Latino-Americana 
de Ciências Sociais (Flacso) e a 
Secretaria de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial da 
Presidência da República (Se-
ppir).

 Para o professor Anto-
nio Novaes, o estudo demons-
tra que a população negra não 
é vista como portadora de di-
reitos e de cidadania. “A pes-
quisa mostra que somos uma 
população desassistida de seus 
direitos e alvo prioritário da 
violência”, enfatizou. 

 
Reconhecimento
Como dado positivo, No-

vaes apontou que a pesquisa 
indica que a população está 
se reconhecendo mais como 
negra – com aumento inclusi-
ve nas estatísticas – e que está 
crescendo e melhorando o 
registro de cor no atestado de 
óbito, embora, segundo ele, na 
Paraíba ainda existam muitas 
subnotificações. “Se o Estado 
tivesse melhorando o registro 
de cor no atestado de óbito, a 
posição no país seria bem pior”, 
comentou.

Segundo o estudo, a Para-
íba é o terceiro Estado brasi-
leiro e o segundo no Nordeste 
com a maior taxa de homicí-
dios de negros em 2010: 60,5 
para cada 100 mil negros, fi-
cando abaixo somente de Ala-
goas (80,5) e Espírito Santo 
(65,0). 

Entre os 608 municípios 

com mais de 50 mil habitan-
tes, João Pessoa apresenta uma 
taxa de homicídios de negros 
em 140,7 cada 100 mil negros, 
ocupando a sexta posição. Já 
o município de Patos está na 
23ª colocação com uma taxa 
de 100,3; Campina Grande na 
24ª posição (99,4); Santa Rita 
na 26ª (99,1) e Bayeux na 28ª 
colocação (90,5).

Conforme o Mapa da Vio-
lência, enquanto em 2002 mor-
reram 432 negros vítimas de 
homicídio na Paraíba, em 2010 
este número saltou para 1.335, 
uma elevação de 209,03%. Em 
contrapartida, o número de 
brancos assassinados no mes-
mo período registrou uma re-
dução de 4,1%: 49 mortos em 
2002 contra 47 em 2010.

População Jovem 
Com relação a população 

jovem, a pesquisa apontou 
um crescimento tanto no nú-
mero de brancos como de ne-
gros assassinatos. No entanto, 
essa elevação é maior entre 
os jovens negros: enquanto o 
número de jovens brancos víti-
mas de homicídio cresceu 13% 
em oito anos (2002-2010), o 
número de jovens negros au-
mentou 217,7% pelo mesmo 
motivo em igual período. Em 
2002, foram assassinados 23 
jovens brancos e em 2010 26; 
já entre os jovens negros, 243 
morreram da mesma forma 
em 2002 e 772 em 2010.

O estudo mostra ainda 
que entre os anos de 2002 e 
2006 houve uma redução de 
21,74% no número de jovens 
brancos assassinados na Para-
íba, enquanto o de jovens ne-
gros cresceu 58,85%.

Com relação à taxa de ho-
micídio por cada 100 mil jo-
vens negros, a Paraíba ocupa 
a quarta posição no país com 
125,8 homicídios. Em contra-
partida, é o primeiro com a 
menor taxa de homicídio de 
jovens brancos, com 6,6 homi-
cídios por cada 100 mil jovens 
brancos.

Preconceito 
O professor Antonio No-

vaes ressaltou que os dados 
apresentados neste Mapa da 
Violência reforçam o precon-
ceito que o negro sofre no seu 
dia a dia, seja na rua ou no seu 
ambiente de trabalho. Ele con-
tou que ensina na Universida-
de Federal da Paraíba há cerca 
de 30 anos e pelo menos uma 
vez na semana é vítima de dis-
criminação racial.

Ele aproveitou para fazer 
uma correlação com o perío-
do da escravidão. “A escravi-
dão ocorreu há 450 anos. Se 
transformássemos isso em um 
ano, uma pessoa negra seria 
escrava por nove meses e livre 
somente durante três meses, 
porém vivendo à margem da 
sociedade”, analisou.

De acordo com o pro-
fessor Julio Jacobo, responsá-
vel pelo estudo, os dados são 
“alarmantes” e representam 
uma “pandemia de mortes de 
jovens negros”. Entre os fatores 
que levam a esse panorama, 
ele cita a “cultura da violên-
cia” - tanto institucional como 
doméstica, e a impunidade. Se-
gundo o professor, em apenas 
4% dos casos de homicídios 
no Brasil, os responsáveis vão 
para a cadeia.

“O estudo confirma que o 
polo de violência no país são os 
jovens negros e não é por ca-
sualidade. Temos no país uma 
cultura que justifica a existên-
cia da violência em várias ins-
tâncias. O Estado e as famílias 
toleram a violência e é essa cul-
tura que faz com que ela se tor-
ne corriqueira, que qualquer 
conflito seja resolvido matan-
do o próximo”, disse Jacobo.

Redução de homicídios
A Secretaria do Estado da 

Segurança e da Defesa Social 
(Seds) não dispõe de dados 
específicos sobre a situação so-
cial dos negros na Paraíba. No 
entanto, através do trabalho 
integrado das Polícias Civil, Mi-
litar e Bombeiro Militar, a Seds 

informa que o Estado está con-
seguindo reduzir o número de 
homicídios no Estado. 

De janeiro a outubro de 
2012, o Núcleo de Análises Cri-
minal e Estatística (Nace) da 
Seds registrou uma queda de 
9,2% desse tipo de crime, en-
quanto em 2011 foram conta-
bilizados 1.399 homicídios, em 
2012 foram 1.270.

Comparando-se 2011 com 
2010 o Estado conseguiu de-
sacelerar uma curva crescente 
de homicídios. Se entre 2009 
e 2010 se registrou um cres-
cimento de 24%, entre 2010 
e 2011 o crescimento foi de 
cerca 7%. Pela primeira vez 
em uma década, a Paraíba vai 
conseguir reduzir o número de 
homicídios. A meta do Governo 
do Estado é que este ano termi-
ne com uma redução de 10% 
desse tipo de crime.

É importante lembrar 
também que o Estado usa um 
dos métodos de contagem de 
homicídios mais rigorosos do 
país. A metodologia de con-
tagem utilizada pelo Nace é 
a multifonte, de maneira que 
vários órgãos contribuem com 
informações sobre esses cri-
mes para a criação de um ban-
co de dados único. Ao mesmo 
tempo em que a Polícia Militar 
informa os dados preliminares 
das ocorrências, o Instituto de 
Polícia Científica (IPC) repassa 
ao setor a lista de cadáveres 
provenientes de morte violen-
ta. Já a Polícia Civil complemen-
ta as informações por meio de 
dados de inquéritos policiais. 
Por fim, todos os documentos 

recebidos são conferidos em 
um processo de convalidação 
de dados.

Além disso, a Polícia da 
Paraíba investe no combate 
ao tráfico de drogas e aos cri-
mes contra o patrimônio. Este 
ano já foram feitas quase 80 
operações policiais de médio 
e grande porte que também 
contribuíram para a redução 
dos índices criminais no Es-
tado. Também conseguimos 
aumentar muito o número de 
apreensão de armas e drogas 
no Estado.

Sistema nacional de 
cultura é criado

Brasília – A Emenda Constitu-
cional 71/12, promulgada ontem pelo 
Congresso Nacional, institui o Sis-
tema Nacional de Cultura (SNC) para 
fortalecer a gestão pública da cultura 
em modelo que dá autonomia, em 
regime de colaboração, à sociedade 
civil, União, aos municípios, estados 
e ao Distrito Federal. Falta agora a 
aprovação de projeto de lei ordinária 
que regulamente o Sistema.  

O autor da emenda é o deputado 
Paulo Pimenta (PT-RS), porém o texto 
aprovado é o substitutivo da comissão 
especial da Câmara dos Deputados, 
assinado pelo relator Paulo Rubem 
Santiago (PDT-PE).

Na solenidade, Pimenta fez uma 
saudação ao diretor do Departamento 
de Museus e Centros Culturais do Insti-
tuto Nacional de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), José Nasci-
mento Peixe. “Ele foi a primeira pessoa 
que me procurou com a proposta origi-
nal de apresentação desta PEC”, disse 
Pimenta. O deputado petista saudou o 
secretário de Articulação Institucional 
do Ministério da Cultura, João Roberto 
Peixe, que “trabalhou muito durante 
estes últimos anos como incentivador 
desta construção”.

A promulgação da emenda vai 
criar condições agora, do ponto de vista 
político e jurídico, para a constituição 
dos sistemas municipais e estaduais de 
cultura, disse o secretário. O presidente 
da Câmara, Marco Maia (PT-RS), disse 
que todos os envolvidos “tiveram a 
sensibilidade e a clareza política da im-
portância da cultura no nosso país que, 
de maneira transversal, organiza e mo-
biliza milhões de brasileiros”. A ministra 
da Cultura, Marta Suplicy disse que o 
Congresso Nacional e o Executivo fazem 
história. “É como se estivéssemos en-
tregando à Nação brasileira a certidão 
de nascimento da política de Estado de 
cultura no Brasil. 

mortalidade infantil
tem redução no país

Rio de Janeiro- A expansão do 
atendimento em saúde é a principal 
responsável pelo aumento da expec-
tativa de vida do brasileiro – que subiu 
para 74,08 anos – e o maior desafio 
na queda da mortalidade infantil. A 
avaliação foi feita por especialistas 
do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), que divulgaram 
ontem indicadores sociais atualiza-
dos com base no Censo.

Segundo o levantamento, a 
queda da mortalidade infantil (cri-
anças de até um ano) foi o fator que 
mais contribuiu para o aumento da 
expectativa de vida. A taxa caiu de 
30,1 óbitos para cada mil nascidos 
vivos, para 16,1 mortos por mil, en-
tre 2000 e 2011. No mesmo período, 
a mortalidade na infância (até cinco 
anos) também diminuiu, passando 
de 36,6 óbitos por mil, para 18,7.

A pesquisa comprova também 
que em 2010, quando a mortalidade 
na infância foi de 19,4 óbitos por 
mil nascidos vivos, o Brasil bateu 
a meta de reduzir o percentual em 
dois terços, atingindo assim um dos 
Objetivos do Milênio estabelecidos 
pela Organização das Nações Unidas 
(ONU). A meta foi alcançada cinco 
anos antes do prazo (2015), re-
sultando em queda de 49% da taxa, 
entre 2000 e 2010.

Os pesquisadores do IBGE con-
cordam que a melhora dos indicadores 
está ligada à ampliação dos serviços 
de saneamento nos domicílios. Daqui 
para frente, no entanto, como o bra-
sileiro vive cada vez menos em con-
dições inadequadas, o atendimento 
em saúde será o diferencial. “Todas 
as quedas que vão acontecer terão a 
ver com acompanhamento de saúde, 
assistência pré-natal – com a saúde 
pública em geral”, disse o coorde-
nador de População e Indicadores 
Sociais do IBGE, Luiz Antônio Pinto de 
Oliveira.
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O Sindicato dos Químicos da 
Paraíba criou a “Comenda Vicente 
Trevas” e, ao mesmo tempo, ho-
menageou com a láurea o quími-
co paraibano Vicente Trevas  (in 
memorian), um dos pioneiros da 
química no Estado da Paraíba. 

No currículo de Vicente Trevas 
destaca-se, entre outras, a sua atu-
ação na direção do Laboratório 
Bromatológico da Paraíba, como 
professor catedrático fundador 
da cadeira de Química da Escola 
de Engenharia da UFPB e da Fa-
culdade de Enfermagem Santa 
Emília de Rodat, como idealizador 
e diretor da Estação Experimental 
de João Pessoa, do Ministério da 
Agricultura, aonde realizou traba-
lhos pioneiros sobre o aproveita-

mento industrial das frutas típicas 
e aclimatadas do Nordeste, como 
consultor técnico da Sudene e da 
Embrapa, sendo um dos autores 
da Lei dos Sucos que veio benefi-
ciar a indústria nacional, além de 
ter representado o Brasil em inú-
meros congressos internacionais 
na Europa e Estados Unidos.

A comenda foi criada pelo ór-
gão para distinguir os profissionais 
de Química que se destacaram no 
setor. Os dois primeiros agraciados 
foram os professores Artur Andra-
de e José Arantes, presidente do 
Conselho Regional de Química da 
Paraíba. 

A homenagem se deu duran-
te uma sessão solene de abertura 
do I Congresso Paraibano de Quí-

mica, promovido nos dias 23 e 24 
de novembro passado, pelo Sindi-
cato dos Químicos da Paraíba, que 
tem em sua presidência o químico 
Eduardo Mesquita Guedes Pereira, 
idealizador do evento que teve, 
entre seus objetivos, estudar e 
debater os temas mais atuais que 
dizem respeito a atuação dos quí-
micos no Estado.

A sessão solene do Congresso 
foi presidida por Eduardo Guedes 
Pereira, sendo a mesa diretora dos 
trabalhos composta ainda pelo Dr. 
José Arantes, presidente do CRQ/
PB, pelo Dr. João Azevedo, secre-
tário de Ciência e Tecnologia do 
Governo do Estado, pelo depu-
tado Anísio Maia, por José Y Plá 
Trevas, representando a família 

de Vicente Trevas e por Sizenando 
Mendes de Souza, vice-presidente 
do CRQ/PB. Bastante prestigiada, 
a abertura do I Congresso de Quí-
mica reuniu inúmeros participan-
tes que ouviram atentamente a 
palestra inaugural feita pelo Se-
cretário João Azevedo.

O presidente do Sindicato dos 
Químicos da Paraíba, Eduardo Gue-
des Pereira, enfatizou que a entida-
de pretende reunir seus associados 
regularmente na busca permanen-
te do seu aprimoramento e atuali-
zação. Ele frisou ainda que a cria-
ção da “Comenda Vicente Trevas” 
foi aprovada em assembleia geral 
em face da expressiva atuação e 
dedicação do químico pela profis-
são ao longo de cerca de 50 anos. 

Químico que se destacou é homenageado
comenda vicente trevaS

Cleane Costa 
cleanec@gmail.com

Brasília – O pesquisador Edson Lopes 
Cardoso destacou a importância de 
ações que valorizem a inserção de raça 
e de gênero na sociedade brasileira. 
Segundo o professor, que também é 
assessor especial da Secretaria de Pro-
moção de Políticas de Igualdade Racial 
da Presidência da República (Seppir-PR), 
entre a Lei Áurea, sancionada em 1888, 
a Lei 3.708, de 2001, que instituiu o primei-
ro sistema de cotas nas universidades 
para estudantes afrodescendentes, não 
houve nenhuma iniciativa que benefici-
asse o negro. “Apagamos a escravidão 
da história” disse.
 “As pessoas vão se surpreender daqui 
a alguns anos quando forem atendidas 
por um médico índio, um engenheiro ne-
gro. E isso vai acontecer. A sociedade 
e o governo têm que garantir que esse 
seja o caminho”.
Cardoso lembrou que, apesar de termos 
no país uma rica diversidade racial é 
preciso saber lidar com essa variedade, 
que resultou de um processo histórico 
e que só traz vantagens para o Brasil. 
“O que fazemos com essa vantagem? 
Uma sociedade diversificada tem um 
desafio, que é assegurar o pluralismo. É 
compromisso da democracia, combater 
o racismo e o sexismo”, disse.

Saiba mais



Indicadores

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 30 de novembro de 2012

Desigualdade
Renda do rico cai; do pobre sobe no país

A Síntese de Indicadores 
Sociais (SIS) 2012, divulga-
da pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas 
(IBGE), detectou uma dimi-
nuição da desigualdade na 
década de 2000, medida por 
diversos indicadores e as-
pectos.

Verificou-se que o coe-
ficiente de Gini (índice que 
mede a distribuição da ren-
da) passou de 0,559, em 
2004, para 0,508, em 2011. 
Quanto mais próximo de 1, 
maior a desigualdade. Entre 
2001 e 2011, os 20% mais 
ricos da população dimi-
nuíram sua participação de 
63,7% para 57,7%, enquanto 
os 20% mais pobres aumen-
taram, passando de 2,6% 
para 3,5% do total de rendi-
mentos. A SIS foi divulgada 
na última quarta-feira.

Em 2011, a renda fami-
liar per capita dos 20% mais 
ricos foi 16,5 vezes maior 
que a dos 20% mais pobres, 
enquanto em 2001, 24 vezes 
maior. Apesar da evolução, a 
desigualdade persiste, pois os 
20% mais ricos ainda detêm 
quase 60% da renda total.

Segundo o estudo, a 
expansão de programas de 
transferência de renda, como 
Bolsa Família, resultou em 
um aumento para famílias 
com baixos rendimentos. 
Para famílias com renda fa-
miliar per capita de até 1/4 
de salário mínimo (6,7% das 
famílias) e entre 1/4 e meio 
salário mínimo (14,1% das 
famílias), fontes de renda 
como o Bolsa Família passam 
de 5,3% a 31,5% e de 3,1% a 
11,5%, respectivamente, en-
tre 2001 e 2011.

Rendimento médio
Houve também cresci-

mento do rendimento médio 
do trabalho para esses gru-
pos. Para o grupo de até 1/4 
de salário mínimo, o rendi-
mento médio de todos os tra-
balhos cresceu, em valores 
reais, de R$ 273 para R$ 285, 
no período, enquanto para os 
que estão na faixa entre 1/4 
e meio salário mínimo, cres-
ceu de R$ 461 para R$ 524.

Em relação à cor ou raça, 
no 1% mais rico, em 2001, 
pretos ou pardos representa-
vam apenas 9,3%, percentual 
que passa a 16,3%, em 2011. 
É, ainda, uma participação 
distante do total de pretos 
ou pardos na população, um 
pouco acima de 50%.

A SIS também mostra 
melhoria na educação, entre 
2001 e 2011, principalmente 
na educação infantil. Na fase 
de 0 a 5 anos, o percentual 
de crianças na escola cres-
ceu de 25,8% para 40,7%. A 
escolarização de crianças de 
6 a 14 anos está praticamen-
te universalizada, alcançan-
do 98,2% em 2011. Entre os 
adolescentes de 15 a 17 anos, 
83,7% frequentavam a rede 
de ensino, em 2011, contra 
81% em 2001. No entanto, em 
2011, apenas 51,6% estava na 
série adequada para a idade. 
Já a proporção de jovens es-
tudantes (18 a 24 anos) que 
cursavam o Nível Superior 
cresceu de 27% para 51,3%, 
entre 2001 e 2011. Observou-
-se uma queda expressiva na 
proporção dos que ainda esta-
vam no Ensino Fundamental.

Número de famílias, em 2011, era de 64,3 milhões e ostentavam uma média de três pessoas; houve um aumento de 18,8% para 21,7% na proporção de casais sem filhos
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O número de famí-
lias, em 2011, era de 64,3 
milhões, com uma média 
de 3 pessoas por família. 
A queda da fecundidade 
e o envelhecimento da 
população contribuíram 
para elevar de 9,2%, em 
2001, para 12,4%, em 
2011, o percentual de pes-
soas que viviam sozinhas, 
com variação de 8% das 
famílias, no Amazonas, a 
17,1%, no Rio de Janeiro. 
Mais da metade (51,2%) 
das pessoas que viviam 
sozinhas eram mulheres 
e 42,3% eram pessoas de 
60 anos ou mais.

Na última década, 
houve redução de 53,3% 
para 46,3% no percentual 
de casais com filhos, e au-
mento dos casais sem fi-
lhos (13,8% para 18,5%). 
Houve também uma ligei-
ra redução (17,8% para 
16,4%) nas famílias forma-
das por mulher sem cônju-

ge com filhos. Entre 2001 e 
2011, houve um aumento 
de 18,8% para 21,7% na 
proporção de casais sem 
filhos, em que a mulher 
nunca teve filhos nascidos 
vivos e ambos os cônjuges 
tinham rendimento. Esse 
perfil de famílias tem as 
seguintes características:  
42% das pessoas respon-
sáveis por essas famílias 
tinham entre 24 e 34 anos 
de idade e o rendimento 
médio domiciliar per capi-
ta era em torno de 3,2 salá-
rios mínimos. No Sudeste, 
representavam 25% dos 
casais sem filhos.

Envelhecimento
O índice de enve-

lhecimento (relação en-
tre idosos de 60 anos ou 
mais e crianças de até 15 
anos) no Brasil cresceu de 
31,7, em 2001, para 51,8, 
em 2011, aproximando-
se bastante do indicador 

mundial (48,2). No Brasil, 
merece destaque a Re-
gião Metropolitana do 
Rio de Janeiro, em que 
este indicador foi de 80,2.

Em dez anos, o nú-
mero de idosos com 60 
anos ou mais passou de 
15,5 milhões (2001) para 
23,5 milhões de pessoas 
(2011). A participação 
relativa deste grupo na 
estrutura etária popula-
cional aumentou de 9% 
para 12,1%, no período, 
enquanto a de idosos 
com 80 anos ou mais che-
gava a 1,7% da popula-
ção, em 2011.

A maior parte da po-
pulação idosa é compos-
ta por mulheres (55,7%). 
Outras características mar-
cantes: forte presença em 
áreas urbanas (84,1%); 
maioria branca (55%); in-
serção no domicílio como 
a pessoa de referência 
(63,7%); 4,4 anos de estu-

do em média (32% com 
menos de um ano de es-
tudo); a grande maioria 
(76,8%) recebe algum 
benefício da Previdência 
Social; 48,1% têm rendi-
mento de todas as fontes 
igual ou superior a um 
salário mínimo, enquanto 
cerca de um em cada qua-
tro idosos residia em do-
micílios com rendimento 
mensal per capita inferior 
a um salário mínimo.

 Na distribuição do 
rendimento mensal fami-
liar per capita, os idosos 
tinham uma situação re-
lativamente melhor do 
que o grupo de crianças, 
adolescentes e jovens: 
enquanto 53,6% das pes-
soas de menos de 25 anos 
estavam nos dois primei-
ros quintos da distribui-
ção de renda, apenas 
17,9% idosos de 60 anos 
ou mais de idade encon-
travam-se nesta situação.

A taxa de fecundidade 
total (número médio de 
filhos nascidos vivos que 
uma mulher teria ao fim de 
seu período reprodutivo) 
encontra-se em processo 
de redução bastante acen-
tuado e ficou em 2011, 
em 1,95 filho por mulher, 
sendo inferior, inclusive, 
ao nível de reposição da 
população (2,1 filhos por 
mulher). A taxa entre as 
mulheres brancas era de 
1,63 filhos por mulher, en-
quanto, entre as pretas ou 
pardas, era de 2,15.

Mulheres com menor 
nível de escolaridade – até 
7 anos de estudo - apre-
sentaram taxa de fecundi-
dade total de 3,07 filhos. 
Na região Norte, a fecun-
didade de mulheres com 
até 7 anos de estudo (3,97 
filhos) era praticamente o 
dobro daquela verificada 
para mulheres com 8 anos 
ou mais de estudo.

Percentual dos que moram sozinhos cresceu em 2011

Entre 2001 e 2011, a 
proporção de pessoas de 16 
anos ou mais de idade, ocupa-
das em trabalhos formais, au-
mentou de 45,3% para 56%. 
Entre as mulheres, a formali-
dade cresceu de 43,2% para 
54,8%. Entretanto, o país re-
gistra ainda um contingente 
significativo de mão de obra 
em trabalhos informais: 44,2 
milhões de pessoas. A infor-
malidade é uma caracterís-
tica da população idosa com 
60 anos ou mais (71,7%) e da 
população jovem de 16 a 24 
anos (46,5%).

No entanto, os jovens de 
16 a 24 anos foram os que 
mais aumentaram o grau de 
formalização no mercado de 
trabalho, principalmente en-
tre 2006 e 2011 (de 40,8% 
para 53,5%). Os mais esco-
larizados têm mais chance 
de formalização. Em 2011, a 

média de anos de estudo da 
população em trabalhos for-
mais era de 9,2 anos para os 
homens e de 10,7 anos para 
as mulheres. Nos trabalhos 
informais, essa média era 6,1 
e 7,3 anos, respectivamente.

O rendimento médio no 
trabalho principal das pes-
soas de 16 anos ou mais de 
idade ocupadas teve um au-
mento real de 16,5%, entre 
2001 e 2011. As mulheres e 
os trabalhadores informais 
tiveram os maiores ganhos 
reais (22,3% e 21,2%, res-
pectivamente).

A desigualdade de ren-
dimentos entre homens e 
mulheres apresentou redu-
ção, mas ainda persiste. Em 
2001, elas recebiam o equi-
valente a 69% do rendimento 
dos homens, passando para 
73,3% em 2011. Entre as 
pessoas com 12 anos ou mais 

de estudo, essa desigualdade 
era maior: em 2011, o rendi-
mento feminino equivalia a 
59,2% do rendimento mas-
culino (em 2001, esse per-
centual era de 52,6%).

Raça e cor
A desigualdade por cor 

ou raça também diminuiu 
no período. O rendimento 
médio das pessoas ocupa-
das pretas ou pardas com 16 
anos ou mais de idade equi-
valia a 60% do rendimento 
médio da população branca, 
em 2011. Em 2001, essa pro-
porção era de 50,5%. Assim 
como observado para as mu-
lheres, essa desigualdade era 
maior entre as pessoas com 
12 anos ou mais de estu-
do, sendo que, entre 2006 e 
2011, essa proporção caiu de 
68,6% para 67,2% (em 2001 
era 66,7%). A jornada de tra-

balho semanal dos homens 
era, em média, 6,3 horas 
maior que a jornada femini-
na. Nos trabalhos formais, a 
jornada dos homens foi 44 
horas semanais, versus 40,3 
horas para as mulheres. Nos 
trabalhos informais, essa di-
ferença era ainda maior: 9,4 
horas, sendo 40,5 horas para 
os homens e 31,2 horas para 
as mulheres.

Porém, quando se con-
sidera o tempo dedicado aos 
afazeres domésticos, a jorna-
da média semanal das mu-
lheres (de 16 anos ou mais 
de idade) é 2,5 vezes maior 
que a dos homens na mesma 
faixa. Em 2011, as mulheres 
dedicavam 27,7 horas a afa-
zeres domésticos, enquanto 
os homens destinavam 11,2 
horas. Com isso, a jornada 
total de trabalho para as mu-
lheres em 2011 era de 58,5 

horas por semana e, para os 
homens, era de 52,7 horas 
por semana.

