
clima & tempo
Sertão

29o Máx.
20o  Mín.

34o   Máx.
19o  Mín.

36o   Máx.
21o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,022 (compra) R$ 2,023 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,950 (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,609 (compra) R$ 2,611 (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

06h21

18h32

2.1m

baixa

baixa

00h04

12h09

0.5m

0.6m

l Mostra sobre cultura afro acontece no Museu Assis Chateaubriand, em CG
 
l Selão Municipal de Artes Plásticas seleciona participantes a partir de hoje 
 
l Encontro de Incubadora de Economia Solidária começa dia 9 na UFPB 

l Saúde treina médicos da rede pública no Sertão sobre Influenza no dia 10

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

224 candidatos na PB podem 
ficar sem mandatos se eleitos

Ano CXIX
Número 211

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

www.paraiba.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb jornalauniao.blogspot.com
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Altura

2.1m

Propaganda eleitoral no rádio 
e na televisão termina hoje

FIM do GUIA

A Paraíba tem 224 candi-
datos a prefeito, vice-prefeito 
e vereadores que podem não 
assumir caso vençam as elei-
ções por causa da Lei da Ficha 
Limpa. Eles têm recursos no 
TRE e TSE que só serão julga-
dos após o pleito. PágINA 17

PágINA 17

O ministro do STF, Joa-
quim Barbosa, apontou que 
o ex-ministro da Casa Civil, 
José Dirceu, foi o mandante 
do esquema de compra de 
apoio político. PágINA 19

A empresa tem cinco 
dias para apresentar expli-
cações ao órgão sobre as 
panes nas ligações registra-
das nas últimas semanas. 
PágINA 25

As 352 casas, que vão 
beneficiar comerciários e 
hoteleiros, serão constru-
ídas dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida.  
PágINA 13

Barbosa condena 
Dirceu, Genoíno 
e Delúbio no caso 
do Mensalão

Procon-JP 
notifica TIM 
por má prestação 
de serviço

Estado anuncia 
investimentos de 
R$ 24,5 milhões 
em habitação

em bRaSília

telefonia moRadiaS

PágINA 14 PágINA 16PágINA 5

Campanha de 
prevenção às 
drogas será 
lançada em JP

UFCG divulga 
resultado da 
prova escrita do 
concurso público

Exposição 
Arte Cibernética 
será aberta 
hoje na capital

A operação “Pit Stop” realizada pela Corregedoria do detran e pela Polícia Civil prendeu 10 pessoas, 
cinco delas servidoras do órgão de trânsito, acusadas de cadastrar veículos irregulares. PágINA 16

10 presos por fraude contra o detran

foto: Secom-Pb

PágINA 3

Escritor italiano 
Raffaele de Giorgi 
fala sobre a sociedade 
universalizada

ENTREVISTA

Embrapa realiza pesquisa sobre o abacaxi produzido na PB PágINA 15

A Semob está implantando faixas preferenciais para ciclistas em avenidas na capital  PágINA 13

foto: dayse euzébio/Secom-JP



Numa democracia, como ocorre no 
Brasil, as eleições são de fundamental 
importância, além de representar um 
indispensável ato de cidadania. Elas 
possibilitam a escolha de representan-
tes e governantes que fazem e execu-
tam leis que interferem diretamente 
em nossas vidas. Escolher mal um go-
vernante pode representar uma queda 
na qualidade de vida. Sem contar que 
são os políticos os gerenciadores dos 
impostos que pagamos. Desta forma, 
precisamos dar mais valor a política 
e acompanhar com atenção e critério 
tudo que ocorre em nossa cidade, no 
Estado e no país. 

O voto deve ser valorizado e ocor-
rer de forma consciente. Devemos vo-
tar em políticos com um passado lim-
po e com propostas voltadas para a 
melhoria de vida da coletividade.  Dito 
assim, parece fácil, mas a história está 
recheada de decepções políticas. Enti-
dades ligadas à defesa da cidadania, da 
ética e até a instituições religiosas têm 
divulgado pela internet, na imprensa e 
nos encontros que realizam uma série 
de recomendações ao eleitor-cidadão. 

Com a aproximação do dia do plei-
to, marcado para o próximo domingo, 
não custa relembrar algumas dessas 
dicas que podem facilitar a conscien-
tização do eleitor, marcadamente na-
quele momento em que ele se encon-
tra sozinho na cabine eleitoral. Como 
instituição que zela pela democracia, 
pela justiça social e pela igualdade, a 
imprensa tem responsabilidades com 
a cidadania e A UNIÃO, de tradição se-
cular, entende estar cumprindo o seu 
papel ao relembrar algumas dessas re-
comendações.  

Debater a respeito dos problemas 
políticos, empregando informações 
corretas e bom senso é essencial. Uma 
das maiores bobagens que existe é di-
zer que política não se discute. Só não 
podemos confundir a conversa com a 
agressão, com o fundamentalismo. O 
pretenso comportamento “apolítico” 
nada mais é do que a renúncia a um 
direito individual e praticamente um 
cheque em branco para os maus polí-
ticos. 

Na hora de votar, é preciso levar 
em conta qual o passado do seu can-
didato? Ele enriqueceu do dia pra noi-
te? Em que ele trabalha? Que ideias ele 
defende? Ele muda de opinião como 
quem muda de camisa? Com quem ele 
faz aliança?

O voto é só o começo da história. 
Pressione, acompanhe e participe. Co-
bre do seu candidato o que foi dito na 
campanha. Coerência é uma virtude 
que precisa ser mais cultivada na polí-
tica. Se o seu representante mudar de 
ideia, que seja por bons argumentos e 
não por outros incentivos. A responsa-
bilidade, pois, do cidadão não se esgo-
ta no momento do voto. Também é sua 
tarefa acompanhar o desempenho dos 
candidatos que vierem a se eleger.

O melhor fiscal do ficha limpa 
deve ser o eleitor. Rouba mas faz é um 
slogan velho. É preciso escolher quem 
tenha boas propostas, quem faça e não 
roube. A melhor maneira de fazer isso 
é participando, se envolvendo. Em ou-
tras palavras, como dizem os treinado-
res de futebol, tem que chegar junto. 
Até porque tem político por aí que se 
acha o maior Pelé.  E na verdade não 
passa de um perna-de-pau. 

Diz-se que os aeroportos não estarão 
prontos para a Copa. Não é só a chegada 
e a partida dos aviões que atrasam. A 
restauração e ampliação dos aeroportos 
atrasam também, sem previsão de quando 
terminam. O que implica no custo das 
obras, pois serão reajustadas. Esse é um 
mal crônico da agenda governamental 
brasileira: as obras atrasam, têm seu preço 
reajustado, e o custo – que já era superfa-
turado – assume cifras astronômicas.