Um aspecto que interfe-
re na inserção das mulheres 
no mercado de trabalho é a 
presença de filhos. Dentre as 
mulheres com filhos de 0 a 3 
anos de idade que frequen-
tam creche, 71,7% estavam 
ocupadas. A participação 
das mulheres no mercado 
de trabalho é bastante redu-
zida quando nenhum filho 
frequentava creche ou algum 
não frequentava (43,9% e 
43,4%, respectivamente).

Vale ressaltar que essa 
relação praticamente não se 
alterou desde o início da déca-
da: em 2001, o percentual era 
de 70,1% quando todos os fi-
lhos estavam na creche, 41,2% 
quando nenhum filho frequen-
tava creche, e 44,3% quando 
algum filho frequentava.

44,2 milhões de pessoas vivem na informalidade
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Marcha nupcial
SOB AS BÊNÇÃOS do monsenhor Ivônio Cassiano, 

casaram-se os jovens Danielle Diniz da Rosa e Fabiano 
Costa, na barroca Igreja de São Francisco, com recepção no 
Sonho Doce, que recebeu decoração de muito bom gosto 
assinada por Marta Coutinho.

A noiva, que é arquiteta, é filha dos estimados Marize 
e Geraldo Rosa e o noivo, que é juiz de Direito em Sousa, 
é filho de Maria Abadia e Geziel Rodrigues Costa.

Pais dos noivos: Geziel e Maria Abadia da Costa, Marize e Geraldo Indrusiak da Rosa

Professoras Márcia Kaplan 
e Gilka Vieira, empresários 
Juracy Pedro Gomes, Delber 
Marcolino e Jairo Alves Mon-
teiro, Sras. Lide Milanez, Léa 
Silva e Niere Pereira, verea-
dor Pedro Coutinho, dentista 
Leonardo Campelo, deputada 
federal Luiza Erundina.
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Parabéns

Dois Pontos

   No inverno 2013, a moda 
do Preto & Branco promete se 
dividir entre looks minimalistas e 
sofisticados, à la Chanel e peças 
que revivem os grafismos dos 
anos 60.

   O Minas Trend Preview, 
realizado em Belo Horizonte-MG, 
mostrou que a mistura de tons 
básicos vai se firmar principal-
mente nas grandes listras, nos 
efeitos óticos e em estampas 
gráficas.

Zum Zum Zum
   A Associação de Yoga da Paraíba realiza amanhã o I Encontro de Professores 
de Yoga de João Pessoa. Será na sede da entidade na Rua Durque de Caxias, no Centro 
Histórico da capital.

   Lide e Fernandinho Milanez, que se preparam para o veraneio em Camboinha, 
são anfitriões hoje para comemorar o aniversário dela. 

FOTO Goretti Zenaide

Momento feliz dos recém-casados Fabiano Costa e Danielle Diniz da Rosa

Diplomacia
SERÁ AMANHÃ, 

no Zarinha Centro 
de Cultura, a partir 
das 10h, a palestra 
“O Conflito israel-       
palestino e a posição 
brasileira”, ministrada 
pelo diplomata Eduar-
do Uziel.

O palestrante já 
foi primeiro-secretário 
da Embaixada do 
Brasil em Tel Aviv e 
atualmente é sub-
chefe da Divisão do 
Oriente Médio, além 
de autor do livro “O 
Conselho de Seguran-
ça, as Operações de 
Manutenção da Paz e 
a Inserção do Brasil no 
Mecanismo de Segu-
rança Coletiva das 
Nações Unidas”.

Sinduscon

O FORTÍSSIMO SIN-
DICATO da Construção 
Civil de João Pessoa realiza 
hoje a posse festiva de 
sua nova diretoria, capi-
taneada pelo empresário 
Fábio Sinval, da Unidade 
Engenharia, e ao mesmo 
tempo promove a confra-
ternização natalina dos 
sócios. Será com um jantar 
na Maison Blu´nelle.

Confraternização
A ABRASEL PARAÍBA promoveu sua confraternização 

natalina reunindo os associados para um jantar na Chur-
rascaria Sal & Brasa, no Bessa.

Na ocasião, o presidente da entidade Marcos Mozzini 
expôs as conquistas e realizações da Abrasel em 2012 e 
as perspectivas para 2013.

“Dançar é sentir, sentir 
é sofrer, sofrer é amar... 
Tu amas, sofres e sentes. 
Dança!”

ISADORA DUNCAN

“Não é o ritmo nem os 
passos que fazem a dança. 
Mas a paixão que vai na 
alma de quem dança”

AUGUSTO BRANCO

   No Jangada Clube a pedida é visitar a Exposição Natalina promovida pela Rede 
Feminina de Combate ao Câncer. 

A SOCIEDADE Brasileira de Cardiologia outorgou o 
prêmio “Nicola Albano” ao coordenador da Rede de Materni-
dades para o diagnóstico precoce da cardiopatia da Paraíba, 
Cláudio Teixeira Régis, e à pediatra da Rede, Juliana Soares.

A premiação, concedida pela primeira vez a uma equipe 
fora do Sul/Sudeste, foi para o trabalho “Ecocardiograma 
realizado pelo neonatologista na detecção precoce de 
cardiopatias congênitas”.

Turismo

A ABREU, uma das 
maiores operadoras 
de turismo de Portu-
gal, está interessada 
em vender pacotes 
turísticos para o “Des-
tino Paraíba”, durante 
a Copa do Mundo de 
2014. A PBTur e o 
Convention Bureau 
trabalham para que isto 
aconteça.

Artes marciais

A ESTAÇÃO CABO 
BRANCO promove neste 
domingo o I Curso de Filo-
sofia das Artes Marciais, 
com professores nas mo-
dalidades krav magá, judô, 
aikidô, taekwondo, karatê 
e capoeira. 

A inscrição custa um 
quilo de alimento não pe-
recível e dá direito a certi-
ficado do curso.

Títulos e documentos
NOS PRÓXIMOS DIAS 5 E 7 acontece no Hotel Inter-

continental, em São Paulo, o VIII Congresso Brasileiro de 
Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica, do qual estará 
participando o tabelião paraibano Germano Toscano. O 
Instituto de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas 
Jurídicas do Brasil, onde Germano é um dos fundadores e 
atual tesoureiro, é o promotor do evento.

Lide Milanez é a aniversariante de hoje

FOTO:Goretti Zenaide

Reconhecimento
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concursos em andamento 
com mais de 5 mil vagas
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A infraestrutura de João 
Pessoa está com o prazo 
de validade vencido. Locais 
como o Terminal Rodoviá-
rio, a orla do Cabo Branco 
e a Ponte Nova sobre o Rio 
Sanhauá necessitam de repa-
ros que, se não forem feitos, 
podem, além de maximizar 
o gasto necessário para revi-
talizá-los, causar acidentes a 
própria população. Técnicos 
e engenheiros do Sindicato 
de Arquitetura e Engenharia 
(Sinaenco) realizaram, du-
rante uma semana, vistoria 
nos principais pontos da ci-
dade, entre prédios, pontes, 
rodovias e viadutos, e cons-
tataram diversos problemas. 
Esses dados foram relatados 
em um dossiê que será en-
tregue aos órgãos respon-
sáveis pelas obras, como o 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
tes (DNIT).

Foram vistoriadas cin-
quenta obras na cidade, es-
colhidas de forma aleatória, 
e, dessas, algumas estão em 
situação preocupante. O des-
taque vai para a Ponte Nova 
sobre o Rio Sanhauá; o Viadu-
to Sanhauá; o Terminal Rodo-
viário; a orla do Cabo Branco 
(com problemas de pavimen-
tação, lançamento de águas 
pluviais e no gabião); a Pra-
ça de Iemanjá, também no 
Cabo Branco; o Parque Solon 
de Lucena; a Associação dos 
Engenheiros Agrônomos da 
Paraíba; o Estádio Almeidão; 
o Hotel Tambaú; a Beira Rio; 
problemas de pavimentação 
em diversos pontos da cida-
de; e, por último, as diversas 
marquises localizadas na re-

gião central de João Pessoa.
Essa constatação, po-

rém, não quer dizer que as 
estruturas estão a ponto de 
ruir. O que é preocupante, 
na verdade, é que em muitas 
dessas obras, se fosse feita 
uma manutenção anual, não 
seria necessário gastar tanto 
depois. “Se você pensar em 
uma estrada, por exemplo, se 
surgir um buraco e ele for re-
parado de imediato, o gasto é 
pequeno. Caso contrário, com 
o passar do tempo, os veícu-
los de carga pesada acabam 
piorando a situação e, depois, 
o gasto é muito maior”, expli-
ca George Cunha, presiden-
te do Sinaenco. Ele atenta, 
também, para o fato de que 
mesmo que não cause a des-
truição da obra, a má manu-
tenção de sua estrutura pode 
causar acidentes no caso de 
um pedaço de concreto cair 
de um viaduto, atingindo al-
gum veículo ou transeunte.

Embora vários proble-
mas tenham sido encon-
trados, a notícia boa é que, 
mesmo assim, João Pessoa 
ainda se destacou em rela-
ção a outras cidades: não são 
todas as pontes e viadutos 
que estão comprometidas e 
mesmo as que estão, em al-
gumas, os problemas não são 
tão graves, como é o caso da 
pavimentação. É necessário, 
no entanto, a educação da 
própria população, já que é 
ela mesma quem deteriora, 
na maioria das vezes, os bens 
públicos. 

Destaque positivo
E mais: merece destaque, 

também, (dessa vez, positi-
vo), o sistema de esgotamen-
to sanitário de João Pessoa 
que, mesmo tendo sido um 
dos primeiros a ser inaugu-
rado no país, encontra-se em 
bom estado, servindo, inclu-
sive, de exemplo para o resto 
do Brasil.  

Mais graves
De acordo com Gilber-

to Giuzo, coordenador do 
Programa de Manutenção 
do Ambiente Construído, os 
pontos que podem ser con-
siderados como tendo pro-
blemas mais graves são o Es-
tádio Almeidão e o Terminal 
Rodoviário. O primeiro apre-
senta diversos pontos de falta 
de manutenção e diversos se-
tores com obras inacabadas. 
Sua estrutura encontra-se 
completamente comprome-
tida, com vigas, pilares e lajes 
em elevado grau de deterio-
ração. Já o Terminal Rodovi-
ário, por ter sido construído 
sobre um terreno instável 
(mangue) e sem atender às 
devidas exigências técnicas, 
sofre frequentes desloca-
mentos das placas, danifican-
do toda a base do piso. “Como 
o piso precisa sempre ser re-
cuperado, sempre há gastos. 
É necessário fazer uma re-
forma completa, para acabar 
com o problema de uma vez”, 
pontua o coordenador.

O principal intuito do 
projeto “Prazo de Validade 
Vencido” é fazer com que 
os órgãos (a nível federal, 
estadual e municipal) pas-
sem a fazer uma inspeção 
nas obras e que haja uma 
verba específica destinada 
para sua manutenção. A 
realização da vistoria deve 
ser rotineira, devendo ser 
realizada em um intervalo 
de tempo regular, não supe-
rior a um ano. Deve-se, tam-
bém, definir um programa 
permanente de manuten-
ção e desenvolver o cadas-
tro das pontes e viadutos, 
com dados quantitativos 
e históricos. Uma possível 
solução seria reservar, na 
própria licitação da obra, 
1% do seu valor para ser 
gasto com sua manutenção, 
anualmente, como já acon-
tece em outros países.   
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caPital sem manutenção

Locais que apresentam mais riscos
Vistoria apontou problemas 
em diversos espaços e 
órgãos na capital 

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

Técnicos e engenheiros do Sindicato de Arquitetura e Engenharia vistoriaram 50 pontos na cidade, entre eles o Parque Solon de Lucena, que sofre com a ação de vândalos e falta de manutenção

Problemas de pavimentação no calçadão chamam a atenção na orla da Praia de Cabo Branco 

FOTOS: evandro Pereira
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Governo do Estado tem quatro 
concursos com mais de 5 mil vagas

O Governo do Estado ofe-
rece 5.379 vagas em quatro 
concursos públicos que estão 
em andamento. Os concursos 
são para o Detran, Magistério, 
Secretaria de Estado da Ad-
ministração e Codata. O con-
curso para a Companhia de 
Processamento de Dados da 
Paraíba (Codata) teve o edital 
publicado no Diário Oficial de 
quarta-feira (28).

Para o concurso da Coda-
ta, as inscrições começam dia 
3 de dezembro e se encerram 
no dia 2 de janeiro. Em rela-
ção ao certame do Detran, os 
candidatos podem se inscre-
ver até o dia 6 de janeiro de 
2013. As inscrições para os 
concursos para os cargos de 
professor e de técnico admi-
nistrativo já se encerraram.

O concurso para profes-
sores oferece 2.000 vagas, 
o de técnico administrativo 
oferta 3.180 vagas. No con-
curso do Detran, os candida-
tos concorrerão a 108 vagas. 
A Codata oferece 91 oportu-
nidades de emprego.

Codata 
São 58 vagas para cargos 

de nível superior e 33 vagas 
para cargos de nível médio. 
A prova objetiva será aplica-
da dia 3 de março de 2013. A 
taxa de inscrição é de R$ 60 

para as vagas do Ensino Mé-
dio ou técnico equivalente e 
de R$ 70 para as de Ensino 
Superior.

Os candidatos a cargos 
do Ensino Superior podem 
optar por analista de infor-
mática e técnico de admi-
nistração em finanças. Os 
cargos de Ensino Médio são: 
assistente de informática/
programador, auxiliar de in-
formática/apoio ao usuário, 
assistente de administração 
e finanças e auxiliar de admi-
nistração e finanças.

Detran 
A abertura das inscri-

ções começou dia 19 de no-
vembro. As provas objetivas 
e discursivas estão agenda-
das para o dia 3 de fevereiro 
de 2013.

O concurso oferta 108 
vagas, sendo 18 para cargos 
de Ensino Superior e 90 para 
cargos de Ensino Médio. As 
inscrições devem ser feitas 
no portal www.funcab.org.br. 
O valor da taxa é R$ 70 para 
os cargos de Ensino Supe-
rior e R$ 60 para os cargos 
de Ensino Médio.

Os salários iniciais se-
rão de R$ 978,50 para nível 
médio e R$ 1.957,00 para ní-
vel superior. O maior núme-
ro de vagas é para o cargo de 
agente de trânsito, em João 
Pessoa, para o qual foram 
reservadas 60 vagas, sendo 
três para pessoas com defi-
ciência.

Inscrições para a Codata 
começam no próximo dia 3 
e encerram em janeiro

As inscrições para 
o concurso para o car-
go efetivo de técnico 
administrativo, organi-
zado pela Secretaria da 
Administração (SEAD), 
tiveram o prazo para o 
pagamento do boleto 
bancário encerrado na 
terça-feira (27). As ins-
crições começaram dia 
19 de novembro e ter-
minaram na segunda-
feira (26).

O concurso oferta 
3.180 vagas e exige for-
mação de Ensino médio 
ou técnico equivalente 
completo. A  remunera-
ção é de R$ 720,00 para 
carga horária de 40 ho-
ras semanais. A prova 
objetiva vai ser realizada 
dia 16 de dezembro. O 
concurso também é rea-
lizado pela Funcab. 

Magistério 
O concurso público 

para professor da Educa-
ção Básica 3 da rede es-
tadual de ensino oferece 
2.000 vagas e as provas 
serão aplicadas dia 9 de 
dezembro. O certame re-
gistrou 17.557 inscrições. 
A maioria dos candida-
tos preferiu a disciplina 
de Língua Portuguesa, 
com um total de 3.550 
inscrições, o que equiva-
le a 20,22% do total de 
inscritos.

No entanto, a dis-
ciplina mais concorrida 
é Educação Física, com 
19,36 candidatos dispu-
tando uma vaga, en-
quanto a concorrência 

da Língua Portuguesa é 
de 11,6 candidatos por 
vaga. A disciplina de Ar-
tes tem o menor número 
de inscritos – 251 candi-
datos. E a menos concor-
rida é Física, com 3,02 
candidatos por vaga.

Os dados são do 
Instituto Brasileiro de 
Formação e Capacita-
ção (IBFC). Estão sendo 
oferecidas 2 mil vagas 
distribuídas nas disci-
plinas de Língua Por-
tuguesa, matemática, 
Artes, História, Geogra-
fia, Biologia, Química, 
Física e Educação Física.

As provas objetivas 
serão aplicadas nas ci-
dades de João Pessoa, 
Campina Grande, Pa-
tos, Sousa e Cajazeiras 
no dia 9 de dezembro. 
Antes, no dia 3 de de-
zembro será publicado 
o edital de convocação 
para as provas informan-
do locais e horários. Os 
classificados serão con-
tratados sob o regime 
jurídico estatutário, de 
acordo com o Estatuto 
do Servidor Público do 
Estado da Paraíba. Em 
cada município, 5% das 
vagas são destinadas a 
pessoas com deficiência.

O edital com as re-
gras da seleção e a con-
corrência completa está 
disponível no endereço 
eletrônico: http://ibfc.
org.br, clicando no sím-
bolo do Governo do 
Estado da Paraíba e de-
pois no link: “Estatística 
Candidato x Vagas”.

Provas em dezembro
Empresários ou ge-

rentes de micro, peque-
nas, médias e grandes 
empresas na Região me-
tropolitana de João Pes-
soa estão bastante otimis-
tas em relação às vendas 
para o período do Natal 
e Ano Novo. De acordo 
com pesquisa do Instituto 
Fecomércio, 60,42% dos 
lojistas acreditam que 
este ano haja um cresci-
mento nas vendas de até 
10% em relação ao mes-
mo período de 2011. 

Para atender a de-
manda, dezenas de lojas 
já começaram a esticar o 

horário de atendimento 
nos dias úteis e desde o 
início deste mês estão 
abrindo as portas aos 
domingos.

Com a aproximação 
das festas de fim de ano, 
as lojas começam a re-
ceber uma quantidade 
maior de clientes que 
estão à procura de pre-
sentear parentes, ami-
gos ou a si próprios. Al-
gumas lojas já adotaram 
novo horário de atendi-
mento nos dias úteis, até 
às 19h ou 20h. Segundo 
informações do Sindlo-
jas, os critérios adotados 
quanto aos horários de 
funcionamento, inclu-
sive aos domingos são 

estipulados pelos pró-
prios lojistas, desde que 
paguem as horas extras 
aos funcionários.

Os principais sho-
ppings também passa-
rão a esticar o horário de 
atendimento ao público, 
a partir do início do mês 
de dezembro, e já estão 
anunciando que as lojas 
e praças de alimentação 
ficarão abertas até as 
23h ou 24h, dependendo 
da demanda. 

Segundo o presi-
dente da Câmara dos 
Dirigentes Lojistas, Ero-
naldo maia, “em de-
zembro, o aquecimento 
nas vendas chega a ser o 
dobro do mês de maio, 

quando se comemora o 
Dia das mães, já que o 
Natal é mais abrangen-
te. Registramos cresci-
mento nos índices de 
vendas de todos os seg-
mentos, desde a cons-
trução civil, aos setores 
de confecções, móveis, 
e eletrodomésticos”.

No balanço anual, 
o faturamento do co-
mércio na Região me-
tropolitana de João Pes-
soa em 2011 (de janeiro 
a setembro) cresceu 
11,37% em relação ao 
mesmo período no ano 
passado. As perspecti-
vas para este ano são de 
crescimento de 10% a 
mais que em 2011.

Comércio da capital altera horário 
de atendimento de olho no Natal

AUMENTO NAS VENDAS

Imeq inicia operação Papai Noel na segunda
Com a aproximação 

do Natal e Ano Novo, o 
Instituto de metrologia 
e Qualidade Industrial 
(Imeq) estará desenca-
deando a partir desta se-
gunda-feira a “Operação 
Papai Noel” em todos os 
municípios paraibanos, e 
faz um alerta aos consu-
midores para redobrarem 
a atenção principalmente 
ao adquirirem brinque-
dos e artigos natalinos. 
Segundo o gerente do 
Núcleo de Qualidade do 
Instituto, Igor martins, 
desde o início deste mês, 
mais de 50 lojas de pe-
queno, médio e grande 
portes já foram multadas 
na Região metropolita-
na de João Pessoa por 
venderem brinquedos e 
pisca-pisca, entre outros 
artigos natalinos sem o 
selo do Imeq.

O gerente do Núcleo 
de Qualidade disse que 
as multas variam entre 
um salário mínimo e vão 
até R$ 1 milhão. “tudo 
depende da quantidade 
de produtos apreendi-
dos, disse Igor martins, 
afirmando que não po-
deria revelar os nomes 
das lojas multadas. 

Ele observou que 
nesta época do ano, as 
luminárias do tipo pisca
-pisca se tornam os obje-
tos mais procurados no 
comércio, e também são 
os mais contrabandea-
dos e passíveis de causar 
acidentes: “As pessoas 
devem ter muito cuida-
do ao adquirirem mate-
riais sem o selo do Imeq 
porque eles são de pés-
sima qualidade, se que-
bram e aquecem com fa-
cilidade. Por isso, há um 

risco maior de ocorrer 
explosões de lâmpadas, 
choques elétricos e até 
incêndios”, advertiu. 

Desde o início deste 
mês, o Imeq vem reali-
zando inspeções em lo-
jas do comércio de João 
Pessoa e de alguns muni-
cípios paraibanos. O tra-
balho faz parte da ‘Ope-
ração Papai Noel’, cujo 
objetivo é alertar o con-
sumidor e impedir a co-
mercialização de artigos 
prejudiciais à segurança 
das pessoas.

Irregularidades
As principais irregu-

laridades encontradas 
nos produtos são as se-
guintes: falta de nota 
fiscal, falta do selo de 
qualidade e ausência de 
informações do fabri-
cante. Ele adverte que 

os produtos sem o selo 
do Instituto Nacional de 
metrologia, Normaliza-
ção e Qualidade Indus-
trial (Inmetro) não de-
vem ser comprados. Para 
ele o ideal é fazer a com-
pra em lojas idôneas, 
porque já estão falsifi-
cando até o selo. “No 
ano passado, no mesmo 
período, vários produtos 
foram apreendidos com 
o selo falsificado”.

Com relação aos 
brinquedos, o cuidado 
deve ser ainda maior, 
principalmente se eles 
forem destinados a 
crianças de cinco anos. 
Além de comprar artigos 
apropriados para a faixa 
etária da criança, o ge-
rente do Imeq recomen-
da que os produtos pre-
cisam ter a certificação 
do Inmetro. (JA)

José Alves
Zavieira2@gmail.com

Para atender a demanda as lojas já começaram a esticar o horário de atendimento nos dias úteis e estão abrindo aos domingo

Foto: Divulgação



Operação Mangue Seco prende
8 acusados de tráfico de drogas

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 23 de novembro de 2012

Com a finalidade de de-
sarticular o tráfico de drogas 
na cidade de Pitimbu (Lito-
ral Sul da Paraíba), a Polícia 
Civil deflagrou na madru-
gada de ontem a ‘Operação 
Mangue Seco’. Ao todo, 11 
mandados de busca e apre-
ensão foram cumpridos na 
localidade, seis pessoas fo-
ram presas em flagrante 
e outras duas conduzidas 
sob acusação de tráfico de 
drogas. Nas buscas realiza-
das a Polícia Civil também 
apreendeu quatro revólve-
res calibre 38, 75 munições, 
48 pedras de crack, pés e 
sementes de maconha, três 
coletes à prova de bala, um 
capuz, uma lanterna e uma 
motocicleta, além de vários 
comprovantes de depósitos 
bancários.

Foram presos em fla-
grante: Anderson Jovino 
Dias Correia, 21 anos; Eli 
Barbosa da Silva, 31; Josi-

van Rodrigues da Silva, 20; 
Givanildo Serafim Monteiro, 
30; Gizele Maria Ferreira de 
Santana, 23, e Gelvânia Ma-
tias da Silva, 35 anos. 

Segundo a delegada 
Anny Karoline Carneiro, que 
coordenou a operação, os 
acusados foram encaminha-
dos à Central de Polícia, onde 
foram autuados pelos crimes 
e em seguida conduzidos aos 
presídios de João Pessoa.

A operação foi iniciada 
por volta das 4h30, e a Po-
lícia Civil estava investigan-
do a ação da quadrilha, que 
vinha traficando nas praias 
e centro da cidade. A princi-
pal característica do grupo 
era traficar às margens do 
rio e mangue do município, 
muitas vezes utilizando os 
locais para esconder armas e 
drogas e até mesmo fugir da 
polícia”, detalhou a delegada 
Anny Karoline Carneiro.

Anny Karoline infor-
mou também  que 70 pesso-
as, entre delegados, agentes 
e escrivães, estiveram em-
penhados na ação, que teve 
como principal objetivo de-
sarticular o tráfico de dro-
gas e a criminalidade naque-
le município.

A ação policial aconteceu 
em Pitimbu e os policiais 
cumpriram onze mandados

Foto: Divulgação

José Alves 
zavieira2@gmail.com

A Polícia Civil apresentou os presos, armas, munições e pedras de crack que foram apreendidas durante a Operação Mangue Seco

O Cooperar vai promo-
ver, no mês de dezembro, 
nove oficinas de Aplicação da 
Metodologia Itog – Investi-
mento, Tecnologia, Organiza-
ção e Gestão, envolvendo 200 
pessoas beneficiadas com as 
ações do projeto. As oficinas 
serão ministradas em São 
Mamede, Santa Luzia, Mon-
teiro, Gurjão, Pitimbu, Mata-
raca e Bonito de Santa Fé.

Segundo o gestor do 
Projeto Cooperar, Roberto 
Vital, o subprojeto de Apoio 
à Piscicultura será discutido 
no Assentamento Novo Mun-
do, no município de São Ma-
mede, região de Patos. Já o 
subprojeto de Caprinocultu-
ra será tema de reunião em 
Santa Luzia, na comunidade 
Riacho do Fogo, envolvendo 
47 pessoas.

Em Zabelê, na região 
de Monteiro, a oficina será 
realizada na Associação dos 
Criadores de Caprinos e Ovi-
nos e será destinada a 30 
beneficiários. Será discutido 
todo processo de implemen-

tação das ações de reforma 
e ampliação das instalações 
da Usina de Beneficiamento 
de leite, de acordo com as 
exigências da vigilância sa-
nitária.