Quando houve a tragédia do Aeropor-
to de Congonhas, em que um avião da TAM 
não conseguiu parar nos avaros 1.900 m 
de pista (Guarulhos/Cumbica tem 3.700 
m), durante um pouso numa noite de 
chuva, foi iniciada uma devassa nas obras 
e nos custos dos aeroportos do Brasil. 
Constatou-se um caso de superfaturamen-
to notável: o aeroporto de Maceió havia 
sido superfaturado em 500 % (quinhen-
tos por cento, quer dizer, um preço cinco 
vezes maior!). 

Mas logo se botou uma pedra em 
cima, como acontece no Brasil. Até as 
investigações sobre a causa mortis do Air-
bus da TAM foram suspensas. Sabe-se, no 

entanto, que perderam a vida 199 pessoas, 
uma dúzia delas fora do avião. Estas víti-
mas estavam no depósito da TAM, em que 
o avião colidiu, e num posto de gasolina 
anexo ao depósito, em área imprópria para 
a instalação de um posto de combustíveis 
– a poucos metros da pista de pouso.

O acidente do Airbus da TAM foi resul-
tado de erros cometidos por várias pessoas 
e entidades. A começar das fábricas e opera-
doras de aviões, que exigem aparelhos que 
voem rápido – sem considerar que eles 
devem, também, voar devagar, em caso de 
necessidade. Nas aterrissagens, por exem-
plo: o Airbus da TAM tocou a pista à 230 km 
por hora. Quando o reverso falhou, quando 
os freios falharam, quando a pista acabou, o 
Airbus estava a 175 km por hora. 

O Aeroporto de Congonhas não tinha 
área de escape, apta para absorver e deter 
um avião que ultrapasse a extensão da 
pista. O Aeroporto de Brasília tem 3.300 m 
de pista, contra os 3.500 m da pista de Pe-
trolina. As pistas de pouso brasileiras é que 
deveriam ser superfaturadas, com 3.901 m, 
como em Londres, e os 3.805 m da Portela, 
em Lisboa, que não é escola de samba.
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Um
Inesquecíveis e imperdoáveis 

  A hora da cidadania

Chegadas e partidas
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O programa de transferência 
de renda Bolsa Família alcançou 
13,7 milhões de famílias no mês 
de setembro. O total do valor re-
passado foi de R$ 2 bi, de acordo 
com o Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome 
(MDS), uma média de R$ 149,88 
por família. 
A maior parte dos recursos foi 
destinada ao Nordeste. Na região, 
7 milhões de famílias – 50,8% do 
total – receberam o benefício do 
Bolsa Família, no total de R$ 1,1 
bi. O Estado da região com mais 
pagamentos foi a Bahia, no qual 
1,79 milhão de famílias recebe-
ram R$ 267,5 milhões. É o tipo de 
programa de distribuição de renda 
que não tem volta.

Centrais Elétricas da Paraíba 
S.A. – EPASA, que explora a  
Termoparaíba e Termonor-
deste, teve benefícios e in-
centivos aprovados na última 
reunião da Diretoria Colegiada 
da Sudene. Terá redução de 
75% do Imposto de renda e 
adicionais não restituíveis. 

Em alguns municípios os juízes 
estão limitando os saques ban-
cários em até R$ 2 mil, medida 
que deve perdurar até segunda-
-feira. É uma forma de dificultar 
a chamada compra de votos, tão 
comum nas comunidades pobres 
nessa reta final de campanha 
política.

Até domingo as autoridades 
ficarão de plantão para re-
ceber qualquer tipo de de-
núncia de fatos que atentem 
contra a lisura do pleito. É 
que nessa reta final bate o 
desespero em alguns can-
didatos que partem para o 
“vale tudo”.

Por determinação do Procurador da República, Dr. Bruno Barros de As-
sunção, o Ministério Público Federal instaurou inquérito civil para apurar 
possíveis irregularidades na atividade de pesquisa e extração de minério 
e ferro no município de Curral Velho. A extração de minério naquela área é 
desenvolvida pela empresa Comport Ltda.

RENDA MÍNIMA

INCENTIVOS

PREVENÇÃO VIGÍLIA

MINÉRIO

OLHO VIVO

A instituição de concurso 
pelo Estado para o pesso-
al da parte burocrática da 
máquina oficial é um avanço 
considerável na qualificação 
do serviço público oferecido 
aos paraibanos. Esse tipo de 
concurso é pioneiro, vez que 
os certames, até então,  eram 
setorizados e nunca chega-
vam a essa área.
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É só no que se fala entre amantes 
do western: os 20 anos do lançamento 
de Os Imperdoáveis, de Clint Eastwood. 
Leitores da coluna de Artur Xexéo 
(calma, Fernando Moura, não haverá 
transcrição, não!) chegaram a eleger o 
filme como o maior faroeste de todos os 
tempos, muito à frente, acreditem, de 
Rastros de Ódio, de John Ford, o mais 
querido dos críticos de cinema, mas 
sexto colocado no ranking de quem lê o 
colunista de O Globo.

Na tal lista, os outros votados fo-
ram, pela ordem, Era Uma Vez no Oeste, 
de Sergio Leone; Os Brutos Também 
Amam, de George Stevens; O Homem 
que Matou o Facínora, de John Ford; 
Sete Homens e um Destino, de John 
Sturges; Meu Ódio Será Sua Herança, 
de Sam Peckimpah; Matar ou Morrer, 
de Fred Zinnemann; Três Homens em 
Conflito, de Sergio Leone, e Butch Cassi-
dy, de George Roy Hill. O próprio Xexéo 
acrescentou O Matador, de Henry King, 
seu western favorito.

 Bem, no meu caso, que já escrevi 
sobre cinema e era admirador de faroes-
tes (a admiração continua, mas o gênero 
foi praticamente extinto), confesso ter 
ainda hoje dificuldade em escolher o 
meu favorito. Nessa lista mesmo, não 
sei se ficaria com Os Brutos Também 
Amam, O Homem que Matou o Facínora, 
Matar ou Morrer, Rastros de Ódio ou 
Meu Ódio Será Sua Herança. E, fora da 
lista, o que dizer de No Tempo das Dili-
gências e Paixão dos Fortes, de Ford, ou 
de Onde Começa o Inferno e Eldorado, 

de Howard Hawks? Para citar apenas os 
clássicos, bem entendido.

Sim, porque há outros títulos ines-
quecíveis na memória de qualquer fã 
de bangue-bangue: Winchester 73, de 
Anthony Mann; Vera Cruz, de Robert 
Aldrich; Duelo de Titãs e Sem Lei e Sem 
Alma, de John Sturges; Minha Vontade 
é Lei, de Edward Dmytryk – e por aí vai. 
Aliás, rememorando esses filmes (não 
considerados clássicos, mas bem re-
presentativos do gênero), lembrei que 
antigamente a gente também se encan-
tava com os títulos dos faroestes. E que 
títulos havia! Confiram alguns comigo: 
Estigma da Crueldade, Da Terra Nascem 
os Homens, Um Pecado em Cada Alma, O 
Rio das Almas Perdidas, Um de Nós Mor-
rerá, O Último Pôr-do-Sol, Como Nasce 
um Bravo, A Árvore dos Enforcados, 
Pistoleiros do Entardecer. Que beleza!

É, mas nem tudo são flores quando 
se faz uma viagem assim ao Velho Oeste. 
Ou melhor, quando se toma o desvio que 
leva ao chamado western spaghetti. Nes-
sa vertente, há títulos decentes, como 
Era Uma Vez no Oeste e Quando Explode 
a Vingança, por exemplo, mas a indecên-
cia é espinhosa em coisas tipo: Sartana 
Chegou para Matar; Deus os Cria, Eu os 
Mato; Se Encontrar Sartana, Reze pela 
Sua Morte; Atire para Viver e Reze pelos 
Mortos; Django contra Quatro irmãos; 
Quatro Velas para um Cadáver; e o in-
crível Wanted, o Procurado. São títulos 
imperdoáveis, indignos de um gênero 
que deixou saudades muito bem escritas 
na memória dos seus admiradores. 

A partir de hoje a Policia co-
meça a monitorar algumas 
favelas de Campina Grande, 
procurando evitar a influ-
ência de traficantes sobre 
eleitores pobres e indefe-
sos. Em eleições passadas 
em alguns locais imperou o 
“voto do medo”.
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EXCLUSIVO

Raffaele De Giorgi
Professor e escritor

Teoria da sociedade 

A palavra “crise” 
não tem
sentido, do 
ponto de vista 
da construção 
da linguagem

undos da Sociedade do Mundo”, é o nome do livro do escritor 
Raffaele De Giorgi, que é diretor e professor de Teoria Geral 
do Direito e Sociologia do Direito da Facoltá di Giurisprudenza 
dell’Universitá del Salento, Lecce, na Itália. Ele esteve na Para-
íba onde proferiu palestra sobre o tema “Teoria da sociedade: 
Os Mundos da Sociedade do Mundo”. Ele defende que a atual 
sociedade funciona se nós a universalizarmos no sentido das 
finanças, ciências, religiões. Na entrevista a seguir, ele explica 
sobre o tema e informa que nem todos os sistemas dessa so-
ciedade estão universalizados. “Para entendermos essas con-
tradições temos que despedaçar ou quebrar conceitos e ideias 
que não se condizem mais, todavia com uma diferença geo-
gráfica de um mundo passado que não existe mais. Por isso, 
necessitamos de todas as palavras para entendermos algo do 
presente, porque estamos sempre ouvindo falar em crise, essa 
crise não tem sentido. Mas o que é crise na sociedade?”.

Explique o conceito sobre 
o tema Teoria da Sociedade: Os 
Mundos da Sociedade do Mundo.

O tema “Teoria da sociedade: 
Os Mundos da Sociedade do Mun-
do” é um tema de relevância muito 
grande, porque nós utilizamos o 
conceito de sociedade pela forma 
mais clara porque atuamos na so-
ciedade e ela merece um conceito 
claro, algo que tenha sentido. As-
sim que reflexionarmos sobre a 
sociedade podemos ajudar a en-
tender algo do presente. As pers-
pectivas sociológicas explicam a 
existência de uma infinidade de 
mundos sociais ao interno dessa 
sociedade mundo, por outras pa-
lavras, as incursões teóricas iden-
tificam uma reunião de mundos 
que conduzirá à formação de uma 
sociedade mundial.

Como você define a socieda-
de atual?

A sociedade atual é uma socie-
dade única no sentido de que temos 
um singular modelo de sociedade, a 
modernidade dessa sociedade des-
caracteriza o modelo de sociedade 
moderna, portanto, a sociedade do 
presente é única no sentido de que 
ela oferta um mundo concretizado 
com possibilidades de atuações so-
ciais para todos. Outros modelos de 
sociedade, anteriormente formula-
dos pelos processos civilizacionais, 
caminharam por formas diferen-
tes e de matriz fundada na distin-
ção igualdade-desigualdade entre 
as pessoas. Essa sociedade nega o 
processo de distinção, constrói o 
tudo que amanhã pode significar o 
nada, ela quer absolver tudo para si 
mesma. E esse é um método que re-
vela um problema mundial. 

De que maneira a sociedade 
pode funcionar?

A sociedade funciona se nós a 
universalizarmos no sentido das 
finanças, ciências, religiões, po-
rém nem todos os sistemas dessa 
sociedade estão universalizados. 
Na Política, por exemplo, ela está 
delimitada territorialmente, no 
Direito também e na Economia 
não. Então, podemos dizer que os 
grandes problemas da sociedade 

no mundo, surgem a partir dessas 
contradições. Há verdadeiramen-
te uma complexidade nos siste-
mas da sociedade, que vai impli-
car na sua funcionalidade efetiva 
ou não.

Como nós podemos entender 
essas contradições?

Para entendermos essas con-
tradições temos que despedaçar 
ou quebrar conceitos e ideias que 
não se condizem mais, todavia 
com uma diferença geográfica de 
um mundo passado que não existe 
mais. Por isso necessitamos de to-
das as palavras para entendermos 
algo do presente, porque estamos 
sempre ouvindo falar em crise, essa 
crise não tem sentido. Mas o que é 
crise na sociedade? A palavra ‘cri-
se’ não tem sentido, do ponto de 
vista da construção da linguagem 
quando não se sabe explicar o pre-
sente avassalador se utiliza uma 
expressão que explica tudo sem 
explicar absolutamente nada, a ex-
pressão surge como um princípio 
explicativo, que não explica nada. 
É um absurdo porque quando nós 
não sabemos o que vem a ser (o fe-
nômeno sob análise) não deveria 
existir a palavra. A sociedade con-
temporânea está abandonada a si 
mesma.

O que pode ser feito para re-
verter esse quadro? 