Em Monteiro, as oficinas 
acontecerão nas comunida-
des Riacho Verde, Pocinhos, 
Limitão e Santa Catarina, 
onde será instalada toda a 
estrutura necessária para 
funcionar a Casa do Mel, 
através do subprojeto de 
apoio à Apicultura da Asso-
ciação Mel de Toda Flor. Na 
sede da Capribom (Coope-
rativa dos Produtores Rurais 
de Monteiro Ltda), será dis-
cutido o subprojeto de Apoio 
à Caprinocultura. O Cooperar 
repassará recursos para a 
instalação de 10 tanques de 
resfriamento do leite e refor-
ma de abrigos existentes.

No município de Gur-
jão, os 23 beneficiários do 
subprojeto de Apoio à Api-
cultura discutirão, na comu-
nidade Campo Comprido, o 
processo de implantação e 

gestão de uma unidade de 
extração de mel.

Na região do Litoral Sul, 
será construído, com os par-
ticipantes, o processo de ges-
tão do trator e implementos 
agrícolas com os 20 sócios da 
Coopervida. Será no assenta-
mento Nova Vida, município 
de Pitimbu.

Já nas comunidades 
Uruba e Catú do Rosário, em 
Mataraca, no Litoral Norte, o 
tema discutido com 13 bene-
ficiários será o processo de 
implementação e gestão do 
subprojeto de Apoio à Api-
cultura.

Na área de Itaporanga, 
na sede do município Bonito 
de Santa Fé, vai ser discutido 
o sistema de parcerias neces-
sárias e o processo de orga-
nização dos agentes ambien-
tais que se dedicarão à coleta 
e beneficiamento de resídu-
os sólidos, contribuindo para 
a sustentabilidade ambiental 
do município contemplado, 
bem como dos demais muni-
cípios envolvidos.

Projeto Cooperar vai promover
capacitação em 7 municípios

APLICAÇÃO DE METODOLOGIA

A Polícia Civil vai ana-
lisar as imagens das câ-
meras de segurança para 
tentar identificar os as-
saltantes que invadiram 
a agência dos Correios e 
Telégrafos da cidade de 
Belém, no Brejo paraiba-
no. A princípio se acredi-
ta que a quadrilha seja 
do Rio Grande do Norte, 
devido à aproximação da 
cidade de Belém com o vi-
zinho Estado.

Até o final da tarde 
os seis homens que as-
saltaram a agência dos 
Correios e Telégrafos não 
haviam sido localizados. 
Informações extraoficiais 
dão conta que os bandi-
dos levaram cerca de R$ 
150 mil.

O gerente da agên-
cia, Anísio Felipe, contou 
para a polícia que dois ho-
mens entraram no estabe-
lecimento e anunciaram o 

assalto. “Pensei ser uma 
brincadeira quando anun-
ciaram o assalto’, disse, ao 
explicar que somente deu 
conta do que se tratava 
após as ameaças da dupla.

Após cerca de vinte 
minutos, a dupla de ban-
didos se apoderou do di-
nheiro existente no caixa 
e fugiram, mas antes ame-
açou as cerca de trinta 
pessoas que estavam no 
local, entre funcionários e 
clientes.

Os bandidos entra-
ram pela porta da frente e 
saíram pelo mesmo local, 
para em seguida fugirem 
por uma rua lateral com 
mais quatro homens que 
davam apoio.

Sem estrutura – o se-
cretário geral do Sindica-
to dos Trabalhadores da 
Empresa Correios, Manoel 
de Sousa Santos, criticou 
a falta de estrutura das 
agências nos 223 municí-
pios e, por conta disso, a 
Paraíba é o estado com 

maior número de assaltos, 
perdendo apenas para o 
interior de São Paulo. “A 
direção precisa oferecer 
condições de trabalho 
e contratar segurança”, 
lembrou.

Manoel foi mais 
além ao denunciar que as 
agências mais “visitadas” 
pelos assaltantes estão lo-
calizadas nos municípios 
próximos à divisa com os 
estados de Pernambuco, 
Ceará e Rio Grande do 
Norte. “Estamos aguar-
dando decisão da Justiça 
para obrigar a direção da 
empresa a melhorar as 
estruturas e segurança”, 
salientou.

A reportagem man-
teve contato com a asses-
soria de comunicação dos 
Correios e Telégrafos, no 
entanto, a orientação é 
não fornecer informações 
sobre número de agências 
assaltadas “por questões 
de segurança’, informou a 
assessoria.

Imagens podem identificar 
assaltantes dos Correios
Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

A Polícia Civil instaurou 
inquérito para apurar a mor-
te de José Almeida Neto, 27 
anos, ocorrida depois de uma 
abordagem realizada por po-
liciais militares no distrito 
de Cajá, município de Caldas 
Brandão, na madrugada do 
último domingo.

De acordo com a dele-
gada Tatiana Matos Barros, 

designada em caráter espe-
cial para presidir as investi-
gações, mais de dez pessoas 
foram ouvidas entre parentes 
e testemunhas, além dos poli-
ciais envolvidos. 

“A oitiva dos militares 
aconteceu ainda no domin-
go, dia em que as armas dos 
policiais foram apreendidas, 
enviadas à perícia e a viatura 

submetida a exame, além de 
outros procedimentos reali-
zados”, detalhou.

Uma reconstituição do 
caso também será feita pela 
Polícia Civil, com auxílio do 
Instituto de Polícia Científi-
ca (IPC), nos próximos dias. 
Todo o trabalho está sendo 
acompanhado pela promoto-
ra de Justiça da comarca de 

Gurinhém, Jaíne Didier, que 
na manhã de ontem analisou 
as supostas imagens do cri-
me. O material será submeti-
do à perícia.

Um inquérito policial 
militar também foi aberto 
para apurar a conduta dos 
policiais, que já foram afas-
tados do 8º Batalhão da PM, 
sediado em Itabaiana. “Além 

disso, um oficial de outra 
unidade será designado para 
acompanhar o processo, a 
fim de garantir isenção”, in-
formou o subcomandante da 
Polícia Militar, coronel Fran-
cisco de Assis Castro.

O secretário executivo da 
Segurança e da Defesa Social, 
Jean Nunes, assegurou que 
tanto a Polícia Civil quanto a 

Polícia Militar estão atuando 
com firmeza, mas também 
com cautela, já que os policiais 
envolvidos são conhecidos na 
região por realizarem um bom 
trabalho. “Nosso objetivo é fi-
nalizar as investigações e re-
latar o inquérito com autoria 
e materialidade ao Ministério 
Público com a maior agilidade 
possível”, finalizou.

Polícia investiga morte ocorrida em abordagem
CALDAS BRANDÃO
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Prova ampliada tem prazo até amanhã
PARA DEFICIENTES VISUAIS

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Membros do Democratas em Campina Grande 
estiveram reunidos esta semana para mandar um recado 
ao prefeito eleito Romero Rodrigues: fazem questão 
de um cargo no primeiro escalão do futuro governo. E 
garantem que não se satisfarão com indicações para 
outros escalões.

l Ação CoNjUNTA

Os vereadores de Campina Grande planejam uma 
audiência que reúna parlamentares de outras câmaras do 
Cariri e do Sertão. O objetivo é fazer um mapeamento dos 
efeitos da seca no Estado e estabelecer uma linha de ação 
conjunta para pressionar os governos estadual e federal.

l AUSêNCIA

O vereador João Dantas (PSD) criticou a ausência do 
prefeito Veneziano Vital do Rêgo na inauguração do Teatro 
Facisa, evento ocorrido na noite da última quarta-feira. Para 
Dantas, o prefeito não poderia deixar de comparecer a uma 
inauguração tão importante para a cidade.

Reaproveitamento 
A Câmara Municipal de Campina Grande aprovou o 

Projeto de Lei nº 145/2012, de autoria do vereador Nelson 
Gomes Filho (PRP), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Campina Grande a promover programas e projetos para 
aproveitamento de águas residuais. 

Ho, Ho, Ho

Faltando menos de um mês para as comemorações 
natalinas, o “Natal dos Sonhos” de Campina Grande ainda não 
foi montado. A Prefeitura Municipal justifica que houve um 
corte no Fundo de Participação do Município (FPM) e por isso 
a decoração pode não ser feita. Ao que parecem, os três Reis 
Magos e o Papai Noel, mesmo vestindo vermelho, entraram na 
lista dos servidores comissionados que foram demitidos após 
as eleições... 

Final de ano
Nesta época do ano, não há como fugir das compras de 

presentes de Natal: seja para o amigo secreto da empresa, para 
familiares ou as lembrancinhas para colegas, funcionários e 
prestadores de serviço. Para o dinheiro render nesta difícil 
tarefa de agradar a todos. Planeje quem deve ganhar presente.  
Por exemplo, se a família for grande, presenteie somente as 
crianças ou sugira um amigo secreto.

Prevenção de DST/Aids

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Campina 
Grande irá realizar durante todo o dia de hoje, testes 
gratuitos de HIV e sífilis. O evento, promovido pela 
Coordenação de DST/Aids da SMS, faz parte da campanha 
nacional de luta contra a Aids. Os testes são feitos de forma 
rápida, e os resultados apresentados em 30 minutos. 
A mobilização acontecerá no Centro de Testagem e 
Aconselhamento (CTA), que funciona no Serviço Municipal de 
Saúde no bairro da Prata.

Caravana

Repercutiu mal também na Câmara Municipal de 
Campina Grande, durante a sessão de ontem, a decisão da 
Assembleia Legislativa da Paraíba de criar uma “Caravana da 
Seca” para percorrer várias cidades do Estado com o objetivo 
de verificar, in loco, os efeitos da estiagem.

Desnecessário

“Os nossos deputados irão passar quatro dias 
peregrinando para ver o que a TV mostra. Gastar dinheiro 
com diária? O que vão ver lá? O flagelado da seca não está 
precisando de visita. Ele precisa é das ações que nem tarde 
chegaram”, comentou o vereador Olímpio Oliveira.

Exigência

Exames serão realizados
no próximo domingo e
na segunda-feira

 

Os deficientes visuais 
que são candidatos a uma 
vaga no Vestibular 2013 da 
Universidade Estadual da 
Paraíba que quiserem ter 
acesso à prova com impres-
são ampliada têm até ama-
nhã para fazer a solicitação, 
ou seja, 24 horas antes do 
primeiro dia do concurso. 
As provas do Vestibular da 
UEPB serão realizadas nos 
dias 2 e 3 de dezembro, das 
8h às 13h.

Segundo a Comissão 
Permanente do Vestibular 
(Comvest),  quem precisar 
do serviço deve procurar o 
Instituto dos Cegos de Cam-
pina Grande, localizado à 
Rua João Quirino, nº 22, no 
bairro do Catolé. As infor-
mações também podem ser 
obtidas pelo telefone (83) 
3322-1214.

As provas do Vestibular 
da UEPB serão realizadas 
nos dias 2 e 3 de dezembro, 
das 8h às 13h. No primeiro 
dia serão aplicadas as provas 
de Produção Textual, Língua 
Portuguesa, Literatura Bra-
sileira e Língua Estrangeira 
para as áreas I, II, III e IV. No 
segundo dia as provas são de 
Química, Física e Matemáti-

ca (área I), Química, Física 
e Biologia (área II), História 
e Geografia (área III), Mate-
mática, História e Geografia 
(área III – Administração e 
Ciências Contábeis) e Quími-
ca, Física, Biologia e Matemá-
tica (área I e IV – Ciências da 
Natureza).

O candidato deverá com-
parecer ao local das provas 
com, no mínimo, 30 minutos 
de antecedência. O acesso ao 
local das provas só será permi-
tido ao candidato que apresen-
tar um documento de identifi-
cação original com foto. 

A presidente da Com-
vest, Ana Alice Sobreira, aler-
tou que não será permitida a 
entrada do estudante com o 
aparelho telefônico ou qual-
quer outro tipo de aparelho 
eletrônico, sob pena de ser 
eliminado do Vestibular. Ela 
acrescentou que as entra-
das das escolas onde serão 
realizadas as provas terão 
cartazes informando sobre a 
proibição. 

Ela anunciou ainda que 
a partir deste ano será insta-
lado um cronômetro em cada 
sala de prova para que os 

candidatos possam se orien-
tar e programar melhor o seu 
tempo.

 O resultado final do Ves-
tibular será divulgado no dia 
8 de janeiro de 2013. As ma-
trículas dos aprovados para a 
primeira entrada serão reali-
zadas no dia 14 de janeiro e a 
matrícula prévia dos classifi-
cados para a segunda entra-
da será no dia 15 de janeiro. 
O edital completo com todas 
as normas do processo se-
letivo pode ser acessado no 
endereço eletrônico www.
comvest.uepb.edu.br.

FOTO: Divulgação

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Os interessados na prova ampliada devem procurar o Instituto dos Cegos, 24 horas antes do concurso

Vários deputados ocuparam 
a tribuna da Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba (ALPB), na sessão 
ordinária da manhã de ontem 
para elogiar a iniciativa da Mesa 
Diretora da Casa, que anunciou 
a “Caravana da Seca” para per-
correr, na próxima semana, cerca 
de 2 mil quilômetros em diversas 
regiões do Estado e verificar in 
loco a situação de calamidade 
enfrentada pela população em 
decorrência da seca e apresentar 
soluções para o problema. 

Todos os parlamentares pre-
sentes à sessão confirmaram pre-
sença na Caravana. A deputada 
Daniella Ribeiro (PP) disse que 
se orgulha do trabalho da atual 
gestão da ALPB. “Muito me or-
gulha fazer parte desta legisla-
tura e esta Casa está realizando 
esta caravana para procurar so-
luções para a seca, pois só sabe 
o que representa este problema 

quem está passando fome nas 
regiões assoladas pela falta de 
água”, declarou. 

O deputado Gervásio Maia 
(PMDB) lamentou a falta de 
ações do Governo do Estado, 
através da Cinep (Companhia de 
Desenvolvimento da Paraíba), 
para diminuir os efeitos da estia-
gem. 

Segundo ele, a Cinep é res-
ponsável por incentivar o co-
mércio e a indústria em toda a 
Paraíba e se a Companhia esti-
vesse cumprindo o seu papel o 
sofrimento do povo do Semiá-
rido seria minimizado. “Faço 
este paralelo porque a Cinep é 
responsável por fomentar a ge-
ração de emprego e renda na 
Paraíba e se o seu papel fosse 
cumprido o sofrimento poderia 
ser minimizado com um filho 
de um pobre sertanejo sen-
do empregado numa indústria 

destas”, comentou. 
“Pelo contrário, o que a Ci-

nep faz é assustar as empresas 
já existentes, com inúmeras no-
tificações, enfim, sem não dá ne-
nhum incentivo. Mas, meu obje-
tivo não é criticar o Estado e sim 
apelar para que o governo possa 
implantar mecanismos urgentes 
para minimizar os efeitos da es-
tiagem, que aflige a população 
mais carente e dizima o nosso 
rebanho. Entendo que a Cinep 
seria um bom caminho”, acres-
centou Gervásio.

Outros deputados presentes 
à sessão destacaram a ação da 
Mesa Diretora da ALPB e con-
firmaram presença na caravana 
foram: Edmilson Soares (PEN), 
Domiciano Cabral (Democratas), 
Janduhy Carneiro (PEN), Gilma 
Germano (PPS), Trócolli Júnior 
(PMDB), Raniery Paulino (PMDB), 
José Aldemir (PEN), entre outros.

AL quer mobilização da sociedade 
DEPUTADoS

Sem quorum para apreciação 
até mesmo de simples requeri-
mentos, os seis vereadores que 
compareceram à sessão de ontem 
na Câmara municipal de Campina 
Grande se revezaram na tribuna 
para discursos sobre temas diver-
sos, e, a partir de um pronuncia-
mento do peemedebista Olímpio 
Oliveira, a ordem do dia acabou, 
mais uma vez, girando em torno 
de discussões sobre os efeitos da 
seca no Estado. Além de conde-
nar o Governo Federal, que teria 
usado a transposição das águas do 

Rio São Francisco como instrumen-
to eleitoreiro, Olímpio fez duras 
críticas à Assembleia Legislativa 
por conta da decisão de formar a 
“Caravana da Seca”, que preten-
de percorrer cerca de dois mil qui-
lômetros durante quatro dias, na 
semana que vem. 

 “Os nossos deputados esta-
duais irão passar quatro dias pere-
grinando pelo Sertão da Paraíba, 
para ver o que a televisão mostra. 
Então, não precisa ir lá, gastar di-
nheiro com diária. O que vão ver 
lá? O que todo dia o jornal estam-
pa, a TV mostra? O flagelado da 
seca não está precisando de visita. 
Ele precisa é das ações que nem 

tarde chegaram”, comentou o 
peemedebista. Ao lançar a cara-
vana, o presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ricardo 
Marcelo, garantiu que a viagem 
nada tem a ver com turismo. “O 
objetivo será acompanhar de per-
to os problemas da seca em nos-
so Estado. Não será uma viagem 
de turismo, para os deputados se 
projetarem perante a população, 
mas sim para sentir de perto os 
problemas que afligem o povo 
paraibano, ocasionados pela seca 
que assola o Estado e o Nordeste 
brasileiro”, disse Ricardo, segundo 
a assessoria da Assembleia Legis-
lativa.  

Vereador critica “Caravana da Seca” 
Lenildo Ferreira
Sucursal de Campina Grande



TSE mantém gestão pactuada
HOSPITAL DE TRAUMA

Decisão permite que Cruz 
Vermelha continue gerindo 
unidade hospitalar de JP
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Defensores públicos 
vão hoje às urnas para 
escolher lista tríplice
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Pela terceira vez con-
secutiva, o Tribunal Supe-
rior do Trabalho atestou a 
regularidade do contrato 
de gestão pactuada do Go-
verno do Estado com a Cruz 
Vermelha para administrar 
o Hospital de Emergência e 
Trauma Senador Humberto 
Lucena. 

A decisão, que mantém 
a gestão pactuada na unida-
de hospitalar, foi tomada no 
julgamento dos embargos 
de declaração opostos pelo 
Ministério Público do Tra-
balho, nos autos do Pedido 
de Suspensão ajuizado pela 
Procuradoria Geral do Esta-
do da Paraíba (PGE-PB).

De acordo com o TST, 
a suspensão foi concedi-
da devido “às dificuldades 
técnicas e operacionais da 
prestação de tais serviços 
por parte do Estado; à exi-
gência de tempo delongado 
para realização de concur-
so público; e à necessidade 
de previsão orçamentária 
para contratação dos servi-
dores”.

O procurador-geral do 
Estado, Gilberto Carneiro, 
destacou a importância da 
decisão do TST confimando 
a regularidade do contrato 
do Governo do Estado com 
a Cruz Vermelha para admi-
nistrar o Hospital de Emer-
gência e Trauma. Além dis-
so, relembrou que o modelo 
de gestão pactuada adota-
do pelo Governo do Estado 
existe em 20 Estados bra-
sileiros e nenhum deles foi 
suspenso pela Justiça.

Inconformismo
Em sessão realizada no 

último dia 14, os ministros 
do Órgão Especial do TST 
acompanharam o ministro 
presidente, João Oreste Da-
lazen, e mantiveram a sus-
pensão das decisões profe-
ridas pelo Tribunal Regional 
do Trabalho da 13º Região 
(TRT-13), por entenderem 
que as alegações do Minis-
tério Público do Trabalho 
“demonstram claramente 
o mero inconformismo da 
parte ora embargante com 
a decisão proferida pelo Ór-
gão Especial, contexto não 
autorizado em embargos de 
declaração”.

Por fim, o julgador de-
clara que as decisões devem 
ficar suspensas até o trânsi-
to em julgado do processo, 
já que “ressalvada a hipó-
tese de embargos de decla-
ração, não cabe nenhum re-
curso, vigorando a medida 
até o trânsito em julgado do 
processo principal”.

Com a decisão, confor-
me explicou o procurador 
Lúcio Landim, que integra o 
Núcleo da PGE-PB em Bra-
sília, o TST deixa claro que 
a suspensão das decisões 
deve durar até o trânsito 
em julgado dos processos, 
inexistindo recurso contra 
esse julgado, sendo válida a 
gestão do Hospital de Trau-
ma de João Pessoa por uma 
organização social, até a de-
cisão final da lide.

A elaboração e definição 
de diretrizes e metas para 
a consolidação do Sistema 
Único de Assistência Social 
(Suas) serão os objetivos cen-
trais de encontro que será re-
alizado em João Perssoa, de 4 
a 6 de dezembro.

Cerca de 500 pessoas de 
todo o Brasil, entre gestores 
estaduais e municipais da as-
sistência social, além de técni-
cos da área, participarão do I 
Encontro Nacional de Gestão 
Estadual do Suas. O encontro, 
que acontece no auditório da 
Faculdade Maurício de Nassau, 
é realizado pelo Fórum Nacio-
nal de Secretários de Estado e 
Assistência Social (Fonseas) e 
Ministério de Desenvolvimen-
to Social (MDS), em parceria 
com o Governo do Estado.

Participarão da abertura 

do encontro, a ministra Tere-
za Campello, do MDS; a secre-
tária nacional de Assistência 
Social, Denise Colin; a presi-
dente do Conselho Nacional 
de Assistência Social (CNAS), 
Luciele Tapajós; entre outras 
autoridades da área.

A secretária de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no e presidente do Fonseas, 
Aparecida Ramos, destacou 
que o encontro, além de abor-
dar temas baseados na ação 
cooperada entre União, es-
tados e a pactuação da nova 
Norma Operacional (NOB) do 
Sistema Único de Assistência 
Social (Suas), também tem 
importância política.

“É um evento que vai 
contar com a ministra do De-
senvolvimento Social, Tereza 
Campelo, a secretária nacio-

nal Denise Colin e de pratica-
mente todos os técnicos e ge-
rentes do MDS, de forma que 
teremos uma grande reper-
cussão porque vamos elabo-
rar, definir diretrizes e metas 
para a consolidação do Suas”.

Ainda segundo Apareci-
da Ramos, o fato do Encontro 
ocorrer na Paraíba significa 
um reconhecimento de um 
trabalho que vem sendo fei-
to no Estado, com destaque 
para o processo de qualifica-
ção dos profissionais da as-
sistência social, aquisição de 
equipamentos e melhoria nas 
condições de trabalho. Entre 
os exemplos, ela ressaltou os 
serviços oferecidos nos Cen-
tros de Referência da Assis-
tência Social.

Ela também destacou so-
bre o cofinanciamento de po-

líticas na área de assistência 
para os municípios paraiba-
nos e sobre o avanço no mar-
co legal da assistência social.

“Temos hoje o pacto de 
aprimoramento da gestão 
aprovado, temos um Plano Es-
tadual que foi referência nacio-
nal, que é o Plano de Qualifica-
ção Profissional para todos que 
atuam na área de assistência. E 
estamos em fase final do Plano 
Estadual de Assistência Social, 
são impactos importantes para 
consolidação desta política 
aqui na Paraíba”.

Revista
Durante o evento, um 

dos momentos importantes 
será o lançamento da Revista 
do Fonseas, com artigos de 
secretários e autoridades da 
área da assistência social.  

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) e o Ministério 
Público do Estado da Paraíba 
(MPPB), com o apoio do Fó-
rum Paraibano de Combate 
à Corrupção (Focco-PB), ex-
pediram recomendação aos 
municípios do Estado da Pa-
raíba para que observem as 
regras de transição de man-
datos. As recomendações 
começaram a ser remetidas 
ontem aos gestores. 

De acordo com o Focco, 
não é incomum, quando da 
transmissão dos cargos aos 
novos prefeitos, a supressão 
ou a retirada de documen-
tos dos arquivos municipais, 
prejudicando a continuidade 
dos atos da administração 
pública e acarretando preju-
ízos à prestação de serviços 
essenciais, como educação 
e saúde, além de dificultar a 
atuação dos órgãos encarre-
gados de analisar e fiscalizar 
a correta execução das des-
pesas efetuadas. 

Investigação
A Promotoria Eleitoral 

de Pocinhos ingressou com 
uma Ação de Investigação Ju-
dicial Eleitoral (Aije) contra o 
prefeito de Pocinhos, Arthur 
Bonfim Galdino de Araújo, 
para apurar supostas irregu-
laridades nas contratações 
de pessoal, assim como nos 
carros locados pela prefeitu-
ra. A ação foi proposta pela 
promotora eleitoral Jovana 
Maria Silva Tabosa.

Segundo a promotora, 
chegaram denúncias de que 
a prefeitura havia contrata-
do pessoal no período proi-
bido pela lei eleitoral. De 
acordo com a Lei 9.504/97, 
é vedado ao agente públi-
co  nomear, contratar ou de 
qualquer forma admitir, na 
circunscrição do pleito, nos 
três meses que o antecedem 
e até a posse dos eleitos, sob 
pena de nulidade de pleno 
direito.

Jovana Tabosa informou 
que acionou o Gabinete de 
Monitoramento Eleitoral, ins-
talado no Tribunal de Contas 
do Estado em parceria com 
o Ministério Público da Pa-
raíba, e dois auditores foram 
enviados à prefeitura para 
averiguação da denúncia. Se-
gundo a promotora, o pare-
cer conclusivo dos auditores 
apontou indícios de contra-
tações irregulares no período 
eleitoral no município.

Em relação aos veículos 
da prefeitura, a promotora 
disse que, além de serem 73 
carros locados, existem indí-
cios de que eles foram utili-
zados para levar eleitores 
para comícios e palestras, o 
que também é vedado pela 
legislação eleitoral. 

A promotora de Poci-
nhos destaca que, mesmo 
tendo perdido a eleição, caso 
a Aije seja julgada proce-
dente, a Justiça pode aplicar 
como penalidade a inelegibi-
lidade por oito anos e o pa-
gamento de multa.

A gestão da Cruz Vermelha no Hospital de Trauma, na capital, é regular e justificável, segundo decisão do Tribunal Superior do Trabalho

Capital sedia encontro nacional para 
definição de metas e diretrizes do Suas

MP e Focco 
fazem alerta 
sobre processo 
de transição

O deputado estadual Antônio 
Mineral (PSDB) defendeu ontem 
o nome do senador Cássio Cunha 
Lima para comandar o seu partido 
no Estado e, paralelamente, a ma-
nutenção da aliança de 2010 em 
apoio à reeleição do atual gover-
nador Ricardo Coutinho.