Em primeiro lugar, entender 
o que está acontecendo e para 
entender algo que esteja aconte-
cendo precisamos de menos con-
ceito. É necessário desenvolver 
perspectivas totalmente diferen-
tes que não são perspectivas para 
sair de uma crise, são perspectivas 
que surgem se considerarmos a 
crise como consequência natural 
do normal funcionamento de um 
seguimento, onde nós possamos 
a partir de novas teorias recons-
truirmos o processo de domínio ou 
adaptação ao presente. Um grande 
escritor austríaco, disse uma vez 
que os grandes intelectuais não 
são aqueles que podem observar 
o futuro, grandes são aqueles que 
entendem pouco a pouco o signifi-
cado do presente.

“M

Quais as novas perspectivas 
de pensamento da sociedade atual 
na área do Direito?

O Direito tem nessa socieda-
de uma função muito importante e 
elevada, que é a de imunizar a so-
ciedade frente a sua produção de 
riscos ininterrupta. O que acontece 
é que a política explora o direito e 
sobre o direito dá sentido as fun-
ções. Assim como no interior do 
direito não necessitamos de mais 
direito e nem de menos direito, mas 
de um direito que possa atender 
uma estrutura conceitual adequada 
a uma sociedade moderna, um di-
reito que represente o sistema que 
vai funcionalizar a modernidade da 
sociedade moderna. O direito, por-
tanto, assume a função de distribuir 
(racionalizar e disciplinar) os riscos 
produzidos pela sociedade de ma-
neira a efetivar o equilíbrio social.

O que tem a ver as relações 
internacionais com a teoria da 
sociedade?

As relações internacionais ne-
cessitam rever seus requisitos. As 
relações internacionais, nos Esta-
dos Unidos, por exemplo, tem se 
traduzido por um grande problema 
no domínio e controle do mundo 
nos últimos 40 anos. Isto em fun-
ção da existência de um dualismo 
que era muito sensível identificado 
na perspectiva: esquerda e direita, 
oriente e ocidente, Estados Unidos 
e inimigos dos Estados Unidos, alia-
dos e inimigos etc. A perspectiva de 
uma sociedade do mundo elimina a 

metodologia e deixa órfão o objeto 
das relações internacionais, a ideia 
da sociedade mundo extingui tal 
simplicidade. A partir de agora ini-
ciamos a modernidade de uma so-
ciedade moderna.

Explique mais sobre a ex-
periência de uma sociedade mo-
derna.

Passamos a dar início a uma 
experimentação, qual seja, as pri-
meiras manifestações (modernas) 
dessa sociedade moderna já são 
explicadas no acesso à informação, 
grandes possibilidades de acesso à 
informação. A singular questão des-
sa modernidade da sociedade é tra-
duzir o teorema de como construir 
o futuro, pois as antigas ferramen-
tas não mais funcionam, portan-
to, temos que construirmos novos 
mecanismos. A questão é: como 
construir o futuro? Não há tragédia, 
sabemos que temos infinitas 
possibilidades de construir-
mos esse futuro. Eu creio que 
as relações internacionais lhe 
dão com problemas que pode-
riam ser enfrentados de ma-
neira diferente se pudéssemos 
formulá-los de maneira dife-
rente.

Fale um pouco sobre o 
seu livro que discute o novo 
conceito de sociedade atual 
publicado no ano de 2008.

A obra intitulada “Mundi 
della Società del Mondo” (Mun-
dos da Sociedade do Mundo), 

surge para tratar dessa moderni-
dade da sociedade moderna, a par-
tir de constatações inequívocas. A 
primeira delas de que a metodolo-
gia da formulação de conceito pelo 
pensamento moderno iluminista 
liberal não mais oferta perspectiva 
de funcionamento, essa sociedade 
não admite antigos conceitos. Outra 
é de que a modernidade da socieda-
de moderna não mais legitima for-
mulações dogmáticas, elaborações 
hierárquicas. A modernidade da 
sociedade moderna identificou na 
produção da comunicação social a 
ferramenta de seu desenvolvimen-
to e expansão. A modernidade da 
sociedade moderna, como escreveu 
Niklas Luhmann, se expande com a 
expansão da comunicação social. O 
que faz surgir uma perspectiva para 
a construção de uma sociedade do 
mundo, uma sociedade mundial. 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

universalizada
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Potira Maia será aberta 
hoje no Espaço Cultural
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Elisa Gonsalves lança A 
Curva Pedagógica 
a capital

O paraibano José Rufino 
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em São Paulo
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LIVRO EXPOSIÇÃO

FOTO: Divulgação

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Oito das 17 obras que compõem 
a coleção Arte Cibernética, per-
tencente ao instituto paulista 
Itaú Cultural e considerada 
uma das pioneiras do Brasil, 
integram exposição homônima 
cuja abertura acontece hoje, 
com coquetel a partir das 19h, 

na galeria da Estação das Artes, prédio anexo à 
Estação Cabo Branco, localizada no bairro Alti-
plano, em João Pessoa. Na ocasião, o coordenador 
do Núcleo de Inovação da instituição, jornalista 
Guilherme Kujawski, ministra palestra sobre o 
mesmo tema da mostra às 19h30, no auditório 
da entidade. O público poderá visitá-la até o dia 
25 de novembro.

As obras que integram a coleção do Itaú 
Cultural e serão vistas pelo público, na Estação 
das Artes, são as seguintes: Descendo a Escada 
(2002), de Regina Silveira; Op_Era: Sonic Di-
mension (2005), de Rejane Cantoni e Daniela 
Kutschat; Reflexão #3 (2005), de Raquel Kogan; 
Life Writer (2005), de Christa Sommerer e Lau-
rent Mignonneau; Text Rain (1999), de Camille 
Utterback e Romy Achituv; Les Pissenlits (2006), 
de Edmond Couchot e Michel Bret; Pixflow 2, do 
coletivo belga Ab[au], e Ultra-Nature (2008), de 
Miguel Chevalier.

Os oito trabalhos foram selecionados para 
compor a exposição por serem considerados 
os que melhor contextualizam o que se produz 
em arte cibernética na atualidade. “Arte e tec-

Oito obras da coleção do Instituto Itaú Cultural integram a exposição 
que será aberta hoje à noite, na Estação das Artes, em João Pessoa

‘Ultranature’,
de Miguel Chevalier,  

é uma das obras  
da mostra 

Arte Cibernética

Arte interativa
nologia é o termo usado para descrever a arte 
relacionada com tecnologias surgidas a partir 
da segunda metade do século XX”, disse Marcos 
Cuzziol, gerente do Núcleo de Inovação do Itaú 
Cultural. “Já o conceito de arte cibernética exige 
a interação constante entre o observador e a 
obra, em um processo de causalidade circular 
que pode acarretar mudança de objetivos tanto 
para o espectador como para a obra”, afirmou.

Nesse sentido, o público experimentará 
sensações proporcionadas pelas próprias obras, 
permitindo assim uma interação. Um exemplo é 
o trabalho Descendo a Escada, onde o observa-
dor sente a vertigem do movimento de descida 
de uma escadaria virtual. Já em Op_Era: Sonic 
Dimension, cordas vibram com frequências de 
luz e de som e variam de acordo com a posição 
relativa e modo de interação do observador. 
Em Reflexão #3, o visitante regula a rapidez do 
movimento de centenas de números projetados 
sobre a parede de uma sala escura e refletidos 
sobre um espelho d’água rente ao chão, criando 
um efeito inusitado, pois eles nunca se repetem 
e proporcionam a sensação de subir de um es-
pelho a outro.

Em outra obra, Life Writer, o espectador 
datilografa um texto nas teclas de uma antiga 
máquina de escrever, só que as letras se trans-
formam em criaturas artificiais, que parecem 
flutuar na tela do papel. Já em Text Rain, como o 
próprio título do trabalho deixa antever, ocorre 
uma verdadeira chuva de letrinhas, onde a pro-
jeção do corpo do participante é combinada com 
a animação de letras coloridas que caem sobre 
ele para responder aos movimentos corporais. 

Quanto a Les Pissenlits, trata-se de um clássico 
que influencia artistas e depende da força e dura-
ção do sopro do observador para determinar os 
movimentos das sementes de um dente-de-leão, 
que realizam trajetórias complexas e diferentes. 

Já em PixFlow #2 ocorre uma interação 
mútua, que se desenrola no campo vetorial, em 
que partículas fluem conforme a evolução da 
densidade e resulta em comportamentos im-
previsíveis. E, finalmente, em Ultra-Nature, um 
jardim virtual, composto por seis variedades de 
plantas digitais coloridas, evolui de acordo com 
as características genéticas e à interação com o 
público que, por meio de sensores, provoca a 
polinização entre as plantas, as quais também 
acompanham o movimento do visitante.

“Depois de uma mostra internacional 
– a Natureza Extrema - como foi a de Frans 
Kracjberg, que trouxe para o local mais de 12 mil 
pessoas, a Estação das Artes não poderia deixar 
de fora uma exposição como a do Itaú Cultural 
Arte Cibernética, que reúne arte, educação, ciên-
cia tecnológica e cultura”, disse Marianne Góes, 
diretora da Estação Cabo Branco. A curadora 
da Estação Cabo Branco, Lúcia França, reiterou 
a iniciativa, ressaltando que “nomes como este 
só reforçam a nossa ideia de colocar a Paraíba 
na rota das grandes exposições de arte do país”. 

Sobre a coleção
A relação entre tecnologia, cultura e arte 

é um dos objetos de interesse do Itaú Cultural, 
que também concebeu e produziu, durante uma 
década, a Bienal Internacional de Arte e Tecno-
logia de São Paulo, intitulada Emoção Art.ficial, 

e mantém a Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e 
Tecnologia. A formação dessa coleção específi-
ca – iniciada com a aquisição, em 1997, da obra 
Super-Herói, Night and Day, de Regina Silveira 
- deriva do avanço da aplicação de novas mídias 
e tecnologias nas artes visuais contemporâneas. 
Atualmente, a instituição possui um acervo – que 
está sempre em expansão - de 17 obras, o maior 
do hemisfério sul. 

Além dos oito trabalhos em exibição em 
João Pessoa, ainda integram o acervo do Itaú 
Cultural as seguintes obras: [Op_Era] Haptic 
Interface (2004), de Rejane Cantoni e Daniela 
Kutschat; O Arco-Iris no Ar Curvo (1986/2005), 
holografia de Julio Plaza e Moysés Baumstein; 
Marca Registrada (1975), filme de Letícia Pa-
rente (com câmera de Jom Tob Azulay); Coletas 
(1998), filme em três parte de Brígida Baltar; 
Memória Cristaleira (2001), de Eder Santos; 
Sem Título (2008), do coletivo O Grivo; Sem 
Título (2008), obra de RAP3 – Robotic Action 
Painter, um robô pintor de quadros criado pelo 
português Leonel Moura, e a videoinstalação 
Contra Muro (2009), de Ana Holck.

SERvIçO

Exposição: Arte Cibernética - Coleção Itaú Cultural
Data de abertura: Hoje
Hora: 19h
Local: Estação das Artes, em João Pessoa
Endereço: Av. João Cirillo da Silva, s/n, Altiplano 
Período: Até 25 de novembro
Visitação: Terça-feira a sexta-feira, das 9h às 21h; 
sábados, domingos e feriados, das 10h às 21h
Entrada: Gratuita



UNIÃO  A

Vivências

O motivo da nossa ida a  Ilhéus foi  o  convite da 
reitora Adélia Maria de Carvalho Pinheiro para uma 
palestra, na Universidade Estadual de Santa Cruz, a 
propósito do centenário de Jorge Amado. Falei para 
alunos e professores da instituição pública que já tem 
21 anos de existência e hoje abriga uma comunidade 
escolar de 11 mil pessoas, situando-se entre Ilhéus e 
Itabuna.

Foi uma boa oportunidade para reviver o esti-
lo na obra de Jorge Amado. A história da sua vida é 
recheada de idiossincrasias. A formação escolar, por 
exemplo, incluiu a passagem por um colégio jesuíta, 
no período do curso secundário, e com certeza este 
fato não deve ter colaborado muito para estimular a 
verve artística do escritor baiano. O ensino oferecido 
pelos jesuítas primava pelo uso de práticas pedagó-
gicas e de comportamento até certo ponto rígidas 
e tradicionalistas. Com certeza, eram concepções 
totalmente diferentes das opções feitas por ele, que 
sempre buscou valorizar, através de sua arte, as mani-
festações populares como uma forma de revolucionar 
e criar novas linguagens.

Passado o período de estudos com os jesuítas, 
ele optou por uma vida despojada, sem muito com-
promisso, na capital baiana, onde dava os primei-
ros passos como jornalista. Foi neste momento que 
integrou um grupo, chamado 
de Academia dos Rebeldes, do 
qual também fazia parte Ed-
son Carneiro, que mais tarde 
se tornaria um dos maiores 
folcloristas brasileiros. Como 
se pode deduzir, participar de 
“Academias” era uma aspiração 
do escritor baiano, que passou 
a integrar a Academia Brasilei-
ra de Letras, em 6 de abril de 
1961, ocupando a cadeira 23, 
cujo patrono é José de Alencar, 
engrandecendo a instituição 
por 40 anos, até a sua morte, 
em 2001.