Mineral comentou que sem-
pre defendeu a manutenção dessa 
aliança e em apoio à reeleição do 
atual governador e aproveitou para 
acrescentar, inclusive, que esse é um 
pensamento e um caminho que 
prevalece dentro da legenda.

“A atual direção estadual do 
nosso partido não avançou em 
nada em comparação com a ges-
tão do senador Cícero Lucena e 
não vemos motivação entre boa 
parte dos nossos colegas de parti-
do”, afirma Mineral, ao destacar 
que é por isso que defende o se-
nador Cássio Cunha Lima para co-
mandar a legenda no Estado.

“Eu sempre quis e defendi 
que Cássio assumisse a direção 
do nosso partido, pois seria um 
nome forte e competente para co-
mandar e para que nossa legenda 
tomasse um novo rumo de cresci-
mento”, comentou o deputado, 
ao salientar que não tem nada 

contra o deputado federal Ruy 
Carneiro, mas que ele não mudou 
nada em relação à gestão do sena-
dor Cícero Lucena”, disse ele.

Apesar de tudo, Mineral dei-
xou claro que não pretende sair 
do seu partido e que mesmo que 
venha sair um dia irá consultar a 
opinião de Cássio. “Sempre fui 
uma pessoa independente dentro 
do meu partido e só o deixarei 
um dia se for por um motivo mui-
to grande”, comentou Mineral.

Ele completou que se por ven-
tura um dia vier a pensar em sair 
do partido, primeiro consultará o 
seu principal líder, o senador Cás-
sio Cunha Lima.

Tucano defende aliança com PSB
MUDANÇAS NO NINHO

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com



Defensores escolhem lista tríplice
ELEIÇÃO
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GERAL

Nomes serão enviados ao 
governador, que nomeará 
novo defensor público geral

Uma péssima notícia 
para a Paraíba

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Em razão da eleição da 
lista tríplice para o cargo de 
defensor público geral do 
Estado da Paraíba, para o 
biênio 2012/2014, que será 
realizada hoje, nas depen-
dências da sede do Procon 
Estadual da Paraíba, no Cen-
tro da capital, não haverá ex-
pediente no órgão de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
nesta data. 

As audiências marca-
das serão reagendadas e os 
consumidores que precisa-
rem registrar reclamações 
em João Pessoa podem se 
dirigir aos núcleos de aten-
dimento do Procon-PB na 
Casa da Cidadania de Jagua-
ribe e na sede da PBTur, no 
bairro de Tambaú. 

A sede do Procon-PB foi 
escolhida para a realização 
do pleito por oferecer a es-
trutura adequada para aco-
modar tal evento. 

Para a realização da vo-
tação com segurança, é preci-
so que o prédio seja utilizado 
apenas para este fim entre as 
8h e as 17h desta sexta-feira 
(horário em que os defenso-
res públicos que estão na ati-
va poderão votar). Na segun-
da-feira, os trabalhos serão 
retomados normalmente no 
Procon-PB.

Termina hoje o prazo 
estabelecido no PMDB pa-
raibano para o que deputado 
estadual Gervásio Maia e o 
ex-senador Wilson Santia-
go apresentem proposta al-
ternativa de pacificação em 
torno da chapa encabeçada 
pelo ex-governador José Ma-
ranhão, a ser ratificada em 
convenção já marcada para o 
dia 18 do próximo mês.

“Se não houver apre-
sentação de nenhuma alter-
nativa, a chapa será mesmo 
a apresentada na semana 
passada com o prefeito de 
Campina Grande, Veneziano 
Vital do Rêgo como secretá-
rio geral”, antecipou ontem o 
presidente estadual do par-

tido, Antônio de Souza, ao 
salientar que, não havendo 
condição de consenso, o jeito 
será mesmo bater chapa”.

Ele disse que o próprio 
Wilson Santiago saiu da úl-
tima reunião concordando 
com o nome do ex-governa-
dor José Maranhão e o com-
promisso de revezamento 
nas próximas convenções de 
renovação. “Somente Gervá-
sio mantem alguns questio-
namentos, mas ele está se co-
locando em defesa pessoal”, 
comentou Antônio de Sousa.

Ele explicou que os 13 
nomes da Executiva já fi-
caram todos definidos na 
última reunião, ocasião em 
que também ficaram espe-
cificados os integrantes do 
Diretório com delegados re-
gionais e os delegados junto 

à Direção Nacional.
Ouvido sobre o assunto, 

o deputado Gervásio Maia 
afirmou que não fala em de-
fesa pessoal e que sua con-
testação se prende ao fato de 
o ex-governador José Mara-
nhão ter chamado as princi-
pais lideranças para discutir 
os nomes da nova Executiva, 
mas já ter chegado à última 
reunião com os 13 nomes 
definidos e listados.

“Se nós íamos à reunião 
para discutir os nomes, como 
é que o ex-governador toma 
a iniciativa de já chegar com 
todos eles definidos?”, ques-
tiona Gervásio Maia, ao ob-
servar que está aguardando 
a discussão porque o que fi-
cou acertado previamente foi 
que isso seria acertado numa 
próxima reunião.

Os 273 defensores públi-
cos da Paraíba deverão com-
parecer hoje ao Auditório do 
Procon-PB para escolher o 
novo defensor público geral 
do Estado. São dez concor-
rentes ao cargo, cuja votação 
acontece a partir das 8h e se 
estende até as 17h. Estão ap-
tos a votar todos os defensores 
do quadro efeito da Paraíba. A 
votação culminará na forma-
ção da lista tríplice para a es-
colha do novo defensor, que 
ocupará o cargo pelos próxi-

O novo corregedor ge-
ral da Defensoria Pública 
do Estado, Élson Pessoa de 
Carvalho, tomou posse em 
solenidade realizada ontem, 
em sessão extraordinária do 
Conselho Superior da Defen-
soria Pública do Estado. O 
novo corregedor-geral ocu-
pará o cargo por um manda-
to de dois anos, escolhido en-
tre os nomes que formaram 
a lista tríplice indicada pelo 
colegiado superior da Defen-
soria Pública, em eleição no 
último dia 20. Élson Pessoa 
de Carvalho substitui Valéria 
Lopes Onofre Vita, que res-
pondia interinamente pelo 
cargo.

De acordo com as expec-
tativas do novo corregedor, 
o momento é de fiscalizar 
e orientar o trabalho de to-
dos os defensores públicos. 
“Meu trabalho será aprimo-
rar o trabalho que já é desen-
volvido na Defensoria para 
melhor servir à população. 
A Defensoria também se en-
carrega de ouvir e apurar as 
reclamações, servindo como 
uma ouvidoria. Vamos tentar 
corrigir todas as falhas que 
encontrarmos e tentar rea-
lizar um trabalho correto e 
efetivo na Defensoria”, disse.

Élson Pessoa de Carva-
lho é defensor público desde 

mos dois anos. Os três nomes 
serão enviados ao governador 
do Estado, Ricardo Coutinho, 
que nomeará o novo defensor 
público geral da Paraíba.

Para o cargo estão concor-
rendo os defensores públicos 
Vanildo Oliveira Brito, Otávio 
Gomes de Araújo, Dirceu Abi-
mael de Souza Lima,  Manfre-
do Estevam Rosenstock, An-
gela Maria D. L. Abrantes, Levi 
Borges  Lima, Maria Madalena 
Abrantes Silva, Paulo Roberto 
Moura Bezerril, Wilmar Carlos 
de Paiva Leite e José Celestino 
Tavares de Souza.

Atualmente, quem ocupa 
o cargo de defensor público 
geral é Vanildo Oliveira Brito. 
A primeira eleição direta para 
escolha da lista tríplice de 
defensor público geral para 

o biênio 2012/2014 é regida 
pela resolução nº 002 de se-
tembro de 2012, do Conselho 
Superior da DPE com funda-
mento no artigo 249 da Lei 
Complementar Estadual nº 
104, de maio desse ano.

A Defensoria Pública é o 
órgão estatal que cumpre o 
dever constitucional do Es-
tado de prestar assistência 
jurídica integral e gratuita à 
população que não tenha con-
dições financeiras de pagar as 
despesas desses serviços. A 
gratuidade de Justiça abran-
ge honorários advocatícios, 
periciais e custas judiciais ou 
extrajudiciais. A assistência 
jurídica integral é mais que 
assistência judiciária, porque 
abrange, além da postulação 
ou defesa em processo judi-

cial, o patrocínio na esfera 
extrajudicial e a consultoria 
jurídica, ou seja, orientação e 
aconselhamento jurídicos.

Os defensores públicos 
são pessoas formadas em 
Direito e que trabalham na 
defesa dos interesses de seus 
assistidos. Têm atuação no 
primeiro e no segundo graus 
de jurisdição, com titularida-
de e atribuições específicas 
em razão da matéria a ser 
examinada. O defensor ad-
voga em favor dos interesses 
de seus assistidos em todas 
as instâncias, independente 
de quem ocupe o polo con-
trário da relação processual, 
seja pessoa física ou jurídica, 
a administração pública ou 
administração privada, em 
todos os seus segmentos.

Luiz Carlos Lima
Luiz_rlima@hotmail.com

Expediente no 
Procon alterado

Corregedor Élson Pessoa é empossado

1986; formado em Direito 
pela Universidade Federal 
da Paraíba (1983). Desem-
penhou inúmeros cargos na 
Defensoria Pública da Para-
íba, ocupando duas vezes o 

cargo de defensor geral do 
Estado (2001 e 2010); foi 
secretário executivo da Casa 
Civil (2009) e secretário che-
fe da Controladoria Geral do 
Estado da Paraíba (2009).

Élson Pessoa ocupará o cargo por um período de dois anos
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Termina prazo para consenso, 
mas Gervásio ainda resiste

O presidente da Comis-
são de Constituição e Justiça 
da Assembleia Legislativa, 
deputado Janduhy Carneiro 
(PEN), disse ontem que está 
preparando um projeto esta-
belecendo regras no sentido 
de que sejam punidos todos 
aqueles candidatos que dei-
xarem de cumprir promes-
sas do período da campanha.

Para Janduhy Carneiro, é 
preciso haver uma forma de 
acabar ou ao menos inibir a 
verdadeira enxurrada de pro-
messas que os candidatos fa-
zem em período eleitoral, sem 
responsabilidade ou compro-
misso nenhum de, depois, re-
almente pôr em prática tudo 
aquilo que prometeu perante a 
população. “As promessas pre-
cisam ser compromissos regis-
trados, documentados e cum-
pridos”, afirma o parlamentar.

Se você acha que a seca já produziu muitos 
estragos na Paraíba, então aguarde: previsões de 
órgãos técnicos apontam que a Paraíba ainda vai 
ter que suportar mais três meses sem chuvas. Como 
estamos chegando ao início de dezembro, com base 
nessas previsões, chuva só em março de 2013. 

O alerta do Centro de Previsão do Tempo e 
Estudos Climáticos (Cptec) começa assim: “A estiagem 
que afeta mais de 1,5 milhão de paraibanos, de 127 
municípios, deve se prolongar pelos próximos três 
meses”. Uma notícia dessas só podia ser dada depois 
que o receptor da informação fosse medicado com 
calmante poderoso. 

Segundo o climatologista do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe), Lincoln Muniz Alves, a 
falta de chuva na Paraíba vai acontecer por conta de 
uma instabilidade climática no Oceano Pacífico, o que 
provoca a manifestação do fenômeno La Niña. 

A informação do Inpe é para deixar as autoridades 
do Estado, os responsáveis pela administração dos 
bens paraibanos, em estado de alerta total. Porque a 
crise já é muito grande no interior do Estado, onde não 
chove há vários meses. 

Mais três meses sem chuvas na Paraíba vai 
provocar uma situação insustentável para os que vivem 
da agricultura e da criação de animais no interior do 
Estado. 

Isso porque, atualmente, poucas são as 
propriedades onde ainda há alguma coisa para 
os animais se alimentarem. Em algumas áreas, 
os produtores estão dando facheiro queimado e 
macambira triturada aos animais. 

Muitos produtores tiraram o gado para outros 
estados. Os que não tiveram condições de fazer estão 
assistindo os animais definharem até a morte. É uma 
cena de cortar coração. 

Quando se esperava uma notícia de previsão 
de chuva agora para dezembro, vêm os técnicos do 
Inpe alertar para o prolongamento da estiagem na 
Paraíba. 

É uma notícia para fazer o sujeito perder a 
esperança.

Nova lei

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) pediu apoio para 
o projeto de lei de sua autoria que limita os mandatos dos 
dirigentes de federações e confederações de esportes, em todas as 
modalidades. De acordo com o PLS 253/2012, os detentores desses 
cargos terão mandato de, no máximo, quatro anos e poderão se 
reeleger apenas uma vez, completando, no total, oito anos em dois 
mandatos.

 O projeto, em análise na Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte (CE), deve ser apensado a um projeto do ex-senador Alfredo 
Coitat que vai além, proibindo que clubes, federações e associações 
recebam subvenções  e  outras verbas do orçamento federal se o 
limite de tempo no cargo for excedido (PLS 328/2010).

Isso vai dar a maior confusão.

Ela voltou

A vereadora Eliza Virgínia (PSDB) apresentou, na última terça-feira, 
durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), Voto 
de Repúdio ao Ministério Público Federal por estar propondo a retirada da frase 
“Deus seja louvado” das cédulas do Real. A expressão foi instituída na moeda 
brasileira desde 1986. Ela defendeu a realização de um plebiscito no país para 
saber se a população brasileira concorda com a proposta.

Para que botar Deus no meio disso?

Fala presidente...

“Convoco os colegas da ALPB para sairmos em caravana, na próxima 
terça-feira, por diversas cidades do interior da Paraíba. O objetivo 
dessa caravana será acompanhar de perto os problemas da seca em 
nosso Estado. Não será uma viagem de turismo, para os deputados 
se projetarem perante a população, mas, sim, para sentir de perto os 
problemas que afligem o povo paraibano, ocasionados pela seca que 
assola o Estado e o nordeste brasileiro”.

A fala acima é do deputado Ricardo Marcelo, convocando os deputados 
para conhecerem a seca na Paraíba.

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

CONVENÇÃO DO PMDBPromessa não 
cumprida pode 
render pena a 
político eleito



Programa Brasil Carinhoso vai 
atender os jovens de até 15 anos
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PolíticasBRASIL

Complementação de 
renda vai beneficiar mais 
7,3 milhões de pessoas 

A cerimônia de cremação do 
corpo do jornalista Joelmir Beting, 
75 anos, que morreu na madruga-
da de ontem, em São Paulo, ocor-
reu na tarde de ontem no Cemi-
tério Horto da Paz, em Itapecerica 
da Serra, Grande São Paulo, e foi 
aberta apenas para familiares. 
Mais cedo, o corpo de Beting foi 
velado no Cemitério do Morumbi, 
na Zona Sul da capital paulista.

O jornalista estava internado 
desde o dia 22 de outubro no Hos-
pital Israelita Albert Einstein, e, no 
último domingo, sofreu um aci-
dente vascular encefálico hemor-
rágico. Na última quarta-feira, o 
hospital Albert Einstein informou 
que o jornalista estava em coma 
irreversível.

Durante o velório de Beting, 
a sua mulher, Lucila Beting, afir-
mou que estava se mantendo for-
te. “Hoje não é para mim um dia 
de luto. Estou muito forte. Deus 
está me dando uma paz muito 
grande”, disse. A mulher também 
relembrou o período em que per-
maneceu casada com o jornalista. 
“Ele foi um maridão. Só me deu 
alegria. Procurava adivinhar as 

coisas que eu queria. Ele me en-
cheu de tranquilidade, foi um bom 
pai, um bom provedor, meu com-
panheiro de fé”, comentou.

Segundo Lucila, o casal iria com-
pletar 50 anos de casados no dia 14 
de abril. “Ele foi só um pouquinho 
antes. A gente comemora aqui e ele 
comemora lá”, comentou. 

O velório foi aberto ao públi-
co por volta das 10h15 e terminou 
às 14h15, quando o corpo foi leva-
do para Itapecerica da Serra, onde 
foi cremado.

O governador de São Paulo 
Geraldo Alckmin chegou ao veló-
rio por volta das 10h15 para pres-
tar suas homenagens ao jornalista. 
Segundo Alckmin, Joelmir Beting 
tinha duas capacidades singula-
res. A primeira era o bom humor. 
“Dizem que o estado permanen-
te de bom humor é uma das me-
lhores provas de inteligência. Era 
uma pessoa bem humorada, com 
bordões inteligentes, um humor 
fino”. A outra capacidade que 
o governador destacou era a de 
“traduzir o ‘economês’ para a vida 
cotidiana, para a vida prática das 
pessoas”.

O economista e ex-ministro da 
Fazenda Delfim Netto foi ao veló-
rio no final da manhã de ontem. 
“Eu me comovo porque é uma 
amizade muito longa. Eu aprendi 
muito com ele. Em matéria de co-
municação ele era absolutamente 
imbatível”, disse. Questionado so-
bre as críticas que Beting fez à sua 
política econômica, respondeu: 
“Quando ele era crítico, ele tinha 
razão”.

O deputado federal Paulo Ma-
luf também prestou suas homena-
gens ao jornalista no velório. “Ele 
foi mais do que um amigo. Foi 
para nós todos um professor”, dis-
se. Uma missa com amigos e fami-
liares foi celebrada no cemitério.

Carreira
Joelmir atuava como comen-

tarista de economia no grupo Ban-
deirantes e já trabalhou em vários 
jornais e emissoras de TV do país. 
Ele escreveu ainda dois livros: “Na 
prática a teoria é outra” e “Os ju-
ros subversivos”.

Joelmir Beting deixa dois fi-
lhos: o publicitário Gianfranco e o 
jornalista esportivo Mauro.

Corpo do jornalista Joelmir Beting 
é velado e cremado em São Paulo
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Joelmir Beting, que morreu na madrugada de ontem no Hospital Albert Einstein, sofreu um acidente vascular encefálico hemorrágico

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Brasília – Ao anunciar 
ontem a ampliação do Pro-
grama Brasil Carinhoso, que 
passa a atender a famílias 
com jovens até 15 anos, a 
presidente Dilma Rousseff 
disse que é um passo deci-
sivo rumo à sociedade de 
classe média que governo e 
sociedade buscam construir.

“Tenho afirmado que o 
Brasil que nós todos quere-
mos construir é um país de 
classe média. E, para isso, 
nós colocamos como uma de 
nossas prioridades, desde o 
início do governo, a retirada 
de 16 milhões de brasileiros 
da pobreza”, disse durante 
pronunciamento.

Lançado em 2012, o 
programa de complemen-
tação de renda Brasil Cari-
nhoso era voltado a famílias 
com filhos até 6 anos. Com 
a ampliação anunciada on-

tem, passa a atender aos be-
neficiários do Bolsa Família 
com pelo menos um filho até 
15 anos.

“Cada pessoa dessas fa-
mílias terá a renda comple-
mentada até receber uma 
renda de R$ 70 que é o li-
mite para se sair da pobreza 
extrema. Estamos dando um 
passo decisivo para cons-
truir agora um futuro impor-
tante para nossas crianças e 
jovens”, disse a presidente.

Dados do governo apon-
tam que o Brasil Carinhoso 
retirou 9,1 milhões de pes-
soas da extrema pobreza até 
agora, sendo 2,8 milhões de 
crianças. Com a ampliação, 
a expectativa é que mais 7,3 
milhões de pessoas superem 
a miséria, sendo 2,9 milhões 
da faixa etária de 7 a 15 
anos. 

A ministra do Desenvol-
vimento Social e Combate à 
Fome, Tereza Campello, dis-
se ontem que o pagamento 
aos novos beneficiários do 
Programa Brasil Carinhoso 
vai começar a ser feito a par-
tir do dia 10 de dezembro. 

Vixe, Joelmir
“Só Joelmir entendia o carnaval da economia brasileira”

A Televisão Brasileira perdeu 
uma de suas pessoas mais simpáticas, 
inteligentes e cultas. Foi perda mes-
mo: a TV brasileira ficou muito mais 
pobre, muito pobre sem Joelmir Be-
ting. Ele fazia uma coisa muito difícil: 
falar sobre economia e finanças com 
extremo bom-humor, mesmo durante 
os anos de crise que antecederam a 
estabilidade econômica da Era Lula, 
continuada nos bons tempos de Dilma 
Rousseff – em plenocrack capitalista 
do Atlântico Norte.

A televisão tupiniquim só teve 
um prejuízo similar: a morte de 
Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Com 
seu humor inteligente, Chacrinha 
fazia uma TV para um público o mais 
variado, de todas as idades e desníveis 
intelectuais, “comandando a massa”, 
no dizer de Caetano Veloso. Ah, a TV 

perdeu também Chico Anísio e seus 
heterônimos.

Mas Chacrinha e Joelmir tinham 
uma característica comum: não 
precisavam mudar de cara para fazer 
sucesso. Eram sempre os mesmos, 
surpreendentes. Só Joelmir entendia 
o carnaval da economia brasileira. 
Tinha sempre um arremate notável, 
uma chave de ouro para seu discurso 
sobre uma economia que, ao receber 
um mínimo de organização, surgiu 
como a sexta do mundo.

De repente, a TV brasileira voltou 
a ser em preto-e-branco, e com o 
chiado inexpressivo de seus animado-
res e apresentadores. Joelmir morreu, 
o último dos moicanos. E se extinguiu 
uma espécie – a da tv inteligente. O 
boi do bumba morreu, e não é possível 
mandar “buscar outro, ó maninha, lá 

no Piauí” – pois nem no Piauí, ou em 
Tambaú, não há outro boi assim. 

Ele sabia o que estou dizendo. 
Sociólogo, Joelmir Beting tinha uma 
visão mais larga da economia – daí 
poder se apresentar como um brin-
cante no auto popular do comentário 
econômico, e, rindo, mostrar o rei 
nu. Em que pese o sobrenome, era 
um brasileiro por excelência: daí sua 
capacidade de fazer rir dos juros, da 
inflação, com o humor e a esperança 
dos que têm fé.

Lembro-me quando ele, após 
enumerar as cifras do desconforto, 
resgatou seu discurso com um fóssil 
linguístico, do tempo do galaico-por-
tuguês: “vixe”.Tal e qual no Nordeste 
Brasileiro e na Galícia. Vixe, Joelmir. 
Que te receba a Vixe em que acredita-
vas.

Otávio Sitônio Pinto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO: 03.2012.
REF: TOMADA DE PREÇOS 02.2011.
OBJETO: Execução dos Serviços de Construção do Muro de Contenção em Gabião na Praça José Barbosa.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO – JOSÉ ALBERTO DIAS FREIRE – PREFEITO.
CONTRATADA: JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 14.102.427/0001-05 - LUIS SILVA 

DE ANDRADE - PROCURADOR.
OBJETO: TERMO DE ADITIVO 03.2012: Prorrogação do prazo por 70 (setenta) dias, contados da data do vencimento 

do Contrato Inicial e Termos de Aditivos 01.2012 e 02/2012, firmados entre as partes.
JUSTIFICATIVA: Constantes Marés Altas impossibilitando a execução dos serviços objeto da presente Licitação. 
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO 03.2012: 12/11/2012. 
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ ALBERTO DIAS FREIRE - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
RESCISÃO CONTRATUAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB faz saber a todos que fica RESCINDIDO o Termo de 
Contrato de nº 145/2012, celebrado com a empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 11.622.715/0001-00, oriundo do Processo Licitatório TP 02/2012, cujo objeto é a Construção de 
Quadra Escolar Coberta com Vestiário, Rua Osvaldo Trigueiro, s/n, conforme TC PAC203489/2012, PMBT/PB e o 
FNDE/MEC. Valor total rescindido: R$ 471.694,64 (Quatrocentos e Setenta e Um Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro 
Reais e Sessenta e Quatro Centavos), com fulcro na prerrogativa contida na Cláusula Décima Segunda do referido 
contrato e ao que preceitua o Artigo 79 – inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Baia da Traição/PB, 27 de Novembro de 2012.
JOSÉ ALBERTO DIAS FREIRE 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 025/2012 - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2012
A Prefeitura Municipal, através da CPL, torna público que realizará, dia 17 de Dezembro de 2012, às 08:00hs 

(horário local), licitação, tipo menor preço por empreitada global, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA através do Contrato de Repasse nº 0264929-80/2008/MTur/
CAIXA. Valor total R$ 232.215,81(Valor Reprogramado). O edital está disponível ao custo de R$ 100,00, na Sala da 
CPL, prédio da Prefeitura sediada a Rua Min. José Américo, 386, centro, Livramento – PB. Informações sobre o Edital 
das 08:00hs as 12:00hs (horário Único), dias úteis. Tel. (83) 3477-1042.

Livramento – PB, 29 de Novembro de 2012.
Adriano Alexandre César Leite

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2012
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento 

dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS  Nº  029/2012,  do tipo menor preço 
por valor global,  para a realização de oficinas dinãmicas, sócio-educativas, multi e transdiciplinares no município de 
Ibiara, cuja abertura será no dia 14.12.2012 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio 
Ramalho Diniz, 26,   Centro – Ibiara – PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário 
das 07:00 às 13:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara – PB, 29  de Novembro de 2012.
JOSE ELIAS DE LUCENA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2012
Para seleção de candidatos ao preenchimento de vagas para prestação de atividade voluntária por tempo determinado 

(oito meses) no Programa Brasil Alfabetizado. A  Secretaria Municipal de Educação, torna público que estará efetuando 
as inscrições dos interessados, no período de 03 a 14 dezembro de 2012, das 14:00 horas às 18:00 horas, junto à 
Coordenação do PBA, situada à Avenida Liberdade, nº 1940 – São Bento – Bayeux - PB . O Edital desta Chamada 
Pública e maiores informações poderão ser obtidas no horário das 13:00 às 17:00 horas dos dias úteis no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3232-5516.      