Cabe aqui uma observa-
çãopara falar do crítico Antônio 

Cândido, cujo livro Formação da Literatura Brasileira é 
considerado uma fonte de referência das mais confiá-
veis. Apesar de ele usar os acontecimentos históricos 
e sociais localizados nos períodos em que as obras 
foram escritas com muito critério para emitir suas 
opiniões, ele procurou realçar a força poética que de-
tectou nos temas dos diversos romances analisados. O 
que vemos a seguir é uma declaração de amor de An-
tônio Cândido, entusiasmado pela simplicidade do es-
tilo do autor de Jubiabá: “Na nossa literatura moder-
na, Jorge Amado é o maior romancista do amor, força 
de carne e de sangue que arrasta os seus personagens 
para um extraordinário clima lírico. Amor dos ricos e 
dos pobres; amor dos pretos, dos operários, que antes 
não tinha estado na literatura senão edulcorado pelo 
bucolismo ou bestializado pelos naturalistas”.

Ao abordar a questão da infância abandonada, 
em Capitães da areia, Jorge Amado conseguiu captar 
toda a atmosfera reinante no período do Estado Novo.  
O texto revela o cotidiano daqueles meninos, entre-
gues à própria sorte, investindo na prática de delitos, 
construindo uma história triste e ao mesmo tempo 
comovente, enfim, buscando a todo custo uma forma 
de viver, apesar das adversidades e dos contratempos 
que surgiam como reação às ações – nada elogiáveis – 
por eles empreendidas.

A paz é o caminho do de-
senvolvimento. A paz é a luz que 
mostra os caminhos para a união 
dos povos. A paz é o reino onde 
todos podem se aglutinar para a 
conquista de dias melhores.

A paz foi a palavra escolhi-
da pelo professor 
Chagas Feitosa, para 
transformar a sua 
vida num reinado de 
amor e união entre 
os habitantes de sua 
terra, o município de 
Triunfo, na Paraíba, 
pregando sempre 
a integração como 
melhor forma para o 
progresso.

Chagas Feitosa 
faleceu no dia 28 do 
corrente mês, por 
volta das dez horas 
da manhã, na sua 
própria residência, 
na cidade de Cajazeiras, vitimado 
por infarto fulminante.

Um apaixonado pela política, 
foi vereador e depois entregou o 
comando do seu grupo político ao 
filho, Dr. Beto Cartaxo, uma jovem li-
derança nas terras triunfenses.

Advogado brilhante, com 
atuação nas comarcas de São 
João do Rio do Peixe, Cajazeiras 
e Uiraúna, principalmente, com 
credibilidade, pois entendia que 
o homem não pode ser chamado 
de sério se não cumprir o que 

promete.
Não abria a mão 

de colocar a sua boa 
oratória nos palan-
ques nas campanhas 
eleitorais de Triunfo, 
com a finalidade prin-
cipal de pregar a paz 
e a união de todos os 
conterrâneos.

A liberdade de 
ação era um dos 
pontos preferidos 
pelo Dr. Chagas. Um 
seguidor apaixona-
do das palavras do 
poeta Castro Alves, no 
Canto da Esperança: 

“A praça, a praça é do povo como 
o céu é do condor”. Defendia com 
força a liberdade de voz dos povos, 
afirmando que todos devem ser 
tratados em igualdades de con-
dições, na expressão maior de 
Castro Alves: “Quando nas praças 

se eleva do povo a sublime voz, 
um raio ilumina a treva e o Cristo 
assombra ao algoz”.

A morte do Dr. Chagas Feitosa 
deixa uma lacuna no campo da voz 
autêntica, na advocacia, na poesia 
bem popular, nas correntes do 
diálogo franco e aberto.

 O “Caldeirão Político” chora 
a ausência desse grande amigo, já 
que transmitiu as suas ideias mui-
tas vezes através desse programa, 
além de oferecer orientações para 
uma linha de ação em favor do 
desenvolvimento regional.

Na década de 70, Chagas foi 
meu professor num curso prepara-
tório para ingressar na Faculdade 
de Direito, tinha a excelência das 
boas maneiras com o alunado. 
Falava sempre com carinho na voz, 
estima com os alunos e demonstra-
va vontade, acima de tudo, para que 
os estudantes compreendessem as 
aulas para o sucesso universitá-
rio.

O Parque Cultural “O Rei do 
Baião”, na Comunidade São Fran-
cisco, vai homenagear o mestre 
Chagas Feitosa, pois se trata de um 
sertanejo que lutou bravamente 
pelo crescimento da região.

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

O direito ao 
sossego

“Nos países civilizados se conquistam elei-
tores com propostas, projetos, mensagens com 
algum conteúdo. Aqui no Nordeste do Brasil, é 
com barulho, bombas, engarrafamento, buzi-
naço, jingles vulgares, anarquia total, desres-
peito às leis e à cidadania, tudo protegido pela 
célebre impunidade”. Esse foi um tópico nosso, 
compartilhado no facebook e twitter, que teve 
uma repercussão surpreendentemente positiva. 
Sinal de que a opinião pública converge cada 
vez mais para a unanimidade em relação aos 
danos à cidadania causados por poluição sono-
ra em época de campanha eleitoral.

A grande curiosidade de todos nós é sobre 
os motivos que levaram os legisladores a proi-
bir a silenciosa propaganda em outdoors, que 
não incomoda ninguém, e liberar a barulheira 
dos carros de som?... Não dá pra entender, pois, 
além de ser a perturbação do sossego alheio 
uma contravenção penal tipificada na legisla-
ção vigente, é autorizada pela Justiça Eleitoral. 
Inobstante os apelos da população, e mesmo 
tendo a Sudema, enviado notificação ao Tribu-
nal de Justiça para que não mais se permitisse 
a propaganda política através de carros de som, 
de nada resultou.

Só podemos atribuir à célebre “deficiência 
visual”, há muito conferida à “deusa da justiça”, 
toda essa ingenuidade e indiferença frente aos 
problemas de incômodo e perturbação que a 
campanha eleitoral sonora provoca nos cida-
dãos. A não ser que, além de não enxergar, a 
Justiça dos homens ande meio surda...

A ingenuidade mencionada se refere à 
suposição dos que legislam em favor da libe-
ração de carro de som para propaganda dos 
candidatos, acreditando que possa haver con-
trole ou fiscalização capaz de impor os limites 
estabelecidos em normas. Aliás, a lei não admi-
te nem limites para esta perturbação do sosse-
go alheio, pois que é uma contravenção penal 
indiscutível.