Bayeux - PB, 29 de novembro de 2012
Francisco Airton Pereira de Brito – Secretário de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
Comissão Permanente de Licitações

Extrato de Edital  
A Prefeitura Municipal de Cabaceiras, através de sua Comissão de Licitações, torna público a todos os interessados, 

que fará realizar às 15h00 do dia 4/12/2012, na sala das licitações, excepcionalmente, situado no Telecentro Comuni-
tário, licitação publica n° 35/2012, modalidade Convite n° 19, tendo por finalidade seleção e contratação de empresa 
construção de uma Academia de Saúde, na sede do município. O Edital encontra-se disponível no referido endereço, 
bem como pode ser adqurido na sala da referida Comissão. Demais informações podem ser conseguidas através dos 
telefones: 3356 – 1117. Cabaceiras, 26 de novembro de 2012. Marcos Vinicius A. Cavalcante – Presidente – CPL.

                                             
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

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

aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012, no dia 14 de dezembro de 2012, 
ás 10h00min, que tem como Objeto a Aquisição de 01 (um) veículo, zero KM, de Cabine Dupla, tração 4x4, 02 (dois) ar 
condicionado do tipo SPLIT e Equipamentos Medico Hospitalar, conforme plano de trabalho, correspondente ao ANEXO 
I, com Recursos Convenio com o Ministério da Saúde e Recursos Próprios do Município, descritos e especificados no 
Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o edital na sede da prefeitura municipal. 

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, 28 de novembro de 2012.
Jose Idomar de Souza Bento     

Pregoeiro (a) Oficial.

CSN – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.981.880/0001-88, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 4599/2012 em João Pessoa, 
27 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção de um Edifício Residencial denominado 
Residencial Ponte de Lima constituído por 02 blocos com 04 pavimentos (térreo mais 03 andares) em uma área de 
2.040,20m². Na(o) – Av. Natal ST 55. QD 24, LT 474 – Planalto Boa Esperança – Valentina de Figueiredo Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-000768/TEC/LP-0548.

IBRASIL INCORPORADORA BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ Nº 05.087.746/0001-06, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação 
com mudança de Razão Social – R.S. ANTERIOR; “CONSTRUTORA SUL AMERICANA DE ENGENHARARIA LTDA”, 
- AC: 1698,55m² - CABO BRANCO – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-008366/TEC/LO-4226.

CILIO SÉRGIO DA SILVA (FORRÓ DO SÍTIO) – CPF Nº 077.027.644-06, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Realização de Eventos de Forro 
Esporádicos – AC-200m² - Sítio Nova Aurora – Pedras de Fogo – PB. Processo: 2012-008479/TEC/AA-1867.

F F COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.000.707/0002-28, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2999/2012 em João Pessoa, 
29 de agosto de 2012 – prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool e 
diesel), GNV, lubrificante e serviço de troca de óleo. Na(o) – Rodovia BR 230 km 19,5 S/N – Castelo Branco Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-001346/TEC/LO-2521.

DI LORENZO SERPA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ/CPF Nº 14.385.537/0001-21, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Instalação, para a 
atividade de: Edificação Residencial Multifamiliar com 02 unidades habitacionais, dotado de sistema de esgotamento 
sanitário dotado por fossa séptica e sumidouro, situado à Rua José Matias Guedes, S/N, QD 156, LT 103 - Gramame, 
João Pessoa/PB. Processo: 2012-008433/TEC/LI-1806

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO – CNPJ/CPF Nº 08.943.227/0001-82 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 4609/2012 em João Pessoa, 
27 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Implantação do sistema de esgotamento sanitário 
no Distrito de Videl, Município Conceição, composto de 2.097,00 m de rede coletora de esgoto, 37 poços de visitas, 
91 ligações domiciliares e lagoas de estabilização. Na(o) – DISTRITO DE VIDEL Município: CONCEIÇÃO – UF: PB. 
Processo 2012-006528/TEC/LI-1647.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO – CNPJ/CPF Nº 08.738.916/0001-55 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 4531/2012 em João Pessoa, 
21 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Implantação de uma quadra poliesportiva com sistema 
de tratamento de esgoto sanitário. Na(o) – RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO - CENTRO Município: LIVRAMENTO – UF: 
PB. Processo 2012-004087/TEC/LI-0868.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA – CNPJ/CPF Nº 08.891.541/0001-69 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 4611/2012 em 
João Pessoa, 27 de novembro de 2012 – Prazo: 210 dias. Para a atividade de: Ginásio poliesportivo Na(o) – Sítio 
Lagoa – Zona Urbana Município: São José de Caiana  – UF: PB. Processo 2012-006652/TEC/LI-1653.



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba -  SEXTA-FEIRA, 30 de novembro de 2012

Políticas
20

EUA lançam plano contra a Aids

MUNDO

A meta americana é 
acabar com o nascimento 
de bebês com HIV em 2015

Washington (AFP) - A se-
cretária de Estado americana, 
Hillary Clinton, revelou ontem 
um ambicioso plano para al-
cançar uma geração livre da 

Aids, com a meta de acabar vir-
tualmente com o nascimento 
de bebês com HIV em 2015.

“Os avanços científicos e 
sua implementação bem-su-
cedida deixaram o mundo em 
um momento decisivo na luta 
contra a Aids”, destacou o pla-
no de 54 páginas.

Referindo-se à Aids como 

“uma das questões mais com-
plexas de saúde global na 
história moderna”, Hillary es-
creveu na apresentação do do-
cumento que o desafio ainda 
existe, apontando para 1,7 mi-
lhão de pessoas que morrem 
anualmente de doenças rela-
cionadas com a Aids.

Mas ela reforçou que, ao 

contrário de uma década atrás, 
desenvolver Aids após se infec-
tar com o HIV não é mais uma 
sentença de morte automáti-
ca e que grandes avanços têm 
sido feitos no tratamento e na 
prevenção da doença.

Medicamentos antirre-
trovirais têm tido enorme 
êxito em reduzir a taxa de 

transmissão de HIV de mãe 
para filho, bem como em evi-
tar que pacientes soropositi-
vos desenvolvam Aids.

Em uma geração livre da 
Aids, quase nenhuma criança 
nascerá com o vírus e quando 
crescer, haverá riscos meno-
res de se infectar. Caso venha 
a contrair o HIV, haverá acesso 

ao tratamento para impedir o 
desenvolvimento da doença.

O coordenador global da 
Aids nos Estados Unidos, Eric 
Goosby, declarou à AFP que 
as 390.000 crianças que atu-
almente nascem todo ano com 
HIV vivem, sobretudo, em cer-
ca de 22 países, a maioria na 
África subsaariana.

SAÚDE GLOBAL



Desde ontem a 18ª edi-
ção dos Jogos Sul-America-
nos Escolares vem mudar 
a rotina dos moradores de 
Natal.  Já em João Pessoa, a 
competição começa a partir 
do próximo domingo. A ci-
dade vai receber as compe-
tições de atletismo na nova 
pista que foi inaugrada há 
pouco tempo na Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Os Jogos Sul-Ame-
ricanos Escolares vai até o 
dia a 6 de dezembro. A Pa-
raíba não participará ape-
nas como sede do atletismo, 
mas também será represen-
tada no handebol feminino.

Isso porque o time do 
Colégio Motiva vai ser a 
equipe brasileira na com-
petição. A equipe pessoen-
se foi a grande campeã das 
Olimpíadas Escolares Brasi-
leiras esse ano na categoria 
de 12 a 14 anos e com isso 
garantiu o direito de repre-
sentar o país na competição 
sul-americana. O time co-
mandado por Isaías Gomes 
estreia hoje contra o escola 
que vai levar as cores do 
Uruguai, a partir das 10h15.

O elenco que conta 
com doze jogadoras chegou 
à capital potiguar na últi-
ma quarta-feira e já traba-
lhou no ginásio em que ia 
jogar. Ontem mais trabalho 
na batuta do técnico Isaías. 
Tudo isso visando a com-
petição que o time entra 
mais uma vez com o status 
de favorito.

O Colégio Motiva há 
muito tempo vem se desta-
cando na modalidade aqui 
no Estado. Com a vitória na 
etapa estadual dos Jogos 
Escolares, o time foi para a 
competição nacional. Com 
mais um título, o time de 
Isaías chega para um com-
promisso fora de seu país. 
Para o treinador da equipe, 
o Motiva vai representar a  
Paraíba e o Brasil, buscando 
o título.

“Começamos a prepa-
ração desde o início do ano 
visando a etapa estadual. 
Demos um passo de cada 
vez e com as vitórias temos 
agora o direito de repre-
sentar o Brasil. Minha ex-
pectativa é lutar pelo cam-
peonato. 

O Brasil sempre será 
favorito aqui na América do 
Sul, mas sabemos da força 
da Argentina, Paraguai e 
Uruguai”, observou.

O maior evento espor-
tivo escolar das Américas 
reúne cerca de 2.500 atle-
tas de 12 países, com faixa 
etária entre 12 e 14 anos. 
As seleções, com cerca de 
220 integrantes cada uma – 
entre atletas e treinadores 
–, competem em dez mo-
dalidades: futsal, basquete, 
voleibol, handebol, natação, 
judô, xadrez, tênis de mesa, 
atletismo e atletismo adap-
tado. 

O maior evento espor-
tivo escolar das Américas 
reunirá cerca de 2.500 atle-
tas de 12 países, com faixa 
etária entre 12 e 14 anos. 

O primeiro grupo paraibano a competir 
nas Olimpíadas Escolares, etapa de 15 a 17 
anos, retornou ontem de Cuiabá-MT, cidade 
onde está sendo realizada a maior competi-
ção estudantil do Brasil. A primeira delegação 
do Estado, formada por 40 atletas, 8 técnicos 
e seis dirigentes, voltou para a Paraíba com 
uma medalha de prata no judô, conquistada 
pelo atleta Vítor Campos Xavier. O paraibano 
foi vencido na final da categoria ligeiro (até 
55kg) pelo gaúcho Gabriel Cagnin.

"Estou contente e gostaria de dividir 
esta vitória com meus colegas e o treinador 
João Jacinto. Ainda tenho mais um ano para 
competir e vou continuar treinando para re-
presentar a Paraíba mais uma vez. Esta meda-
lha é um novo incentivo para me empenhar, 
trabalhando cada vez mais. Enfrentei o favo-
rito da categoria e agora é chegar em João 
Pessoa e comemorar. Tive chance de ganhar 
a final e por um pequeno detalhe acabei em 
segundo, mas estou muito feliz por ter ficado 
com a prata", disse Vítor, 16 anos, estudante 
do Colégio Interactivo, de João Pessoa.

Apesar do baixo número de medalhas, 
a oportunidade de competir com atletas de 
todo o país foi um fator importante para des-
portistas que estão acostumados a disputar 

os primeiros lugares apenas em torneios lo-
cais e regionais. "Eu achei maravilhoso poder 
trocar experiência com os outros atletas. Eles 
mostraram que sabem respeitar o próximo e 
seus adversários", disse Tárcia Giane, 16 anos, 
lutadora de taekwondo e estudante do Colé-
gio da Polícia Militar.

O judoca Claudeanderson Lima, 17 anos, 
estudante do Colégio QI, enfatizou a força 
de vontade com que os paraibanos da mo-
dalidade brigaram por um lugar no pódio 
e lamentou o fato de não ter chegado mais 
longe na competição. "Nós demos o máximo 
no tatame, a gente fez o que pôde, mas o 
nível dos outros atletas era muito forte. Acre-
dito que eu podia ter me saído melhor", afir-
mou Claudeanderson, que disse ter treinado 
desde o mês de junho visando as Olimpíadas 
Escolares.

No total, passarão pela capital do Mato 
Grosso158 atletas de 40 escolas, 20 técnicos e 
8 dirigentes paraibanos. Seguindo o esquema 
utilizado pela Sejel na etapa de 12 a 14 anos, 
viajam para competir nas Olimpíadas Esco-
lares um grupo por vez, conforme a data da 
disputa de cada modalidade. Para esta etapa, 
a delegação da Paraíba foi dividida em três 
grupos. O primeiro já retornou. O segundo 
começa a competir hoje e o terceiro vai para 
Cuiabá no dia 3 de dezembro.

O primeiro grupo teve atletas e técnicos 
do tênis de mesa, vôlei de praia, taekwon-
do, ginástica rítmica e atletismo. No segundo 
grupo, viajaram ontem atletas e técnicos do 
xadrez, ciclismo, natação, futsal e voleibol. O 
terceiro grupo vai apenas com as equipes do 
basquete, handebol e seus respectivos técni-
cos. Em todos os grupos viajam dirigentes que 
organizam e acompanham as delegações.

As Olimpíadas Escolares são organizadas 
e realizadas pelo Comitê Olímpico Brasileiro, 
correalizadas pelo Ministério do Esporte e Or-
ganizações Globo e tem apoio da Prefeitura 
Municipal de Cuiabá e do Governo do Estado 
de Mato Grosso.

Paraíba ganha apenas uma medalha na primeira fase
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Felipão é apresentado
oficialmente como o
técnico da Seleção

SUL-AMERICANO

Equipe de handebol vai
enfrentar o Uruguai na 
abertura da competição

Motiva estreia hoje em Natal
Pedro Alves
Especial para A União

A equipe do Colégio Motiva, da Paraíba, representa o Brasil nos Jogos Sul-Americanos Escolares que estão sendo realizados em Natal e vão até a próxima semana

FOTOS: Divulgação

OLIMPÍADAS ESCOLARES

Herbert Clemente
Especial para A União

Vítor ganhou prata no judô na categoria ligeiro

Taça de Handebol pode ter equipe do exterior
A orla da capital será pal-

co mais uma vez da Taça Kika 
de Handebol de Areia. Em sua 
17ª edição, a competição será 
realizada na Praia do Cabo 
Branco, em frente ao Hotel 
Netuanah, entre os dias 17 
a 20 de janeiro. Nesta edição 
de 2013, o evento poderá ter, 
pela primeira vez, uma equipe 
participante de fora do país. 
Segundo a coordenadora da-
Taça Kika, Rossana Marques, 
um time do Paraguai entrou 
em contato com o interesse 
de disputar o torneio. Outra 
novidade da competição é a 
inclusão das categorias Pré-
Mirim e Master.

Além de coordenar o 
evento, Rossana vai par-
ticipar como técnica de 
todas as categorias femini-

nas da Apcef. A treinadora 
também comanda as meni-
nas da Seleção Brasileira, 
onde conta com Camila 
Ramos, Cinthya Piquet , 
Milena Alencar, Nathalie 
Sena, Milena Araújo, Dar-
lene Soares, Priscila Annes 
e Simone Donato, todas 
jogadoras do time adulto 
da Apcef. No comando da 
equipe adulta Rossana já 
foi campeã brasileira. Ano 
passado o time ficou em se-
gundo lugar no Brasileiro.

A coordenadora do 
torneio acredita que mais 
uma vez o evento irá cor-
responder às suas expec-
tativas. “A gente espera re-
alizar jogos bons e de alto 
nível, nessa que é a maior 
e melhor competição de 

beach handball do Brasil. 
A Taça Kika é uma com-
petição que recebe atletas 
e técnicos de vários es-
tados, todo mundo quer 
participar”, disse Rossana. 
A coordenadora informou 
que além dos times da 
Paraíba, equipes do Ceará, 
Alagoas, Rio Grande do 
Norte, Pernambuco e Rio 
de Janeiro já confirmaram 
presença no evento.

As inscrições para a 
Taça Kika podem ser feitas 
até o dia 4 de janeiro. A taxa 
de inscrição é de R$ 200 
por equipe. O congresso 
técnico, onde serão dis-
cutidos detalhes do evento, 
está marcado para o dia 10 
de janeiro. Os interessa-
dos em participar da com-

petição podem obter mais 
informações com Rossana 
através dos números 8881-
0700, 9639-1681, 8142-
5252 ou pelo email coeli-
rossana@hotmail.com.

Podem se inscrever na 
competição equipes com atle-
tas das categorias Pré-mirim 

(10 anos), Mirim (12 anos), 
Infantil (14 anos), Cadete 
(16 anos), Juvenil (18 anos), 
Júnior feminino (20 anos), 
Júnior masculino (21 anos), 
Adulto feminino (a partir de 
17 anos), Adulto masculino 
(a partir de 18 anos) e Master 
(acima de 35 anos). (HC)

As disputas vão acontecer na Praia do Cabo Branco em janeiro



Campeão olímpico deixa a
quadra pela areia no vôlei
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Rodrigão inicia a partir 
de hoje um novo desafio
em sua vitoriosa carreira

O Treze oficializou ontem as primeiras contratações 
para a próxima temporada: o meia Mazinho, ex-Goiás, 
e o volante Roberto, que já passou pelo time trezeano 
na Série D de 2011. Os atletas, que haviam acertado 
verbalmente com o clube, já assinaram os contratos que 
foram enviados pelo gerente de futebol Josimar Barbosa 
(foto). A diretoria ainda espera confirmar até este final 
de semana mais 11 jogadores. Os nomes dos atletas se-
guem em segredo, mas dois deles acabaram “vazando” e 
podem figurar na lista. É o goleiro Marcelo Cruz, do Águia 
de Marabá, e o lateral-esquerdo Rick, ex-Guarany/CE.

Treze

Somente Mano 
Menezes não sabia!
Felipão já assumiu o comando da Seleção Brasileira. 

Carlos Alberto Parreira veio com ele. Se trata da dupla 
do pentacampeonato. Os dois já chegaram colocando a 
boca no “trombone”, diferente de Mano Menezes: disse-
ram que o Brasil é favorito ao título da Copa do Mundo 
de 2014, mesmo reconhecendo que, se a competição 
fosse agora, o título estaria muito distante.

Nunca vi tanta rapidez na demissão de um treinador 
e na contratação de outro, isto, claro, se tratando da 
Seleção Brasileira de Futebol. Este colunista já cantava 
a “bola” em outros comentários passados que Mano 
Menezes não chegaria sequer ao final de 2013 no co-
mando da Seleção Brasileira. Ocorreu antes do esperado. 
A saída de Luiz Felipe Scolari, do comando técnico do 
Palmeiras já estava acertada. Ele já estaria com o cargo 
assegurado como sucessor de Mano Menezes.

E quanto a Mano? Será que este não sabia que 
seus dias estavam contados na Seleção Brasileira? Tal-
vez fosse o único que ainda não tinha conhecimento do 
fato, mas, era tido como certa sua saída da “Canarinha”. 
Este colunista também divulgou de forma antecipada 
que Felipão seria o futuro treinador.

Agora, entre tantas “tapas e beijos”, quero ver o 
que o pseudo-comentarista esportivo e hoje deputado 
federal pelo Rio de Janeiro, Romário, vai falar de Felipão 
no comando da seleção. Já elogiou a iniciativa da CBF, 
mas, quando a bola rolar, seja até em amistoso, o bicho 
vai pegar e Romário não tem papa na língua. 

Aliás, foi com Felipão, na época do pentacampeona-
to, que Romário foi ironizado, apesar do clamor popular 
de que o treinador deveria levá-lo à Seleção Brasileira. O 
baixinho não foi e Felipão trouxe o penta.

A torcida do Botafogo-PB 
vai ter que esperar um pouco 
mais para ver Warley treinan-
do com a camisa alvinegra. 
O atacante tinha chegada à 
João Pessoa prevista para 
quarta-feira, mas sua mãe 
teve problemas de saúde.

Warley

A torcida do Campinense vai ter que esperar até domingo 
para conhecer o novo elenco da temporada 2013. Bem 
como o projeto sócio-torcedor. É que a diretoria rubro
-negra decidiu, mais uma vez, adiar a coletiva do anúncio 
dos novos contratados, juntamente com o lançamento 
do projeto para os torcedores se associeram ao clube. 
Anteriormente marcado para hoje e, posteriormente para 
o sábado, o evento agora acontecerá no domingo às 9h.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Com a confirmação da junta 
governativa para atuar na 
administração do clube até 
o final do próximo ano, o 
Atlético de Cajazeiras agora 
volta sua mobilização para 
os acertos finais em torno 
da montagem do elenco. 

Atlético-PB

Campinense

Campeão olímpico e 
tricampeão mundial com a 
camisa da Seleção Brasileira 
de Vôlei, o paulista Rodrigão 
inicia, neste final de semana, 
um novo desafio em sua car-
reira. Depois de 16 anos de 
muitas vitórias nas quadras, 
o atleta de 33 anos disputará 
sua primeira competição nas 
areias, a etapa carioca do Cir-
cuito Banco do Brasil Nacio-
nal 2012/2013. 

A sexta etapa da com-
petição acontece entre hoje 
e próximo domingo, nas 
quadras de areia da Escola 
de Educação Física do Exér-
cito, na Urca, no Rio de Ja-
neiro-RJ, e a entrada é gra-
tuita. O torneio classifica os 
dois finalistas no masculino 
e no feminino para a sexta 
etapa do Circuito Banco do 
Brasil, que acontecerá no 
próximo final de semana, 
em Copacabana.

Integrante da Seleção 
Brasileira entre 1999 e 2012, 
Rodrigão encerrou seu ciclo 
com a camisa amarela com a 
medalha de prata dos Jogos 
Olímpicos de Londres, sua 
terceira. Como ficou fora da 
19ª edição da Superliga, op-
tou por migrar para a areia. 
Em sua primeira competição, 
Rodrigão terá a seu lado o ex-
periente Carlão-SP.

“Sempre tive uma von-
tade grande de jogar vôlei 
de praia e, como não parti-
ciparei da próxima edição da 
Superliga e não quero mais 

morar fora do país e, este é 
o melhor momento para que 
isso aconteça. Vou para esta 
primeira etapa com a expec-
tativa de ver de perto como 
as coisas funcionam e apren-
der. O Carlão, que já joga há 
bastante tempo, está me aju-
dando muito nisso”, revela.

Rodrigão começou os 
treinamentos nas areias de 
Santos-SP depois de defen-
der o Al-Rayan, do Catar, no 
Mundial de Clubes, em ou-
tubro. Pelo pouco tempo no 
vôlei de praia, o campeão 
olímpico espera dificuldades 
em sua primeira competição 
oficial.

“Acompanho o vôlei de 
praia há bastante tempo, 
mas estou treinando profis-
sionalmente há cerca de um 
mês e ainda tenho muito a 

aprender. Por isso, sei que te-
rei muitas dificuldades nes-
se primeiro torneio. Jogarei 
contra atletas que participam 
das principais competições 
há bastante tempo e vêm com 
ritmo melhor que o meu. Se 
conseguir vencer uma parti-
da, já será muito bom”, ana-
lisa.

Rodrigão e Carlão for-
mam uma das oito duplas 
masculinas garantidas na 
fase principal da competi-
ção e só entrarão em quadra 
amanhã. As outras sete são 
Luciano/Rodrigo Saunders 
(ES/CE), Jorge/Renatão (PB), 
Oscar/Fábio Luiz (RJ/ES), 
Marcus/Guto (RJ), Edson Fi-
lipe/Márcio Gaudie (ES/EJ), 
Juca/Luizão (BA/AM) e Ber-
nardo/Léo (RJ).

No feminino, têm pre-

sença assegurada na fase 
principal Josi/Thais (SC/RJ), 
Maria Clara/Carolina (RJ), 
Izabel/Pri Lima (PA/RJ), 
Chell/Luciana (DF/CE), Naia-
na/Bruna (CE/PB), Renata/
Elize Maia (RJ/ES), Natasha 
Valente/Flávia (RJ) e Aline/
Fabrine (BA).

A competição terá início 
hoje, às 8h30, com o quali-
fying, que definirá as últimas 
quatro duplas classificadas 
em cada naipe. 

Na fase principal, as 12 
duplas em cada naipe forma-
rão quatro chaves. Após os 
confrontos da primeira fase, 
avançarão às quartas de final 
as duas melhores parcerias 
de cada grupo. As semifinais, 
finais e disputas de terceiro 
lugar acontecerão no próxi-
mo domingo.

Bruno Senna negocia um lugar na 
Force India para  temporada de 2013

Um dia após ter sido 
dispensado da Williams, 
Bruno Senna está perto de 
conseguir uma vaga para 
disputar a temporada de 
2013 da F1. Segundo o Tazio 
apurou, o brasileiro de 29 
anos está em negociações 
avançadas com a Force India, 
time que tem duas vagas 
oficialmente em aberto para 
o próximo ano, e um acordo 
entre as duas partes está 
próximo.

Os patrocinadores de 
Senna (que também man-
tém negociações com a Ca-
terham) já deram as garan-
tias pedidas pela equipe 
indiana, que passa por um 
momento delicado finan-
ceiramente. 

Uma das principais 
empresas do proprietário 
Vijay Mallya, a companhia 
aérea Kingfisher, passou por 
uma forte crise, que culmi-
nou em atrasos de salários, 
greves e até o risco de que 
as operações tivessem de 
ser totalmente paralisadas.

Mesmo assim, a Force 
India conseguiu terminar o 
Mundial de Construtores de 
2012 uma posição à frente 
da Williams. Apesar de Pas-
tor Maldonado ter conquis-
tado uma vitória, no GP da 
Espanha, Nico Hulkenberg e 
Paul di Resta apresentaram 
mais consistência ao longo 
do ano, pontuando em 16 

provas – enquanto a Wil-
liams teve ao menos um 
carro entre os dez melhores 
em 12 etapas.

A Force India ainda não 
confirmou pilotos para o 
próximo ano, embora a ofi-
cialização da permanência de 
Di Resta seja, até o momen-
to, questão de formalidade. 
Com a ida de Hulkenberg 
à Sauber, Luiz Razia, Jaime 
Alguersuari e Jules Bianchi 
também conversaram com o 
time. A Williams, por sua vez, 
garantiu a dupla Maldonado 
e Valtteri Bottas.

Fia absolve Vettel
A Federação Internacio-

nal de Automobilismo (FIA), 
entidade que regulamenta a 
F1, confirmou que a ultra-
passagem de Sebastian Vettel 
em Jean-Éric Vergne, na quar-
ta volta do GP do Brasil, do úl-
timo domingo, foi legítima.

O lance gerou polêmica 
após a Ferrari questionar se a 
manobra ocorreu sob bandei-
ra amarela, o que não é per-
mitido pelas regras. Assim, 
caso o time italiano entrasse 
com um recurso e este fosse 
aceito, Vettel poderia sofrer 
uma punição, o que daria o 
título da temporada a Fernan-
do Alonso.