E a indiferença está mais do que clara 
quando as autoridades parecem ignorar todos 
os manifestos que são promovidos, há anos, 
pela sociedade pensante, nos mais diversifi-
cados meios de comunicação e redes sociais 
contra a poluição sonora.

Cá entre nós, existe algo mais atrasado, 
arcaico e estúpido do que propaganda eleitoral 
em carro de som transitando em vias públicas? 
Uma inconcebível agressão ao meio ambiente, 
ao sossego alheio, uma aberração de costumes 
sem nenhum respeito à cidadania, uma práti-
ca que não acrescenta absolutamente nada ao 
eleitor. E depois de proibir outdoor e “show-
mício”, por que se continua indiferente a esse 
abuso grotesco e ignóbil?

É notória a impossibilidade prática de se 
fiscalizar o poluidor ambulante, que se man-
tém circulando com o som em nível muito mais 
alto do que o permitido, ainda que ilegalmente 
autorizado. E as praias, áreas de lazer e bairros 
residenciais continuam a ser vítimas dessa pa-
rafernália, a cada dois anos. Além das restrições 
que não se cumprem, tais como o limite de até 
22h, a de não permanecer parado no mesmo 
local, e a que proíbe o carro particular – aquele 
que entope a mala com altofalantes – de fazer 
propaganda. Ninguém respeita, nem fiscaliza. 
Lá para as bandas do Litoral Sul, viram-se car-
reatas irromperem a meia-noite, indo ou vindo 
dos comícios, soltando fogos e som alto, com-
pletamente impunes.

Esperamos, sinceramente, que nesses dois 
anos que antecedem a próxima campanha, a 
Justiça Eleitoral tenha tempo e boa vontade 
para estudar melhor o sagrado direito ao 
sossego. 

Germano
RomeroJorge Amado e os jesuítas  

O mestre do diálogo

A liberdade de 
ação era um 
dos pontos 
preferidos pelo 
Dr. Chagas. 
Um seguidor 
apaixonado das 
palavras do 
poeta Castro 
Alves

Artigo

Arnaldo Niskier  Escritor, membro da Academia Brasileira de Letras - aniskier@ig.com.br

Chico Cardoso Jornalista - chicocardoso.caldeirao@gmail.com
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Professora Elisa Gonsalves lança hoje, em 
João Pessoa, o livro A Curva Pedagógica 

Educação
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Roteiro

“Um valioso instrumento 
para docentes que trabalham 
em todos os níveis”. Assim a 
professora Elisa Gonsalves defi-
niu, em entrevista para o jornal 
A União, A Curva Pedagógica, 
uma nova concepção sobre o 
ato de ensinar que ela mesma 
criou. Esse método – testado 
com grande sucesso em turmas 
de jovens e adultos no Brasil e 
com crianças na Colômbia – é 
o tema do livro homônimo, pu-
blicado com o reconhecimento 
da Unesco, que lançará hoje, a 
partir das 19h, no Terraço Bra-
sil, localizado no bairro do Cabo 
Branco, em João Pessoa. 

“A Curva Pedagógica é 
uma proposta didática ino-
vadora, uma nova concepção 
sobre como ensinar. O tempo 
tem passado e muitas coisas na 
educação mudaram. Entretan-
to, a forma de dar aula perma-
nece inalterada. Se buscarmos 
antigos manuais de didática da 
década de 70 poderemos con-
firmar que a lógica de dar aula 
- apesar dos recursos tecnológi-
cos, etc - permanece a mesma. 
Mudar a forma de ensinar não 
significa acrescentar um tablet. 
Mudar a forma de ensinar signi-
fica, primeiro, mudar a concep-
ção de ensinar do professor”, 
disse a autora do livro, em cuja 
obra – que custa R$ 20 - detalha 
o método.

A ideia de conceber o novo 
método surgiu na cabeça da au-
tora do livro quando passou a 
se dedicar a observar a maneira 
como os professores dão aula. 
“Muitas vezes, o docente entra 
na sala de aula e pede para o 
aluno abrir um livro e ler. Ora, a 
leitura é um convite e exige con-
centração. Outras vezes, o pro-
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fessor entra na sala e dispara 
uma aula expositiva, sem uma 
preparação prévia. Penso que 
existe um caminho pedagógico 
que precisa ser seguido duran-
te a aula para levar o aluno a se 
concentrar, para levar o aluno a 
ler, para levar o aluno a ouvir e a 
falar”, afirmou Elisa Gonsalves, 
que, movida pela sua curiosida-
de como mãe preocupada com 
a aprendizagem do filho, sendo 
uma professora interessada em 
realizar melhor o próprio ofício 
e como pesquisadora inquieta, 
reuniu alguns elementos estru-
turantes para conceber a nova 
didática.  

“Proponho uma didática 
que se movimenta, tem ritmo, 
que pulsa, que inclua diferen-
tes disposições corporais para 

aprender”, prosseguiu a pro-
fessora, ao justificar a escolha 
do título do livro. “A curva é 
um elemento universal. Nie-
meyer disse, um dia, que sua 
atração estava no curso sinuo-
so dos rios, nas ondas do mar, 
no corpo da mulher preferi-
da. A curva está na natureza, 
dentro de nós. O ser humano 
é todo ritmo, melodia e cur-
vas - exteriores e interiores. 
O símbolo do universo é uma 
curva, que representa flexibi-
lidade, infinito, sinuosidade, 
desvio e suavidade”, lembrou 
ela, para quem “as aulas têm 
se estruturado por uma linea-
ridade. Tudo igual, no mesmo 
ritmo, no mesmo tom de voz, 
sem descobertas, sem surpre-
sas. Os alunos ficam com sono 

e ainda são culpados disso. 
Falta criatividade”.

Durante oito meses, o mé-
todo foi experimentado em cur-
sos técnicos da área de saúde no 
Brasil e, também, por mais de 
um ano, em um colégio de Edu-
cação Básica da Fundação Fris-
by, na Colômbia.  “Os resultados 
são excelentes, em torno de 95% 
de aprovação entre professores 
e alunos e, por isso, estou mui-
to feliz”, comentou a professora 
Elisa Gonsalves, ressaltando que 
seu trabalho de investigação 
e de estruturação teórica está 
sendo experimentado por mui-
tas pessoas e tem ajudado – de 
forma efetiva – a construir uma 
educação com mais qualidade. 
“É impagável ver esse processo 
em andamento”, confessou.  