À publicação inglesa “Au-
tosport”, a FIA confirmou que 
não houve irregularidades 
na ultrapassagem. O setor 

de bandeira amarela (causa-
da pela Williams de Pastor 
Maldonado) foi iniciado no 
painel luminoso situado na 
entrada da Curva do Sol, e ia 
até cerca de 150 metros an-
tes da tomada da Curva do 
Lago, onde havia uma indica-
ção com luz verde.

Porém, entre os dois pai-
néis, havia um fiscal de pista, 
que agitava uma bandeira 
verde – o que liberou a pista e 
passou a permitir manobras 
de ultrapassagem no local. 

Foi justamente neste trecho 
que Vettel superou Vergne e 
assumiu a 16ª colocação em 
Interlagos.

Por isso, a FIA concluiu 
que a manobra de Vettel foi 
dentro das normas, o que 
exclui a chance de qualquer 
protesto ou alteração de re-
sultados. Mesmo assim, a 
Ferrari confirmou, através de 
seu Twitter, que pediu à enti-
dade por meio de uma carta 
esclarecimentos sobre a ma-
nobra de Vettel.

O alemão da RBR fez as ultrapassagens dentro do regulamento

Aos 33 anos, Rodrigão inicia carreira no vôlei de praia depois de 16 anos de vitórias nas quadras
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Atletas aprimoram forma física
BOTAFOGO

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Treinos seguem hoje no 
Almeidão com o preparador 
físico Alexandre Duarte

Na fase de preparação 
para o Paraibano de 2013, o 
Botafogo volta a realizar hoje 
mais dois treinos físicos, to-
dos marcados para o Estádio 
Almeidão, em João Pessoa. 
Será o sétimo desta semana 
sobre a responsabilidade do 
preparador físico Alexandre 
Duarte, desde que houve a 
apresentação do elenco, na 
tarde da última segunda-fei-
ra. Amanhã, mais duas ativi-
dades finalizam a programa-
ção da semana.

Neste primeiro momen-
to, o preparador físico tem 
se mostrado otimista com os 
números apresentados pelo 
grupo, o que, para ele, signi-
fica que o Botafogo terá uma 
pré-temporada tranquila, 
com poucas coisas para colo-
car nos seus devidos lugares. 
Muitas anotações, números 
para lá, números para cá, é 
dessa forma que Alexandre 
Duarte vem realizando os le-
vantamentos dos dados que 
representam a real situação 
de cada jogador, depois da 
sequência de atividades físi-
cas a que são submetidos.

De acordo com a progra-
mação da pré-temporada do 
Botafogo, os treinos técnicos 
e táticos só acontecerão a 
partir do dia 10 de dezem-
bro, até lá, o preparador fí-
sico Alexandre Duarte ficará 
incumbido de colocar o con-
dicionamento físico do elen-
co em nível de competição. 

Por outro lado, o técnico 
da equipe, Marcelo Vilar ain-

da não está conformado com 
os jogadores apresentados 
pela diretoria do time na úl-
tima segunda-feira. Ontem, 
ele confirmou o pedido de 
outras contratações para as 
seguintes posições: goleiro, 
lateral esquerdo, zagueiro, 
volante e meia. A diretoria 
já está se mobilizando para 
efetuar as contratações soli-
citadas pelo treinador. A pre-
visão é de que até a próxima 
semana novos nomes serão 
anunciados no Botafogo.

Em relação ao atacan-
te Warley, que, devido a um 
problema de saúde com a 
sua mãe, não compareceu 
a apresentação, deverá de-
sembarcar na Paraíba no 
próximo domingo, caso não 
haja mais nenhum impre-
visto. A torcida alvinegra 
programa uma grande festa 
para receber o novo ído-
lo que vem como uma das 
grandes “salvações” do time 
para acabar com o “jejum” 
de 10 anos sem um título es-
tadual. 

Apesar da convocação 
de vários jogadores da base 
para compor o elenco profis-
sional, o treinador Vilar dis-
se que não vai se opor caso o 
treinador Jessé Reis, que vai 
comandar a equipe da Copa 
São Paulo, deseje contar 
com alguns desses jogadores 
para reforçar o time que vai 
para São Paulo. 

O Botafogo estreia na 
competição no dia 5 de ja-
neiro, às 9h, diante o Au-
dax-SP, na cidade de Louvei-
ra-SP. Nesta primeira fase 
o Botafogo ainda enfrenta 
o Bahia-BA, às 16h, do dia 
9/01, e o Criciúma-SC, às 
14h, do dia 12/01.

Até o final da semana o Treze 
deve anunciar um “pacote” de re-
forços para o Campeonato Parai-
bano, que terá início no dia 6 de ja-
neiro/2013, e a Série C do Brasileiro, 
que ocorrerá no segundo semestre 
do próximo ano. A definição com 
relação ao novo elenco será divulga-
da na próxima segunda-feira (3), às 
16h, no Estádio Presidente Vargas, 
na apresentação da comissão técni-
ca e os jogadores. Serão aproxima-
damente 16 atletas que farão parte 
do grupo para os dois desafios na 
próxima temporada. 

Os primeiros reforços confirma-
dos pela diretoria chegam amanhã 
a Campina Grande. Roberto (volan-
te), de 25 anos, que veio do Guara-
tinguetá/SP e Mazinho (meia), 27, 
que foi revelado no Atlético Tuba-
rão/SC, com passagem pelo Figuei-
rense/SC, Chapecoense/SC, Brus-
que/SC, Goiás/GO, Salgueiro/PE, 
Sport do Recife/PE e Imbituba/SC, 
que fecharam contrato no início da 
semana com o Galo da Borborema. 
Aderlan e Vavá estão confirmados.

Alguns atletas que disputaram 
a Série C pelo alvinegro serrano se-
rão aproveitados, como o volante 
Júlio César e o goleiro Beto. Após 
tentar a contratação do ex-treina-
dor do Botafogo/PB, Itamar Shul-
ler o bicampeão paraibano (2010 e 
2011) não teve êxito na negociação 

Treze prepara anúncio de reforços para
as disputas do Campeonato Paraibano

- o Santo André/SP não liberou o 
profissional para voltar ao futebol 
paraibano - e manteve Sérgio Cos-
me no comando técnico da equipe 
para a próxima temporada. 

Além de Sérgio, fazem par-
te da comissão técnica, Maurício 
Matos (auxiliar), Luiz Paulo (pre-
parador físico) e Júlio Aranha (pre-
parador de goleiros). Depois da 
apresentação o Treze inicia a pré-
temporada, visando a estreia no 
dia 6 de janeiro, diante do Paraíba 
de Cajazeiras, em Campina Grande 
(falta definir o local). 

Para o técnico galista man-
ter a base que disputou a Série C 
é importante por conta do entro-
samento que o grupo conseguiu 
durante a competição. Ele sabe 

que o Estadual é outra história e 
uma disputa acirrada, onde quem 
não tiver uma boa estrutura fora e 
dentro de campo ficará no meio do 
caminho. 

Segundo ele, o Treze está 
montando um time forte e compe-
titivo, capaz de brigar pelo título. 
“Time de massa e tradição no fu-
tebol nordestino não pode apenas 
competir, mas brigar por títulos. É 
nesta filosofia que iremos traba-
lhar e focar as atenções para deixar 
a equipe pronta para o desafio”, 
avaliou o comandante galista. 

   Fora das quatro linhas a nova 
diretoria galista estará tomando 
posse amanhã, ao meio-dia, na 
secretaria do clube, no Presidente 
Vargas. 

A pouco mais de um mês 
para estrear no Campeonato 
Paraibano de Futebol Profis-
sional da Primeira Divisão, 
o Cruzeiro de Itaporanga 
vive de “indefinições”. O azu-
lão ainda não anunciou seu 
treinador e também sente 
dificuldades para montar o 
elenco. O representante de 
Itaporanga joga no dia 6 de 
janeiro diante do Atlético, 
partida programada para o 
Estádio Perpetão, em Caja-
zeiras. “Pré-temporada” é 
uma palavra que não deverá 
constar nas hostes do clube 
até a abertura da competi-
ção.

Durante a semana se 
cogitou o nome de Jairo San-
tos como possível técnico da 
equipe. Em uma emissora 
de rádio, ele teria afirmado 
que havia acertado com a 
direção do Cruzeiro sua con-
tratação para comandar o 
time, porém, horas depois, o 
presidente Nosman Barreiro 
Paulo desmentiu a informa-
ção. Nosman acredita que 
até hoje, a torcida do Cruzei-
ro saberá quem será o treina-
dor do clube para as disputas 
do Estadual 2013.

O nome de Washington 
Lobo, natural de João Pessoa 
e que comandou por um bom 
tempo o Miramar de Cabede-
lo, aparece na mesa de apos-
tas como o possível técnico 

do Cruzeiro. Pióca e o ex-ata-
cante Edmundo também têm 
seus nomes lembrados para 
assumir a equipe.

Devido as indefinições 
sobre o futuro do Cruzei-
ro, o público de Itaporanga 
que torce pelo Cruzeiro faz 
cobranças e exigências à di-
retoria para que o problema 
seja solucionado o mais rá-
pido possível. Vice-campeão 
da Segunda Divisão de 2012, 
o Cruzeiro teve todo o seu 
elenco desmanchado, com 
os jogadores sendo nego-
ciados para outros times do 
cenário esportivo nordesti-
no, a exemplo do zagueiro 
Rogério, que acertou com o 
Itabaiana-SE. Outros foram 
dispersados. Atualmente, 
apenas a equipe de base for-
ma o elenco da equipe.

Outro problema que 
vem afetando o “azulão” diz 
respeito ao seu estádio de 
futebol onde deverá man-
dar seus jogos no Estado. A 
praça esportiva ainda se en-
contra em más condições de 
preparo, o gramado bastante 
degradado, as cabines de im-
pressa sem reformas, dentre 
outros obstáculos. O público 
tem reclamado também da 
falta de construção de novos 
banheiros, melhorias nos 
vestiários de uso dos árbi-
tros e da péssima iluminação 
do estádio.

Clube espera informar
hoje o nome do técnico

CRUZEIRO

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Os goleiros do Botafogo, Genivaldo Andrezzo e Edson, em treinamento físico no Estádio Almeidão. Trabalho com bola só na próxima semana

Apresentação no Campinense será no dia 2
Já o presidente do Campinense, 

Wiliam Simões, anuncia amanhã, às 
11h, em entrevista coletiva no Está-
dio Renatão, os novos reforços do 
rubro-negro para o Campeonato 
do Nordeste, Estadual e a Copa do 
Brasil, que acontecerão em 2013. 
No domingo (2), a partir das 10h, 
no mesmo local, o torcedor raposei-
ro pagará R$ 10,00 para conhecer 
de perto as “novas caras” do rubro-
negro e participar de uma grande 
festa com a presença de uma ban-
da para animar o evento. O dinhei-
ro arrecadado servirá para que a 
Raposa possa investir nas reformas 
que estão sendo feitas na sede do 

clube. A pré-temporada terá início 
na próxima segunda-feira,  visando 
a estreia no Nordestão, marcada 
para o dia 20 de janeiro, contra o 
Feirense/BA, no Estádio Amigão, na 
Serra da Borborema. 

    Apesar do mistério que rei-
na nas hostes da Raposa com rela-
ção ao “pacotão” de contratações, 
alguns nomes podem defender 
o clube na próxima temporada, 
como João Paulo e Ânderson Rosa 
(zagueiros), que jogaram pelo 
Velo Clube/SP e Brasil de Pelotas/
RS, respectivamente; Panda e Dou-
glas (laterais direito e esquerdo), 
ex-atletas do Guarany de Sobral 

e Novo Horizonte/CE; Wellington 
Maranhão e Davis (volantes), com 
passagens pelo Maranhão Esporte 
Clube e Moto Clube/MA; Edmar 
e Ricardo Maranhão (meias), que 
passaram pelo futebol gaúcho; 
além dos atacantes Paulo Ferreira 
(ex-Guarany de Sobral/CE), Ricardo 
(ex-São José/MA) e Leandrinho (fu-
tebol gaúcho). Estão confirmados 
apenas Pantera (goleiro), Ânderson 
Carvalho (zagueiros), Leto (meia) e 
Jeferson Maranhão (atacantes). O 
zagueiro Breno acertou a transfe-
rência para o Itabaiana/SE, que será 
dirigido pelo ex-treinador rubro-ne-
gro, Freitas Nascimento em 2013. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O técnico Sérgio Cosme vai continuar por mais uma temporada no alvinegro

FOTO: Divulgação

FOTO: Fábio Fernandes
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Treinador foi apresentado 
oficialmente ontem 
juntamente com Parreira

“Copa tem que ser do Brasil”
FOTO: CBFNEWS

Apesar de muito superior 
tecnicamente, o São Paulo mais uma 
vez mostrou incompetência na hora 
de concluir a gol e parou na grande 
atuação do goleiro Toselli. Mesmo assim, 
o Tricolor obteve um empate por 0 a 0 
com a Universidad Católica no Morumbi 
necessário para avançar a final da Copa 
Sul-Americana. A vaga do São Paulo foi 
concretizada porque o Tricolor empatou 
por 1 a 1 na partida de ida no  Chile, e no 
regulamento da Sul-Americana, o gol fora 
de casa vale mais. O São Paulo escalou o 
que tinha de melhor para a partida e 
buscou o gol desde o início contra um 
adversário que adiantou as suas linhas e 
marcou pressão para tentar surpreender 
como visitante.

O Fluminense teve um ano para 
ficar na história, com o título carioca 
e o tetracampeonato brasileiro. Para 
a temporada 2013, o elenco tricolor 
precisa de poucos reforços. O técnico 
Abel Braga pediu um lateral-direito, um 
meia e um atacante. Entre os desejos do 
Flu estava o meia Ronaldinho, que decidiu 
renovar com o Atlético-MG.

Com isso, o novo alvo de Celso 
Barros, presidente da Unimed, é o 
argentino Conca, ídolo da torcida carioca. 
A possibilidade da negociação vingar é 
grande, pois o Guangzhou Evergrande, 
clube atual do meia, aceita negociar. O 
atleta passa férias no Brasil, enquanto 
seu advogado, Marcos Motta, está em 
contato com os chineses para tentar 
facilitar a transferência.

Abel, quando perguntado sobre 
as diferenças entre Conca e Ronaldinho, 
deixou a resposta para a torcida. “Se 
você perguntar para os tricolores, 
eles vão escolher o Conca. Já tem uma 
identificação, conquistou um Brasileiro. 
A relação é forte”, explicou.

SP na final da 
Sul-Americana

Flu tenta trazer 
Conca para 2013

Há apenas cinco meses no 
Botafogo, Clarence Seedorf pode 
alcançar uma marca histórica em sua 
carreira - com nove gols até o momento, 
o holandês pode igualar os dez marcados 
durante a temporada 2007/08, quando 
atuava pelo Milan. A chance de repetir o 
aproveitamento será contra o maior rival 
alvinegro, o Flamengo, amanhã.

Em 20 anos de carreira, Seedorf 
marcou 92 vezes, o que dá uma média de 
4,6 gols por temporada. Mas, apesar do 
bom desempenho ofensivo no Bota, o meia 
mantém a humildade. “Vou deixar para os 
outros opinarem. Foram cinco meses de 
muito trabalho e estou satisfeito com 
isso, não com os resultados. O trabalho 
interno é muito bom. Construímos coisas. 
O time é muito unido e valorizo muito as 
pessoas que estão lá”, disse.

Seedorf preferiu comentar sobre 
o Botafogo, avaliando a temporada como 
positiva. “Dou nota 7. Trabalhamos 
muito, o clube fez investimentos e 
colocou jogadores na Seleção Brasileira. 
O resultado não foi o que esperávamos, 
mas coisas boas aconteceram. Mas o 
ano ainda não acabou. Ainda temos 
um grande jogo contra os nossos 
vizinhos”, lembrou.

Seedorf quer 
marcar no Fla

Amigos de longas datas, Felipão e Carlos Alberto Parreira voltam a assumir o comando da Seleção Brasileira de Futebol

Lionel Messi, Cris-
tiano Ronaldo e Andrés 
Iniesta são os três fina-
listas do prêmio Bola de 
Ouro 2012, organizado 
pela Fifa e pela revista 
France Football, que 
define o melhor joga-
dor da temporada. O 
brasileiro Neymar ficou 
fora. Entre as mulheres, 
Marta (cinco vezes já 
eleita) disputa de novo 
o prêmio.

O anúncio foi feito 
em evento realizado no 
Centro de Convenções 
do Anhembi, em São 
Paulo e teve a presença 
de Ronaldo, membro do 
Comitê Local da Copa 
de 2014, o presidente 
da Fifa, Joseph Blatter, 
além do secretário-ge-
ral da entidade, Jérôme 
Valcke. Os três finalistas 
foram escolhidos atra-
vés dos votos de jorna-
listas, técnicos e capitães 
das seleções nacionais, 
a partir de lista prévia. 
Antes da definição de 
ontem, eram 23 finalis-
tas, com destaque para 
seis espanhóis, todos 
integrantes da seleção 
campeã europeia em 
meados deste ano.

Neymar já havia fi-
gurado entre os 23 fi-
nalistas de 2011, mas 

também não havia con-
seguido ficar entre os 
três finalistas.

Messi, atual tri-
campeão do prêmio, 
teve temporada discre-
ta em 2012 em termos 
de conquistas e venceu 
em 2012 apenas uma 
Copa do Rei. Com sua 
seleção, foi destaque 
em alguns amistosos.

Já Cristiano Ronaldo 
venceu o Campeonato 
Espanhol e a Supercopa 
da Espanha. Foi semifi-
nalista da Eurocopa com 
a seleção portuguesa. 
Iniesta venceu a Copa do 
Rei, com o Barcelona, e a 
Eurocopa, com a seleção 
espanhola.

Blatter ainda ten-
tou explicar o fato de 
Neymar, mais uma vez, 
ficar de fora da lista dos 
três finalistas mesmo 
com suas ótimas apre-
sentações pelo Santos e 
pela Seleção Brasileira.

“O problema é que 
a Copa é jogada a cada 
quatro anos. Os jogado-
res de seleções podem 
se apresentar na Copa. 
Não precisam estar em 
nenhum clube. O pro-
blema é que o time na-
cional joga na América 
do Sul, jogam bastante, 
Copa América. 

Disputa será entre 
Messi, CR7 e Iniesta

BOLA DE OURO

 A ginástica artística ru-
bro-negra será a mais afetada 
com as consequências do in-
cêndio na sede social do Fla-
mengo, na manhã ontem. O 
ginásio Cláudio Coutinho, na 
Gávea, foi tomado pelas cha-
mas, e boa parte dos apare-
lhos do local foi destruída. Es-
tima-se que o prejuízo seja em 
torno de R$ 800 mil. Apesar 
do susto, não houve feridos.

“Tivemos um contratem-
po, mas funcionários trabalha-
ram em situação de conflito. 
Os bombeiros chegaram ra-
pidamente, e o fogo foi con-
trolado. O seguro está em dia 
e, quando a perícia liberar o 
local, a obra de recuperação 
começa”, afirmou a presidente 
Patrícia Amorim. De acordo 
com estimativa dada pelo vice
-presidente do Fla-Gávea, Ca-
cau Cotta, o clube teve R$ 800 
mil de prejuízo. Ele confirmou, 
entretanto, que o seguro con-
tra incêndio, de R$ 10 milhões, 
está em dia.

“De material, o prejuízo 
é de cerca de R$ 500 mil. So-
mando a parte elétrica, o total 
é de R$ 800 mil. Tivemos 25% 
do ginásio destruídos. A parte 
estrutural não foi prejudicada 
e em 45 dias, no máximo, con-
cluímos a reforma a partir da 
liberação da Defesa Civil”, dis-
se Cacau Cotta.

Ao ser questionado sobre 
as possíveis causas do incên-
dio, o dirigente disse que ain-
da não é possível saber exata-
mente o que aconteceu.

Incêndio destrói a Gávea, 
sede social do Flamengo

PREJUÍZO DE R$ 800 MIL

“Não descarto nada. A 
princípio, a obra não tinha 
começado. A caixa de luz 
está intacta. Não quero espe-
cular porque pode ter sido 
criminoso, pode ter sido des-
cuido, pode ter sido cigarro, 
parte elétrica. Não há indício 
a olho nu. O laudo dos Bom-
beiros e da Defesa Civil é que 
vai dizer. O laudo sai em 30 
dias, e a presidente Patrícia 
Amorim pediu ajuda para os 
atletas treinarem porque os 
aparelhos foram comprome-
tidos”, afirmou.

Os principais nomes da 
ginástica artística do clube 
não treinavam no local na 
hora do incêndio. A madrasta 

de Jade Barbosa, Elisete Cha-
gas, explicou que ela e outras 
ginastas do clube estavam 
treinando no novo Centro de 
Treinamento do Velódromo, 
na Barra da Tijuca.

“Eu trabalho dando aula 
em uma sala ao lado do giná-
sio. Quando vi a fumaça, fui 
correndo lá, mas já não tinha 
ninguém. Só algumas crian-
ças da escolinha estavam lá 
quando começou o incên-
dio, mas todos conseguiram 
sair”, contou Elisete. 

Ela disse que boa parte do 
ginásio ficou destruída. “Me-
tade do ginásio foi totalmente 
destruída, principalmente a 
parte de trás”, finalizou.

As consequências do incêndio ainda estão sendo levantadas

 Sem meias-palavras, Luiz 
Felipe Scolari e Carlos Alber-
to Parreira assumiram o co-
mando da Seleção Brasileira 
ontem, admitindo que o obje-
tivo para a Copa do Mundo de 
2014 é o título. Os dois técni-
cos campeões mundiais foram 
confirmados como técnico e 
coordenador, respectivamen-
te, substituindo o antigo trei-
nador Mano Menezes e o ex-
diretor Andrés Sanchez.

“Nós temos a obrigação, 
sim, de ganhar o título. Não 
somos favoritos agora, mas 
pretendemos nos tornar favo-
ritos à medida que o trabalho 
vai sendo feito. Se estamos 
organizando uma Copa do 
Mundo e somos um país que 
tem cinco títulos mundiais, 
não podemos entrar em nossa 
Copa pensando em vice-cam-
peonato, em terceiro ou quar-
to lugar”, falou Scolari.

A frase de Parreira foi 
menos enfática, mas com o 
mesmo sentido. O treinador 
ainda exaltou suas experiên-
cias anteriores em Mundiais: 
quatro com a Seleção Brasilei-
ra, uma com o Kuwait, outra 
com os Emirados Árabes Uni-
dos, mais uma com a Arábia 
Saudita e a mais recente com 
a África do Sul. “É uma honra 
disputar uma quinta Copa do 
Mundo. Isso é para poucos. 
Me sinto como um garoto. E 
é um prazer reviver uma do-
bradinha, como aquela com o 
Zagallo, que deu certo”, discur-

sou o carioca. “O objetivo é um 
só. Não passa pela nossa cabe-
ça que não vamos ganhar. Hoje 
não somos favoritos, mas com 
certeza daqui um ano seremos 
uma seleção vitoriosa”.

Atualmente, o Brasil ocu-
pa apenas a 13ª colocação no 
ranking de seleções da Fifa e, 
sob o comando de Mano Mene-
zes, o combinado nacional não 
venceu nenhum clássico contra 

grandes adversários, com exce-
ção ao triunfo no Superclássico 
das Américas, contra a Argen-
tina, mas em jogo com times 
desfalcados de suas principais 
estrelas internacionais.

Por causa desse retros-
pecto e do vice-campeonato 
na Olimpíada de 2012, o nome 
de Felipão era especulado na 
Seleção Brasileira desde que 
Ricardo Teixeira deixou o co-

mando do futebol nacional. 
Mano Menezes, porém, resis-
tiu por oito meses no cargo, 
apesar da derrota na final em 
Londres. A demissão veio jus-
tamente após o último jogo do 
ano da seleção, contra a Argen-
tina. O Brasil perdeu a partida 
por 2 a 1 no Estádio da Bom-
bonera, em Buenos Aires, mas 
ficou com o título do Super-
clássico nos pênaltis.

 Inicialmente, o anúncio 
do novo treinador seria feito 
em janeiro. Após a saída de 
Mano, Marin e a CBF passa-
ram a antecipar o prazo para 
a definição. A gota d’água aca-
bou sendo a pressão da comi-
tiva da Fifa, que está no Brasil 
para inspeções das obras para 
a Copa do Mundo de 2014 e, 
principalmente, para o sorteio 
da Copa das Confederações.

LUIZ FELIPE SCOLARI

FOTO: Divulgação



Titulo: DUP VEN MER IND  R$808,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061888
Responsavel.: MARIA VALDENICE DA COSTA MEDEI
CPF/CNPJ: 013184785/0001-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$319,46
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061967
Responsavel.: MARISETE RIBEIRO ROSA ME
CPF/CNPJ: 004467277/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$496,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061859
Responsavel.: MARCIO DOS ANJOS SILVA
CPF/CNPJ: 011083489/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$197,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061078
Responsavel.: MARIA DE SOCORRO ALBUQUERQUE 
WANDER
CPF/CNPJ: 059166734-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.523,90
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061096
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ: 012110729/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$204,06
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060862
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ: 012110729/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$349,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060863
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ: 012110729/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$959,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060865
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ: 012110729/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$165,55
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060864
Responsavel.: POLIANA FERNANDES MARQUES
CPF/CNPJ: 012225163/0001-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$246,82
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060631
Responsavel.: POLIANA FERNANDES MARQUES
CPF/CNPJ: 012225163/0001-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$246,82
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060630
Responsavel.: PAULINO MONTEIRO NETO
CPF/CNPJ: 044830758-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 86,67
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060856
Responsavel.: ROSELAINE DA SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ: 037615244-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 12,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061114
Responsavel.: RODRIGO BIONE (PRISCILA LIMA 
QUEIRO
CPF/CNPJ: 014791790/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$740,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061091
Responsavel.: RENATA CELIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 014955902/0001-96
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.429,46
Apresentante: BANCO CITIBANK-33.479.023/0001-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061071
Responsavel.: ROSANGELA DE MELO
CPF/CNPJ: 008330075/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$418,55
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061951
Responsavel.: RJ COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 010951467/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.690,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060840
Responsavel.: SCRAP JAMPA PAPELARIA E PRESEN
CPF/CNPJ: 011208002/0001-97
Titulo: DUP VEN MER IND  R$285,21
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061965
Responsavel.: SILVA RAMOS COMERCIO ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ: 014622603/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$235,31
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA     PB
Protocolo...: 2012 - 061779
Responsavel.: SERGIO DE SANTANA BEZERRA
CPF/CNPJ....: 026560307-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$208,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA     PB
Protocolo...: 2012 - 061124
Responsavel.: VANIA CARMEN LISBOA DE ALMEIDA 
BRAG
CPF/CNPJ....: 759438404-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$140,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA     PB
Protocolo...: 2012 - 057752
Responsavel.: WALTER CORREIA DE BRITO FILHO
CPF/CNPJ....: 206103354-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$    2.000,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA     PB
Protocolo...: 2012 - 061223
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  30/11/2012
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$819,62
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 062257
Responsavel.: ALDROIR DO PRADO PEREIRA
CPF/CNPJ: 012510484/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$276,06
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060694
Responsavel.: ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO
CPF/CNPJ: 041640244-53
Titulo: DUP PRES SER IN  R$184,11
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061770
Responsavel.: AGAPE CONST. E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 007990965/0001-18
Titulo: DUP VEN MER IND  R$940,61
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 062263
Responsavel.: D E D MERCADINHO LTDA
CPF/CNPJ: 011462797/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.875,23
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061189
Responsavel.: DM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 010800823/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$933,63
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061179
Responsavel.: DEISE SANTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 012827314-32
Titulo: DUP VEN MER IND  R$148,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061145
Responsavel.: ELIWERTON LUIZ DE MESQUITA
CPF/CNPJ: 010528182/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$332,40
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060698
Responsavel.: EDIJANE PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 006072063/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$425,16
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061085
Responsavel.: FRANCISCO XAVIER DE LIMA ME
CPF/CNPJ: 012886945/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$558,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060807
Responsavel.: GUEDES PEREIRA CONST.INCORP LT
CPF/CNPJ: 012011855/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$836,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061987
Responsavel.: IMPERMANTA ENG E GEOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 004635673/0001-79
Titulo: DUP PRES SER IN  R$273,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061125
Responsavel.: JOSIVALDO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 099847684-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.280,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061908
Responsavel.: JOAO DIAS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 879729484-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$258,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060784
Responsavel.: JANAINA AVELINO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 007876014-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$132,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061140
Responsavel.: JUAN DOUGLAS DE ALBUQUERQUE 
FARIAS
CPF/CNPJ: 015473807/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$432,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061853
Responsavel.: JOAO BOSCO DOS SANTOS FILHO
CPF/CNPJ: 031650974-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$415,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060962
Responsavel.: JF OLIVEIRA COMERCIAL DE PER-
SIANAS
CPF/CNPJ: 004620002/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$170,68
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060629
Responsavel.: LUIS GUILHERME DE OLIVEIRA BOR
CPF/CNPJ: 012161146/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$863,74
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061177
Responsavel.: MAURICEIA MARTINIANO
CPF/CNPJ: 931430014-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$212,40
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061773
Responsavel.: MARLENE PEREIRA DA ROCHA
CPF/CNPJ: 457650494-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$104,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061795
Responsavel.: MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 015362388/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$607,55
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061953
Responsavel.: MARCELO MARIO D LEITE ARAUJO
CPF/CNPJ: 718320334-49
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Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061457
Responsavel.: JOAO LUIZ DE FRANCA JUNIOR
CPF/CNPJ: 885339564-87
Titulo: DUP PRES SER INR$150,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060611
Responsavel.: JOSE CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 778377207-25
Titulo: DUP VEN MER INDR$307,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061655
Responsavel.: KARINA NIEDJA SANTOS BRITO
CPF/CNPJ: 008230324-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$106,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060951
Responsavel.: LIDIANE DO NASCIMENTO MOURA
CPF/CNPJ: 015683548/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$362,11
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061456
Responsavel.: L 4 REPRESENTACOES E COMERCIO 
DE RO
CPF/CNPJ: 013011639/0001-14
Titulo: DUP VEN MER INDR$849,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060522
Responsavel.: LUIZ FERREIRA DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ: 058900474-34
Titulo: DUP VEN MER INDR$405,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061351
Responsavel.: LUIS GUILHERME DE OLIVEIRA BORBA
CPF/CNPJ: 012161146/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.131,74
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061638
Responsavel.: MACKSUEL CAVALCANTE DO NAS-
CIMENTO
CPF/CNPJ: 008011952/0001-12
Titulo: DUP VEN MER INDR$517,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060886
Responsavel.: MARIA DO BOM SUCESSO NOBREGA 
DE MED
CPF/CNPJ: 041206459/0001-23
Titulo: CHEQUER$450,00
Apresentante: CONE CENTRO MEDICO DO NOR-
DESTE
Protocolo: 2012 - 060427
Responsavel.: MARIA DO BOM SUCESSO NOBREGA 
DE MED
CPF/CNPJ: 041206459/0001-23
Titulo: CHEQUER$450,00
Apresentante: CONE CENTRO MEDICO DO NOR-
DESTE
Protocolo: 2012 - 060429
Responsavel.: MARIA DO BOM SUCESSO NOBREGA 
DE MED
CPF/CNPJ: 041206459/0001-23
Titulo: CHEQUER$450,00
Apresentante: CONE CENTRO MEDICO DO NOR-
DESTE
Protocolo: 2012 - 060430
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO ANDRADE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 726131304-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$729,17
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060818
Responsavel.: MARISETE RIBEIRO ROSA ME
CPF/CNPJ: 004467277/0001-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$855,50
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060523
Responsavel.: MARISETE RIBEIRO ROSA ME
CPF/CNPJ: 004467277/0001-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$432,50
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061353
Responsavel.: MARISETE RIBEIRO ROSA ME
CPF/CNPJ: 004467277/0001-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$446,50
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061355
Responsavel.: PEDRO LINS DE BRITO
CPF/CNPJ: 536249398-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$705,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 062500
Responsavel.: PEDRO LINS DE BRITO
CPF/CNPJ: 536249398-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$320,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 062504
Responsavel.: PEDRO LINS DE BRITO
CPF/CNPJ: 536249398-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.450,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 062505
Responsavel.: R.2.CONST. E EMPREEND. LTDA
CPF/CNPJ: 010678300/0001-88
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 35,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061690
Responsavel.: SERGIO RICARDO SILVA MARTINS
CPF/CNPJ: 480722575-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$180,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061698
Responsavel.: SOPHIA MATARAZO
CPF/CNPJ....: 017462644-46
Titulo......: CED CRED BANCAR  R$   14.658,93
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A - 
SETOR DE
Protocolo...: 2012 - 060437
Responsavel.: SPL - SERVICOS POSTAIS LTDA
CPF/CNPJ....: 070107636/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$800,00
 Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
 JOAO PESSOA     PB
Protocolo...: 2012 - 061986
Responsavel.: TRB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
CPF/CNPJ....: 002518301/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$285,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOA     PB
 Protocolo...: 2012 - 061010
Responsavel.: TRB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
CPF/CNPJ....: 002518301/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$295,72
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA     PB
Protocolo...: 2012 - 061011
     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,  30/11/2012
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

 Responsavel.: ABR CONST DE PISOS E REVES-
TIMENTOS
CPF/CNPJ: 014527387/0001-43
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.631,11
Apresentante: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061449
Responsavel.: ACILINO ALBERTO MADEIRA NETO
CPF/CNPJ: 217711033-53
Titulo: NT PROMISSORIAR$8.050,70
Apresentante: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ S/C
 Protocolo: 2012 - 060438
Responsavel.: ALEXANDRE GLEDSON PINHEIRO 
DE OLIVE
CPF/CNPJ: 030404184-08
Titulo: CHEQUER$900,00
Apresentante: CONE CENTRO MEDICO DO NOR-
DESTE
Protocolo: 2012 - 060431
Responsavel.: ALEXANDRE GLEDSON PINHEIRO 
DE OLIVE
CPF/CNPJ: 030404184-08
Titulo: CHEQUER$900,00
Apresentante: CONE CENTRO MEDICO DO NOR-
DESTE
Protocolo: 2012 - 060432
Responsavel.: ALEXANDRE GLEDSON PINHEIRO 
DE OLIVE
CPF/CNPJ: 030404184-08
Titulo: CHEQUER$900,00
Apresentante: CONE CENTRO MEDICO DO NOR-
DESTE
Protocolo: 2012 - 060433
Responsavel.: ALEXANDRINA CARLOS DA NOBREGA
CPF/CNPJ: 087111784-34
Titulo: DUP VEN MER INDR$760,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061254
Responsavel.: ALESANDRO CAVALCANTE MELO 
BONFIN
CPF/CNPJ: 504339034-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$350,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060486
Responsavel.: ANA MARIA TORRES ARRUDA
CPF/CNPJ: 007920404-06
Titulo: CHEQUER$500,00
Apresentante: JOSE SALVIANO DA NOBREGA
Protocolo: 2012 - 060239
Responsavel.: ANAIDE GUILHERME FERREIRA
CPF/CNPJ: 981038574-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$127,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 062360
Responsavel.: BAZAART COM. VAREJ. DE MOVEIS 
E DEC
CPF/CNPJ: 011909426/0001-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.322,70
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060650
Responsavel.: BAZAART COM VAREJISTA DE MO-
VEIS E D
CPF/CNPJ: 011909426/0001-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$8.000,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061265
Responsavel.: BAZAART COMERCIO VAREJ. DE 
MOVEIS E
CPF/CNPJ: 011909426/0001-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$624,28
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060511
Responsavel.: BESSA EDIFICACOES E COMERCIO 
LTDA
CPF/CNPJ: 024220162/0001-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$8.927,60
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061623
Responsavel.: BOOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 
LTDA - M
CPF/CNPJ: 016099655/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.500,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060836
Responsavel.: BOOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 
LTDA MR
CPF/CNPJ: 016099655/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$433,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060891
Responsavel.: CESAR DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ: 895116704-68
Titulo: C. A. MERCANTILR$2.423,05
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A 
SETOR DE P
Protocolo: 2012 - 061001
Responsavel.: CONFORTO COMERCIO VAREGISTA 
DE COLC
CPF/CNPJ: 008665012/0001-47
Titulo: DUP VEN MER INDR$613,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060509
Responsavel.: EDILAINE DANTAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 013097560/0001-58
Titulo: DUP VEN MER INDR$640,14
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061373
Responsavel.: EVILLIANE LINS TENORIO
CPF/CNPJ: 058930534-43
Titulo: C. A. MERCANTILR$3.368,04
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A 
SETOR DE P
Protocolo: 2012 - 061002
Responsavel.: EXCELENCIA COMERCIO DE INFORMA
CPF/CNPJ: 001549703/0001-36
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.790,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060716
Responsavel.: FALCAO RANGEL & CIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 024503161/0002-47
Titulo: DUP VEN MER INDR$274,64
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060759
Responsavel.: FELLINI FOODSERVICE LTDA
CPF/CNPJ: 008589289/0001-38
Titulo: DUP VEN MER INDR$153,70
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060449
Responsavel.: GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 015409861/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.670,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 060838
Responsavel.: GUSTAVO JUSTINO DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 029299954-24
Titulo: DUP VEN MER INDR$550,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 061249
Responsavel.: IVANILDA TARGINO ME
CPF/CNPJ: 013721346/0001-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$198,73
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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 segui-
mento 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

TRIGÉSIMA SEGUNDA CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Patos, através da Secretaria de Administração, no uso de suas atri-

buições legais e respeitando os ditames do Item III c/c Item XIII do Edital de Abertura de Concurso 
Público nº. 002/2010, bem como observando o Termo de Homologação assinado pelo Prefeito 
Constitucional e publicado no Diário Oficial do Município em 07 de dezembro de 2010, RESOLVE, 
convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no respectivo Concurso 
Público, para entregar até o dia 17 de dezembro de 2012 os seguintes exames e documentos 
necessários para a conseqüente investidura no cargo:

 
I – DA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES DE SAÚDE:
1. Conforme preconiza o Subitem 1.7 do Item III do Edital de abertura do Concurso, o candidato 

deverá apresentar aptidão física e mental para exercer quaisquer dos cargos ofertados no certame. 
Assim sendo, até a data estabelecida alhures (17/12/2012) o candidato deverá pessoalmente ou 
por procurador munido de procuração pública com poderes especiais para o ato apresentar no Pro-
tocolo Especial instalado na sede da Secretaria de Administração (Centro Administrativo Municipal 
Dr. Aderbal Martins – Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo Horizonte, Patos – PB, CEP: 58700 – 000) 
os seguintes exames de saúde: 

1.1. Raios-X do Tórax;
1.2. Eletrocardiograma;
1.3. Tipo Sanguíneo;
1.4. Parasitológico de Fezes;
1.5. Hemograma Completo;
1.6. Parecer do Exame Clínico de até 08 (oito) dias de um Médico do Trabalho.
2. O candidato que não entregar qualquer dos exames solicitados perderá o direito a investidura 

no cargo.
 
II – DA APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL:
1. De acordo com o Subitem 4 do Item XIII do edital de abertura do concurso o candidato no 

mesmo local e prazo estabelecido acima (até 17/12/2012) deverá apresentar os seguintes docu-
mentos autenticados: 

1.1. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
1.2. Cópia do Título de Eleitor, com o comprovante de votação na ultima eleição (2º turno) ou 

Certidão de quitação fornecida pelo Cartório Eleitoral Competente;
1.3. Cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos 

do sexo masculino;
1.4. Cópia da cédula de identidade;
1.5. Cópia da ultima declaração de imposto de renda apresentada a Secretaria da Receita Federal, 

com as devidas atualizações e/ou complementações ou, no caso do candidato não ser declarante, 
declaração firmada por ele próprio, nos termos da Lei n.º 8.429/1992, caso tenha feito tal declaração;

1.6. Cópia do comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
1.7. Cópia do documento de inscrição PIS – PASEP, caso possua;
1.8. 02 (duas) fotos 3x4 recente, colorida (fundo branco);
1.9. Declaração, com firma reconhecida, de que não acumula cargo, função ou emprego, exceto 

os legalmente permitidos, garantido o direito a opção no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe 
o Estatuto do Servidores Públicos Municipais;

1.10. Declaração, com firma reconhecida, de não haver sofrido, no exercício da atividade pública, 
penalidade por atos incompatíveis com serviço público;

1.11. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
1.12. Comprovação da escolaridade mínima exigida para o cargo;
1.13. Certificado(s) de Curso de Informática totalizando no mínimo 120 hs/aula para os cargos 

que foram exigidos;
1.14. Comprovante de Registro no devido Conselho de Classe, para as vagas destinadas às 

profissões regulamentadas, de acordo com a legislação específica;
1.15. Cópia dos documentos que comprovem os demais pré-requisitos constantes no item II do 

edital de abertura, respeitando as particularidades de cada
cargo.
2. O candidato que não entregar qualquer dos documentos solicitados perderá o direito a 

investidura no referido cargo.

III – DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS:
1. Os candidatos abaixo elencados devem se apresentar pessoalmente ou por procurador munido 

de procuração pública com poderes especiais para o ato no Protocolo Especial instalado na sede 
da Secretaria de Administração até o dia 17 de dezembro de 2012 no horário das 08h00min às 
12h00min (Centro Administrativo Municipal Dr. Aderbal Martins – Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo 
Horizonte, Patos – PB, CEP: 58700 – 000) portando todos os exames e documentos descritos nos 
Itens I e II do presente ato convocatório.

2. Ficam convocados os seguintes candidatos:
3. Os candidatos aprovados e classificados não convocados nesta listagem devem aguardar 

nova convocação.

CARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE:
ASSISTENTE SOCIAL
POSIÇÃO NOME   Nº DA INSCRIÇÃO 
07  ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA 2200549 
     
ENFERMEIRO CLASSE I - ESF
POSIÇÃO NOME   Nº DA INSCRIÇÃO 
43  VILMA KARLA ALVES FÉLIX 2207230 
     
CARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:
FISCAL DE TRIBUTOS
POSIÇÃO NOME   Nº DA INSCRIÇÃO 
09  CAIQUE CIRANO DE PAULA 2200980 
     
 07Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012007614-3, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 43 Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252011006238-4, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 43 Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012007621-8, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS:
1. Conforme dispõe o subitem 8 do item XIII do edital de abertura, a falta de comprovação de 

qualquer dos requisitos para a investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológi-
ca em prova documental acarretarão a anulação de todos os atos praticados, sem prejuízo das 
sanções legais cabíveis.

2. Todas as informações concernentes ao presente edital devem ser solicitadas pessoalmente 
na Secretaria de Administração no setor de protocolo especial (tratar com: Washington), ou ainda 
através do telefone (83) 3423-3610, ramal 222, e no site www.patos.pb.gov.br.

3. O Protocolo Especial que receberá a documentação dos candidatos convocados funcionará do 
dia 29 de novembro de 2012 a 17 de dezembro de 2012 (termo final), das 08h00minh às 12h00mi-
nh. Não serão recebidos documentos e exames médicos fora do horário e data estabelecidos sob 
nenhuma condição ou justificativa.

4. Os documentos e exames médicos devem ser entregues conjuntamente no Protocolo Especial 
em envelopes separados contendo o nome do convocado, o cargo e o assunto (Documentação 
ou Exames).

5. Não serão aceitos documentos enviados por e-mail, fax e outros. Só serão tidos como váli-
dos os documentos protocolados no referido Protocolo Especial da Secretaria de Administração.

6. Após analise dos documentos e instrução do processo de admissão funcional será agendada 
a assinatura do Termo de Posse do convocado.

7. A instrução do processo descrita acima será realizada individualmente e consistirá na simples 
conferência dos exames e documentos apresentados (se atendem ao que foi solicitado nos Itens I 
e II deste Edital). Tal múnus ficará a cargo do Gerente de Administração da SECAD que ao final irá 
lavrar uma certidão de conferência e despachará o processo para a convocação final do candidato.

8. Todos os processos de admissão da trigésima segunda chamada deverão ser concluídos até 
o dia 17 de dezembro de 2012.

Patos – PB, 29 de novembro de 2012
José Corsino Peixoto Neto

Secretário de Administração

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00008/2012
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 00008/2012, 
que objetiva a contratação de três Carros Pipa através de pessoas físicas, durante os meses de 
Dezembro de 2012, e Janeiro e Fevereiro de 2013; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: ERINALDO SABINO DA COSTA - R$ 15.000,00; JOSÉ VITOR DOS 
SANTOS FILHO - R$ 15.000,00; SEVERINO EDGARD DE SOUZA LIMA - R$ 15.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 28 de Novembro de 2012
LÚCIO FLÁVIO BEZERRA DE BRITO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU

 AVISO DE LICITAÇÃO
ADIAMENTO

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

termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que a licitação na modalidade Tomada de Preço em reunião que 
ocorreria no dia 13 de Dezembro de 2012 as 11:00 horas, ocorrerá dia 

17 de Dezembro de 2012 as 11:00, Objetivo: Construção de  Escola com 2 Salas - padrão FNDE. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei 123/2006 e demais normas inerentes. 
Maiores informações: CPL, Fone: (083) 3295-1880 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

JACARAU, 29 de Novembro de 2012.
Flávia de Lourdes da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR Nº 0001/2012.
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ARARUNA – PB NOTIFICA a empresa: IRMÃOS 

MARTINIANO LTDA – CNPJ: 08.568.388/0001-33, para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
partir da data da publicação, JUSTIFICATIVA para o não cumprimento do Contrato n.º  00013/2012, que 
tem como objeto Aquisição de Combustíveis, destinado a atender a frota municipal desta Edilidade, sob 
pena de rescisão contratual.

Prefeitura Municipal de Araruna-PB, 26 de novembro de 2012.
Wilma Targino Maranhão 
Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00008/2012

PROCESSO: Exposição de Motivos nº 00008/2012.
OBJETO: Contratação de três Carros Pipa através de pessoas físicas, durante os meses de Dezembro 

de 2012, e Janeiro e Fevereiro de 2013.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Sec. de Agric., Abastecimento e Irrigação.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 28/11/2012.

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB
EXTRATO DE CONTRATOS – DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00008/2012

OBJETO: Contratação de três Carros Pipa através de pessoas físicas, durante os meses de Dezembro 
de 2012, e Janeiro e Fevereiro de 2013. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 00008/2012. 
DOTAÇÃO: Recursos do convênio n° 117/2012 firmado entre a Prefeitura Municipal de São Sebastião de 
Lagoa de Roça/PB., e a Secretaria de Estado da Infra Estrutura – SEIE, com a seguinte classificação: 
02080.20605.2012.2041 - Natureza da Despesa: 3390.36. VIGÊNCIA: 3 (três) meses. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00090/2012 - 29.11.12 - ERINALDO 
SABINO DA COSTA - R$ 15.000,00 (quinze mil reais); CT Nº 00091/2012 - 29.11.12 - JOSÉ VITOR DOS 
SANTOS FILHO - R$ 15.000,00 (quinze mil reais); CT Nº 00092/2012 - 29.11.12 - SEVERINO EDGARD DE 
SOUZA LIMA - R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE 31ª
O Prefeito do Município de Patos – PB, Estado da Paraíba, Senhor Nabor Wanderley da Nóbre-

ga Filho, no uso de suas atribuições legais, resolve CONVOCAR o candidato abaixo relacionado, 
aprovado no Concurso Público nº. 002/2010, e que apresentou documentação no prazo determi-
nado, para, no dia 04 de dezembro de 2012, às 09:00 hs . à comparecer, a sede da Secretaria de 
Administração no Centro Administrativo Dr. Aderbal Martins, Rua Horácio Nóbrega s/n Bairro Belo 
Horizonte, Patos PB. CEP:58.700-000, para recebimento da portaria e imediata posse:

 
SECRETARIA DE SAÚDE
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
POSIÇÃO NOME 
04  KALINE ARAÚJO PEREIRA 

JOSÉ CORSINO PEIXOTO NETO
Secretário de Administração

CÂMARA MUNICIPAL  DE  CACIMBA  DE  DENTRO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/2012.

Aprova Parecer PPL-TC Nº 00142/12, doTribunal de Contas do Estado da Paraíba,
e dá   outras providências.
OPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, Estado da Paraíba,no 

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

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

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

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

Cacimba de Dentro-PB,em  26de outubro de 2012.
Marcos Antônio Firmino de Oliveira

Presidente

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 4605/2012 em João Pessoa, 27 de Novembro 
de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Serviços de recuperação estrutural e reconstrução 
dos encontros de ponte no povoado de Cupissura; ponte e bueiro sobre o rio Popocas. Na(o) – 
RODOVIA PB 034 – TRECHO: ALHANDRA / CAAPORÃ –  Município: – UF: PB. Processo: 2012-
007764/TEC/LI-1740.  

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 4604/2012 em João Pessoa, 27 de Novembro de 
2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Execução dos serviços de recuperação estrutural de 
uma ponte localizada na Rodovia PB-054, trecho Entrada BR-230/Itabaiana, km 8,8; reconstrução 
dos encontros de um pontilhão na Rodovia PB-054, trecho Entrada BR-230/Itabaiana, km 10,0; 
reconstrução de aterro no km 13 da rodovia PB-054, trecho Entrada BR-230/Itabaiana; reconstrução 
de aterro na Rodovia PB-082, trecho Itabaiana/Salgado de São Félix. Na(o) – RODOVIA PB-054/
TRECHO: BR-230/ITABAIANA  Município: – UF: PB. Processo: 2012-007760/TEC/LI-1737.  

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 4027/2012 em João Pessoa, 11 de Outubro 
de 2012 – Prazo: 720 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da PB-150: ALCANTIL – 
Santa Cecília do Umbuzeiro / Divisa PB/PE, com uma extensão de 26,12 km, e tendo as seguintes 
características: Coletor secundário, pista de rolamento com 6,0 m de largura e acostamento de 1,0 
m. Na(o) – RODOVIA PB-150 – ALCANTIL / SANTA CECÍLIA –  Município: – UF: PB. Processo: 
2012-004143/TEC/LI-1553.

“HOLANDA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 08.946.147/000-
80, vem por meio desta tornar público que a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente do Município 
de João pessoa, emitiu a Licença de Operação nº 362/2012 em João pessoa, 22 de novembro de 
2012, com vencimento em 22/11/2013, para Residencial Multifamiliar – ‘Holanda´s Garden Place´, 
na Rua José Maria Tavares de Melo, s/n, Brisamar, João Pessoa – PB, CEP 58.000-000”.

Edital de convocação
A presidente da ASSCOMSUL – JPA convoca todos os sócios em dia com suas obrigações 

estatutária, para no dia 02 de dezembro de 2012, a partir das 08:00hs até as 17:00hs participar da 
escolha da nova diretoria. João Pessoa, 29/11/2012.
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A SUPLAN – Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Para-
íba – CNPJ/CPF Nº 09.125.444/0001-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 4564/2012 em João Pessoa, 26 de 
novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Instituto de Polícia Científica – IPC – 
Campina Grande (edificação, drenagem, terraplenagem, pavimentação, paisagismo, entre outras 
na Av. Mal. Floriano Peixoto, Sn, Bodocongó, Município de Campina Grande, UF: PB. Processo: 
2012-008081/TEC/LP-1287.

A SUPLAN – Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba 
– CNPJ/CPF Nº 09.125.444/0001-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 4598/2012 em João Pessoa, 26 de novembro de 
2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de:  Posto Avançado do DETRAN – município de Guarabira 
(edificação, drenagem, terraplenagem, pavimentação, paisagismo, entre outras na Av. Feliciano 
Batista de Amorim, Sn, PB, Município de Guarabira, UF: PB. Processo: 2012-008083/TEC/LP-1288.

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N439/2012
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 da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 27/12/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de material de consumo, telas de nylon, bolsões, lonas e outros, destinado a Empresa 
Paraibana de Abastecimento e serviços Agrícolas - EMPASA, 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 - 12-02155-1
João pessoa, 29 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 N411/2012
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 28/12/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de câmara de conservação, destinado a Secretaria de Estado 
da Saúde - SES, 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 - 12-02168-5
João pessoa, 29 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 N445/2012
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 da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 21/12/2012 às 14:00 horas para:

Aquisição de câmera fotográfica digital integrada com GPS, destinado a Secretaria de Estado 
dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia - SUDEMA, 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 - 12-02170-8
João pessoa, 29 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 N394/2012
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 da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 13/12/2012 às 14:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de amplificador portátil de voz, 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 - 12-02039-8
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

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 14.03.11.522 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2012
DATA DE ABERTURA: 13/12/2012 - ÀS 09:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-02151-8
OBJETO AQUISIÇÃO DE CAMAS E LEITOS PARA CADÁVER DESTINADOS À SALA DE NECROPSIA/

AUTOPSIA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS – SVO/PB.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, Sra. Karla 

Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 221/2012 do Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima na modalidade Pregão do 
tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom 
Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE 
LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 060 – Convênio TF/SVO. Consultas com a Pregoeira 
e a sua equipe de apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h.e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 
3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 29 de novembro de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2012
REGISTRO DA CGE Nº. 12.02171-6
A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, ATRAVÉS DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, REALIZARÁ ÀS 09:30 HORAS, DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2012, TOMADA DE PREÇOS 
Nº. 004/2012, DO TIPO MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO QUE 
TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO      D ÁGUA, COMPOSTO POR 
REDE ADUTORA, RESERVATÓRIO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES, localizada na 
Comunidade SITIO ANDRÉ, no município de PAULISTA NESTE ESTADO. OS INTERESSADOS PODERÃO 
ADQUIRIR O EDITAL, MEDIANTE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE REPRODUÇÃO NO VALOR 
DE R$ 50,00 (CINQÜENTA REAIS) E, OBTER INFORMAÇÕES PERANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, SITUADA À RUA JOÃO DA MATA, S/N, CENTRO ADMINISTRATIVO, 3º BLOCO, 1º ANDAR, 
NO BAIRRO DE JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, NO HORÁRIO 
COMERCIAL, TELEFONE (83) 3218-4660.               

Levi Vieira da Nóbrega
Presidente da CPL

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 Educação, objeto 

do Edital nº 02/2009 e seus Aditivos, homologado em 28 de maio de 2010, CONVOCADOS o(a) a comparecerem, com a maior brevidade possível, e dentro do prazo máximo de 
30 dias, 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.

 INSC NOME CARGO CLASS LOCALIDADE STATUS
01 137322 PRISCYLLA DO NASCIMENTO SILVA Agente de Educação 2 Rural APROVADOS
02 148125 EDNIS BERNARDINO DA SILVA Agente de Educação 3 Rural APROVADOS
03 134431 SUZANA PATRICIA SANTOS RODRIGUES Agente de Educação 4 Rural APROVADOS
04 139200 EDSON SOUZA DA NOBREGA NETO Agente de Educação 5 Rural APROVADOS
05 120905 LIGIA NUNES DE CASTRO Agente de Educação 6 Urbana APROVADOS
06 151136 OZORIO PEREIRA DA COSTA JUNIOR Agente de Educação 7 Urbana APROVADOS
07 135996 JOACIL VENANCIO DA SILVA Agente de Educação 8 Urbana APROVADOS
08 138823 DANIELLE DA SILVA NEVES Agente de Educação 9 Urbana APROVADOS
09 140567 JANILSON VICENTE DA SILVA Agente de Educação 10 Urbana APROVADOS
10 136833 LIGIA CARNEIRO SOBREIRA Agente de Educação 11 Urbana APROVADOS
11 141384 JONIELITON DE AZEVEDO MARQUES Agente de Educação 12 Urbana APROVADOS
12 140162 JOELITON MELO BEZERRA Agente de Educação 13 Urbana APROVADOS
13 111715 HERMANN MEIRA MOREIRA Agente de Educação 1 Urbana DEFICIENTE
14 147224 ELENILMA DO AMPARO PEREIRA FERNANDES Agente de Educação 2 Urbana DEFICIENTE
15 137137 JONAS FERNANDES DA SILVA Auxiliar de Administração 4 Rural APROVADOS
16 139698 CAROLINE COSTA DOS SANTOS Auxiliar de Administração 5 Rural APROVADOS
17 145304 ANNE CARINE MORAIS DE CARVALHO Auxiliar de Administração 6 Rural APROVADOS
18 134109 FERNANDO ANTONIO CABOCLO Auxiliar de Administração 7 Rural APROVADOS
19 148878 LAERTE BRUNO CARNEIRO DE SOUZA Auxiliar de Administração 8 Rural APROVADOS
20 142167 JOCELMA DA COSTA BISPO Auxiliar de Administração 8 Urbana APROVADOS
21 151274 ADRIANO FRAZÃO DE SOUZA Auxiliar de Administração 9 Rural APROVADOS
22 130553 EDVALDO CORREIA DE SOUZA JUNIOR Auxiliar de Administração 10 Rural APROVADOS
23 138188 VALMIR  ALVES ARAÚJO Auxiliar de Administração 1 Urbana DEFICIENTE
24 126345 GIOVANNA TAVARES CADENA Auxiliar de Administração 2 Urbana DEFICIENTE
25 136855 JANIERYS LOURENÇO LINS ALBUQUERQUE Auxiliar de Sala de Creche 3 Rural APROVADOS
26 137891 VANESSA CARLA FARIAS DE LIMA Auxiliar de Sala de Creche 4 Rural APROVADOS
27 133042 GEANA KARLA BARROS O. DE ALBUQUERQUE Auxiliar de Sala de Creche 4 Urbana APROVADOS
28 150843 HELTON FELINTON PEDROSA DE MELO Auxiliar de Sala de Creche 5 Rural APROVADOS
29 119834 REBECCA VILAR VIANA DANTAS Auxiliar de Sala de Creche 5 Urbana APROVADOS
30 133108 LEONEIDE GOMES DE VASCONCELOS Auxiliar de Sala de Creche 6 Rural APROVADOS
31 140120 MYCKAEL ANTONY DOS SANTOS ARAUJO Auxiliar de Sala de Creche 6 Urbana APROVADOS
32 150740 PATRICIA FERREIRA DA SILVA Auxiliar de Sala de Creche 7 Rural APROVADOS
33 136183 FABIA GONÇALVES DE OLIVEIRA MELO Auxiliar de Sala de Creche 7 Urbana APROVADOS
34 142452 THIAGO LUIZ DE OLIVEIRA DO REGO Auxiliar de Sala de Creche 8 Rural APROVADOS
35 125561 SEDMA CLEITE DANTAS FERNANDES Auxiliar de Sala de Creche 8 Urbana APROVADOS
36 130827 JOAPSON EVARISTO CARDOSO Auxiliar de Sala de Creche 9 Rural APROVADOS
37 140456 JOELMA VELOSO PENAFORTE Auxiliar de Sala de Creche 9 Urbana APROVADOS
38 144258 JANAINE SENA DA COSTA Auxiliar de Sala de Creche 10 Rural APROVADOS
39 140389 LEONARDO ACCIOLY DE BARROS PIMENTEL Auxiliar de Sala de Creche 10 Urbana APROVADOS
40 138257 FRANCISCA SUZETE DINIZ DA SILVA Auxiliar de Sala de Creche 11 Rural APROVADOS
41 122922 JOÃO PEREIRA DA COSTA FILHO Auxiliar de Sala de Creche 11 Urbana APROVADOS
42 139196 EDUARDO CORTEZ SOBRINHO Auxiliar de Sala de Creche 12 Rural APROVADOS
43 144999 MATHEUS GONÇALVES GOMES Auxiliar de Sala de Creche 12 Urbana APROVADOS
44 149609 RENAN SOARES DA SILVA Auxiliar de Sala de Creche 13 Rural APROVADOS
45 143346 RAYSSA GLAUCIA FREITAS DOS SANTOS Auxiliar de Sala de Creche 13 Urbana APROVADOS
46 145321 JULIANA DOS ANJOS DA SILVA Auxiliar de Sala de Creche 14 Rural APROVADOS
47 115842 DIEGO BRUNO MARQUES NEVES Auxiliar de Sala de Creche 14 Urbana APROVADOS
48 151301 IGO CASSIO SOUSA Auxiliar de Sala de Creche 15 Rural APROVADOS
49 105100 EDUARDO ARAÚJO LIMA Auxiliar de Sala de Creche 15 Urbana APROVADOS
50 129526 EDUARDO SANTOS DA SILVA Auxiliar de Sala de Creche 16 Urbana APROVADOS
51 121857 JAIRO ALVES DA SILVA Auxiliar de Sala de Creche 17 Urbana APROVADOS
52 127468 RUBEM ALVES DE LIMA Auxiliar de Sala de Creche 18 Urbana APROVADOS
53 130443 PEDRO SANTIAGO COUTO Auxiliar de Sala de Creche 19 Urbana APROVADOS
54 142258 CAMILA DE MELO NERI CAVALCANTE Auxiliar de Sala de Creche 20 Urbana APROVADOS
55 133458 BRUNO DE CARVALHO NÓBREGA VERAS Instrutor de Informática 2 Urbana APROVADOS
56 148763 EDYCARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA Instrutor de Informática 3 Urbana APROVADOS
57 123194 DIOGO DE MENDONÇA NEVES Instrutor de Informática 4 Urbana APROVADOS
58 104066 LEONARDO AMERICO BEZERRA VIANA Instrutor de Informática 5 Urbana APROVADOS
59 136953 TIAGO NOBREGA GOMES PORTO Instrutor de Informática 6 Urbana APROVADOS
60 146229 FILIPY GALIZA SOARES Instrutor de Informática 7 Urbana APROVADOS
61 125459 RUAN CESAR VIEIRA Instrutor de Informática 8 Urbana APROVADOS
62 114936 LUCIANO SANTOS DE LIMA Instrutor de Informática 9 Urbana APROVADOS
63 146622 KEYSTONE HERBETT DOS ANOJOS RODRIGUES Instrutor de Informática 10 Urbana APROVADOS
64 125950 RAFAEL PAIVA FERREIRA Instrutor de Informática 11 Urbana APROVADOS
65 137136 JONAS FERNANDES DA SILVA Instrutor de Informática 12 Urbana APROVADOS
66 124759 ROBERTO MARTINIANO DA SILVA JUNIOR Instrutor de Informática 13 Urbana APROVADOS
67 151363 ROBSON FERREIRA Instrutor de Informática 14 Urbana APROVADOS
68 113962 KATIA CAETANA PEREIRA Instrutor de Informática 1 Urbana DEFICIENTE
69 147649 ADRIANA DA SILVA BARBOSA Merendeira 9 Rural APROVADOS
70 137788 EDIVALDO LUCIANO DE LIMA Merendeira 10 Rural APROVADOS
71 133987 ANA PAULA DOS SANTOS Merendeira 11 Rural APROVADOS
72 146166 JOSIELMA RAMOS DA SILVA Merendeira 12 Rural APROVADOS
73 138415 ELIZANGELA DA SILVA Merendeira 13 Rural APROVADOS
74 150902 JULIANA BATISTA DA SILVA Merendeira 14 Rural APROVADOS
75 138959 DIEGO ARMANDO SILVA DOS SANTOS Merendeira 16 Rural APROVADOS
76 135336 RODRIGO FERNANDES SANTOS Merendeira 17 Rural APROVADOS
77 144091 JOANNA PAULA MARANHÃO DOS SANTOS Merendeira 17 Urbana APROVADOS
78 136345 MARINALVA BARBOZA DE LIMA Merendeira 18 Rural APROVADOS
79 137068 ANA CARLA RIBEIRO Merendeira 18 Urbana APROVADOS
80 140950 CRISTIANA SANTOS LEITÃO Merendeira 19 Rural APROVADOS
81 133356 VERONICA DA SILVA BARRETO Merendeira 19 Urbana APROVADOS
82 139362 FABIANA HELENA TEODORO DE FREITAS Merendeira 20 Urbana APROVADOS
83 148981 ANDREA DO NASCIMENTO DE ALMEIDA Merendeira 22 Urbana APROVADOS
84 108490 NORMANDA OLIVEIRA DE CARVALHO Merendeira 23 Urbana APROVADOS
85 146016 JOANA DARC DOMINGOS DOS SANTOS Merendeira 25 Urbana APROVADOS
86 149867 MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO Merendeira 26 Urbana APROVADOS
87 128728 ELENILDE COSMO DA SILVA Merendeira 1 Rural DEFICIENTE
88 146939 ADRIANA VIEGAS DO NASCIMENTO Merendeira 1 Urbana DEFICIENTE
89 130322 FLÁVIA RENATA DE SOUZA FERREIRA Merendeira 2 Urbana DEFICIENTE
90 140604 JOELSON D AMORIM DA SILVA Merendeira 3 Urbana DEFICIENTE
91 113958 CARLOS ROBERTO VIEIRA PEREIRA Merendeira 4 Urbana DEFICIENTE
92 136563 IVANICE DA SILVA PAULA Orientador Educacional 2 Rural APROVADOS
93 142626 VEIRIANE MARTINS DA TRINDADE Orientador Educacional 3 Rural APROVADOS
94 133698 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA Orientador Educacional 3 Urbana APROVADOS
95 129475 TEREZA CRISTINA NOVAES DE FREITAS Orientador Educacional 4 Rural APROVADOS
96 133950 SAMARA WANDERLEY XAVIER BARBOSA Orientador Educacional 4 Urbana APROVADOS
97 135826 MARGARETE LUCENA GOMES BARBOSA Orientador Educacional 5 Rural APROVADOS
98 135787 MAGNOLIA FERREIRA DOS SANTOS Orientador Educacional 5 Urbana APROVADOS
99 125453 NORMALENA DOS SANTOS CARVALHO Orientador Educacional 6 Urbana APROVADOS
100 148465 MARIA CLEIDE SOARES DE SOUSA Orientador Educacional 7 Urbana APROVADOS
101 136692 ROZENILDA BORGES DA SILVA Orientador Educacional 8 Urbana APROVADOS
102 127049 PATRICIA FERNANDA DA COSTA SANTOS Orientador Educacional 9 Urbana APROVADOS
103 134642 FRANCINEIDE RODRIGUES PASSOS ROCHA Orientador Educacional 10 Urbana APROVADOS
104 133336 ADRIANA MAMEDE DE CARVALHO BEZERRA Orientador Educacional 11 Urbana APROVADOS
105 135740 VERUSKA CORREIA DE ARAUJO Orientador Educacional 12 Urbana APROVADOS
106 139768 EDILVÂNIA SOARES PEREIRA Orientador Educacional 13 Urbana APROVADOS
107 136210 VERA LUCIA DE SOUSA GOMES Orientador Educacional 14 Urbana APROVADOS
108 131769 GRYGENA TARGINO MOREIRA RODRIGUES Orientador Educacional 15 Urbana APROVADOS
109 134092 JALISSON DO NASCIMENTO Professor de Educação Básica II - Artes 3 Urbana APROVADOS
110 124749 RAIMUNDA DE SOUZA SOARES Professor de Educação Básica II - Língua Inglesa 4 Rural APROVADOS
111 137581 ANA VALDETE LIMA MOREIRA Professor de Educação Básica II - Matemática 5 Urbana APROVADOS
112 138547 JOSÉ MOISÉS FILHO Professor de Educação Básica II - Matemática 6 Urbana APROVADOS
113 130142 EMILIANA BARROS DA SILVA Professor de Educação Básica II - Matemática 7 Urbana APROVADOS
114 113902 DEBORAH DORNELLAS RAMOS Psicólogo 2 Urbana APROVADOS
115 129313 ANNE GLEIDE FILGUEIRA PEREIRA Psicólogo 3 Urbana APROVADOS
116 108830 ERIC DOUGLAS SPENCER HARTMANN Psicopedagogo 4 Urbana APROVADOS
117 125067 JOSEANE AZEVEDO OLIVEIRA LINS DOS SANTOS Psicopedagogo 5 Urbana APROVADOS
118 128528 EDIVANIA DIAS DE ARAUJO MACIEL Supervisor Educacional 2 Rural APROVADOS
119 138688 PRISCILLA LEANDRO PEREIRA Supervisor Educacional 3 Rural APROVADOS
120 133636 PATRICIA GUEDES CORREA GONDIM Supervisor Educacional 3 Urbana APROVADOS
121 133933 EDILEUZA ARAUJO MONTEIRO Supervisor Educacional 4 Rural APROVADOS
122 134297 FLAVIA CILENE RODRIGUES MIRANDA Supervisor Educacional 4 Urbana APROVADOS
123 134804 VERA LUCIA DE MELO Supervisor Educacional 5 Rural APROVADOS
124 136608 JANAINA LIMA LUNA RODRIGUES Supervisor Educacional 5 Urbana APROVADOS
125 127068 PATRICIA FERNANDA DA COSTA SANTOS Supervisor Educacional 6 Urbana APROVADOS
126 123449 ANA PAULA PEREIRA DE ARAÚJO Supervisor Educacional 7 Urbana APROVADOS
127 137944 RAQUEL DO NASCIMENTO SABINO Supervisor Educacional 8 Urbana APROVADOS
128 135777 MAGNOLIA FERREIRA DOS SANTOS Supervisor Educacional 9 Urbana APROVADOS
129 135696 KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA Supervisor Educacional 10 Urbana APROVADOS
130 144512 IPONEIDE PEREIRA DA SILVA ALBUQUERQUE Supervisor Educacional 11 Urbana APROVADOS
131 144895 RITA ELIANE SILVA DE SOUZA Supervisor Educacional 12 Urbana APROVADOS
132 138493 VERONICA JUSSARA SILVA Supervisor Educacional 13 Urbana APROVADOS
133 135889 LADJANE FIDELIS FELINTO Supervisor Educacional 14 Urbana APROVADOS
134 140495 WALESKA MONTEIRO DOS SANTOS Supervisor Educacional 15 Urbana APROVADOS
135 108946 EDNEY CAVALCANTE MACHADO Técnico em Contabilidade 2 Urbana APROVADOS
136 137957 IREMAR MONTENGRO DA SILBA Vigilante 7 Rural APROVADOS
137 139038 PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA Vigilante 8 Rural APROVADOS
138 125272 ALEXANDRE ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA Vigilante 8 Urbana APROVADOS
139 139115 FERNANDO ANTONIO PEREIRA TELES Vigilante 9 Rural APROVADOS
140 117203 SANDRO GOMES DA SILVA Vigilante 9 Urbana APROVADOS
141 142349 JOSINALDO FRANCISCO FERREIRA Vigilante 10 Urbana APROVADOS
142 147603 WENDERSON RENOVATO DE LIMA Vigilante 11 Urbana APROVADOS
143 145253 DAYLSON SOARES DE LIMA Vigilante 12 Urbana APROVADOS
144 124253 CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR Vigilante 13 Urbana APROVADOS
145 136900 ISAIAS BERNARDO DA SILVA Vigilante 14 Urbana APROVADOS
146 144669 MÁRCIO HORACIO DE ANDRADE Vigilante 15 Urbana APROVADOS
147 145954 HEVERTON GOMES DA CRUZ Vigilante 16 Urbana APROVADOS
148 139445 CARLOS AUGUSTO ROLIM DA SILVA JUNIOR Vigilante 17 Urbana APROVADOS
149 103225 DEMOSTENES SANTOS Vigilante 18 Urbana APROVADOS
150 142983 FRANÇO WLLISSES GALDINO DE LIMA  Vigilante 1 Rural DEFICIENTE
151 146326 MILTON CARLOS SILVA PINHEIRO Vigilante 1 Urbana DEFICIENTE
152 145669 MÔNICA ELIAS DOS SANTOS FELIZARDO Vigilante 2 Urbana DEFICIENTE

Santa Rita, 29 de NOVEMBRO de 2012.
MARCUS ODILON RIBEIRO COUTINHO

Prefeito Constitucional

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA 
CLAUDINO–PB, CNPJ Nº 01.613.283/0001-
00, torna público que requereu à  SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, a Licença Previa nº 2012-008435/
TEC/LP-1312, para Construção de Açude 
Publico, situado no Distrito de Santa Rita, 
Joca Claudino - PB.

A EMPRESA HENRIQUES ESTRUTURA 
E FERRAGENS LTDA, COM CNPJ N.º 
01.878.866/0001-62 INSCRIÇÃO MUNICI-
PAL 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 FUNCIO-
NAMENTO DA EMPRESA.

FRANCISCA ROBERIA FERNANDES 
DANTAS - CNPJ/CPF Nº 01.136.386/0001-
26,  Torna público que à SUDEMA – (Supe-
rintendência de Administração do Meio 
Ambiente), emitiu a Licença de Operação nº 
4359/2012 em João Pessoa, 09 de novembro 
de 2012 – Prazo: 730 dias. Para atividade 
de: Tercelagem e acabamento de fio de 
algodão para uso doméstico. Na(o) – Km 
03 – SITIO MALHADA GRANDE.  Município: 
ITAPORANGA/PB, - PROCESSO DE Nº 
2012-006120/TEC/LO-3632

EDITH ALVES AMARANTE - CNPJ/
CPF Nº 12.695.801/0001-06,  Torna público 
que à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), emitiu a 
Licença de Operação nº 4429/2012 em João 
Pessoa, 13 de novembro de 2012 – Prazo: 
730 dias. Para atividade de: Fabricação de 
Tijolos. Na(o) – BR 230 Km 298 – SITIO 
MALHADA GRANDE – ZONA RURAL  Mu-
nicípio: SANTA LUZIA/PB, - PROCESSO DE 
Nº 2012-006804/TEC/LO-3764

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
GRANDE-PB, CNPJ: 08.891.830/0001-68, 
torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a renovação da Licença de 
instalação, para recuperação de barragem de 
terra localizada no sítio Gameleira

A EMPRESA EQUILÍBRIO CONSTRU-
TORA 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 esgota-
mento sanitário interligado a rede pública da 
Cagepa, situado Avenida Sapé S/N com a 
Rua Silvino Chaves e Avenida Ingá – Bairro 
Manaíra, Nesta Capital.

O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO 
CNPJ/CPF Nº 09.112.236/0001-94 torna 
público que requereu junto A SUDEMA – SU-
PERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MEIO AMBIENTE, a renovação da 
Licença de Operação Nº 2790/2010. Para 
a atividade de HOSPITAL (ASSISTÊNCIA 
MÉDICA HOSPITALAR EM ONCOLOGIA. 
Na(o) AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, 1140 
-  CEP 50.015-170 :  Município: JOÃO PES-
SOA – UF: PB

L J L CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO 
LOCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – CNPJ 
Nº 07.698.967/0001-38, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença 
de Operação – Escritório de Construção Civil 
AC-150m² - Centro – JOÃO PESSOA – PB. 
Processo: 2012-008229/TEC/LO-4183.

S. A SOBRINHO INDÚSTRIA AGRO-
PECUÁRIA LTDA –  CNPJ/CPF Nº 
09.088.063/0001-16, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 2811/2012 em João Pessoa, 22 
de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Fabricação de Doces – Ba-
nanada, Goiabada e Cajuada. Na(o) – BR 
230 km 506 – CAPOEIRA Município: CAJA-
ZEIRAS – UF: PB. Processo: 2012-004098/
TEC/LO-3326.

CERÂMICA SANTA BARBARA LTDA – 
CNPJ Nº 10.765.402/0001-30, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 4600/2012 em João Pessoa, 
27 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: Lavra de Argila de 
forma mecanizada, para uso na Indústria de 
Cerâmica. Referente ao Processo DNPM nº 
846.516/2012. Na(o) – Fazenda Monte Alegre 
Município: MULUNGU – UF: PB. Processo: 
2012-007959/TEC/LI-1760.

ALECSANDRO DA SILVA PONTES – 
CNPJ/CPF Nº 030.998.074-78, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 4526/2012 em João Pessoa, 
21 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: Edificação Multifamiliar 
C/02 Unidades Habitacionais, dotado de sis-
tema de esgotamento sanitário (fossa séptica 
e sumidouro). Na(o) – Rua Sem Nome QD. 
22 LT 281 – GRAMAME Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-003152/
TEC/LI-1498.

MONICA SIMPLICIO FERREIRA – CNPJ/
CPF Nº 15.587.699/0001-05, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4387/2012 em João Pessoa, 
9 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Bar, com utilização de 
som mecânico. Na(o) – Rua Manoel Severino 
Pessoa Nº 92 – Loteamento Santa Marta 
Município: CONDE – UF: PB. Processo: 
2012-005115/TEC/LO-3476.

FRAPP EMPREENDIMENTOS LTDA – 
CNPJ Nº 11.566.101/0001-40, com endereço 
a Avenida Ministro José Américo de Almeida, 
340, 1º Andar, sala 206, torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente, a Licença de Operação, para 
regularização de um prédio Multifamiliar, uso 
R6, situado na Rua Dr. Antônio Palitot Lopes 
Braga, Lote 84, no Bairro dos Bancários.

LEONARDO VIEIRA SOARES - CPF 
Nº 019.700.014-29, torna público que re-
quereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença 
de Operação – Construção de residência 
unifamiliar – AC-268,37m² - PONTA DOS 
SEIXAS – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 
2012-008447/TEC/LO-4248.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
TERMO DE CONVOCAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012.

Fica a empresa ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
sob o nº 05.881.170/0001-46, para, querendo no prazo de 05 (cinco) dias assinar o 
instrumento de contrato referente à Tomada de Preços 02/2012, valor R$ 473.747,25 
- (Quatrocentos e Setenta e Três Mil, Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Cin-
co Centavos), cujo objetivo é a Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário, 
Rua Osvaldo Trigueiro, s/n, conforme TC PAC203489/2012, PMBT/PB e o FNDE/MEC.

Baia da Traição, 28 Novembro de 2012.
JOSÉ ALBERTO DIAS FREIRE

Prefeito

O INSTITUTO SÃO JOSÉ/HOSPITAL PADRE ZÉ – CNPJ Nº 08.667.206/0001-81, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Operação nº 4550/2012 em João Pessoa, 22 de novembro de 2012 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Atividades Hospitalares e Ambulatoriais, na Av. 
Desembargador Botto de Menezes, nº 657, Tambiá Município de João Pessoa – PB. 
Processo: 2012-007112/TEC/LO-3838.

NIVALDO SANTANA DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 050.797.487-53, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 4095/2012 em João Pessoa, 17 de outubro de 2012 – Prazo: 180 dias. Para 
a atividade de: Edificação comercial e residencial unifamiliar. Na(o) – Rua João Cancio 
da Silva – LT. 403 QD. 23 – Manaira Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-006211/TEC/LP-1092.
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