Disco da banda Mumford & Sons 
tem maior estreia do ano 

 O disco Babel, segundo da banda inglesa de folk 
rock Mumford & Sons, teve a maior estreia de um 
álbum em 2012, alcançando o primeiro lugar do top 
de vendas nos Estados Unidose Reino Unido, infor-
mou o site “Bilboard.com”. Em sua primeira semana 
de lançamento, o álbum vendeu 600 mil cópias nos 
EUA, superando o recorde que pertencia a Believe, do 
canadense Justin Bieber, que havia vendido 374 mil 
exemplares na primeira semana.  No Reino Unido, a 
banda chegou aos 159 mil exemplares vendidos. De 
acordo com o site da revista “New Music Express”, 
o disco teve 420 mil downloads em uma semana e 
se tornou o segundo mais vendido digitalmente da 
história, ficando atrás apenas de Born This Way, da 
cantora Lady Gaga.

As entrevistas de Julian 
Assange em “O Mundo Amanhã”

Desde ontem a Pública, agência de jornalismo investiga-
tivo, passou a transmitir pela internet os episódios da série “O 
Mundo Amanhã”. São 12 entrevistas realizadas pelo ciberati-
vista Julian Assange com pensadores, ativistas e líderes políti-
cos em busca de ideias que podem mudar o mundo.

As entrevistas de Julian Assange já foram transmitidas 
pela russa RTV. No Brasil, os episódios ainda não haviam sido 
legendados para o português. Mas agora as entrevistas podem 
ser acompanhadas toda quarta-feira, às 18 horas. 

Para a transmissão dessa série no Brasil, com legenda em 
português, a Pública montou uma rede nacional de sites, blogs 
e comunidades online que passaram a republicar os episódios 
simultaneamente. Estamos entre os republicadores dessas en-
trevistas que podem ser conferidas no nosso facebook https://
www.facebook.com/sandra.moura.963 

Entre os entrevistados estão o linguista Noam Chomsky, 
o escritor e ativista paquistanês Tariq Ali, o líder do Hezbollah, 
Sayyed Hassan Nasrallah e o novo presidente da Tunísia, Mon-
cef Marzouki. Julian Assange entrevista também o presidente do 
Equador Rafael Correa. Foi nesse encontro que os dois se apro-
ximaram, antes do pedido de asilo na embaixada em Londres.

Os episódios da série “O Mundo Amanhã” também traz en-
trevistas com lideranças do Occupy, o movimento que propor-
cionou uma onda de protestos e mobilizações sociais em diver-
sos países. Julian Assange conversa com ciberativistas. Constam 
ainda da lista de entrevistados Imran Khan, Dato’ Seri Anwar bin 
Ibrahim. Slavoj Žižek, David Horowitz, Moncef Marzouki, Nabeel 
Raja, Alaa Abd El-Fattah, Moazzam Begg e Asim Quresh.

A transmissão é de um episódio por vez. Na primeira en-
trevista Assange conversa com Sayyed Hassan Nasrallah. A 
transmissão desse episódio pela Pública ocorreu ontem. A sé-
rie continua até 19 de dezembro deste ano, quando se encerra 
com a entrevista de Dato’ Seri Anwar bin Ibrahim.

A própria figura de Julian Assange já atrai para as en-
trevistas. Conhecido em todo o mundo, Assange fundou o 
Wikileaks, site que revelou uma série de documentos confi-
denciais de empresas e de governos, sobretudo o dos Estados 
Unidos. Além da atração que exerce o próprio entrevistador, 
os episódios atraem também pelo lado dos entrevistados. Noam 
Chomsky, por exemplo, é um pensador reconhecido no mundo, 
criou a teoria da Gramática Gerativa Transformacional. Tariq Ali 
tem uma militância histórica, cresceu no Paquistão e se opôs ao 
regime ditatorial em seu país. Por aí se tira o quanto os entrevis-
tados de Assange têm a dizer para o “Mundo Amanhã”.

Sandra Moura
Doutora em Comunicação e professora da UFPB
sandroca95@hotmail.com
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A Orquestra Sinfô-
nica Jovem da Paraíba 
(OSPB) realiza hoje o 
sexto concerto oficial 
da temporada 2012. 
Nesse mês é dedicado 
às crianças, a Sinfônica 
faz apresentação dedi-
cada a elas. A apresen-
tação será às 20h, no 
Cine Bangüê do Espaço 
Cultural.  Como já é de 
costume, e faz questão o 
Maestro Luiz Carlos Du-
rier, serão apresentadas 
três obras inéditas para 
os paraibanos, numa 
tentativa de expandir o 
repertório erudito do 
Estado. Entre as obras, 
uma terá solo do vio-
loncelista principal da 
Jovem, Rômulo Freire 
Pessôa.

Sinfônica Jovem se 
apresenta hoje no 
Cine Bangüê

 Sete anos depois de 
Noiva Cadáver, Tim Burton 
retorna ao mundo da ani-
mação com Frankenweenie, 
um filme autobiográfico no 
qual o cineasta americano 
usa as recordações de in-
fância para criar uma bela 
homenagem ao cinema e 
seus monstros. O filme, que 
estreia amanhã nos Estados 
Unidos e em 2 de novembro 
no Brasil, tem como base o 
curta-metragem de mesmo 
nome filmado por Burton 
em 1984, quando trabalhava 
como animador na Disney. 
O “stop-motion”, já utilizado 
por Tim Burton em Noiva 
Cadáver e em O Estranho 
Mundo de Jack, é uma das 
técnicas de animação mais 
antigas - e mais trabalhosas - 
do cinema.

Tim Burton volta 
à animação com 
Frankenweenie

Mídias em destaque

Drops & notas

Elisa Gonsalves traz uma nova proposta ditática a partir de experiências com crianças, jovens e adultos

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Em cartaz

Tinker Bell - O 
Segredo das 
Fadas

As fadas partem para uma aventura arriscada em Tinker Bell

Tinker Bell, Periwinkle e 
seus amigos se aventuram no 
mundo mágico e proibido do Miste-
rioso Bosque do Inverno, no qual a 
curiosidade os levam a uma mara-
vilhosa descoberta que irá mudar 
suas vidas para sempre e unirá, 
finalmente, o Refúgio das Fadas.

Foto: Divulgação

COSMÓPOLIS (Cosmopolis, FRA/ITA/CAN/POR, 
2012). Gênero: Drama. Duração: 106 min. Clas-
sificação: 16 anos. Legendado Direção: David 
Cronenberg, com Robert Pattinson, Samantha 
Morton, Jay Baruchel. Eric Packer é um milionário 
egocêntrico que acordou com uma obsessão: 
cortar o cabelo no seu barbeiro, localizado do 
outro lado da cidade. Para isso, o gênio de ouro das 
finanças terá de atravessar, em sua limousine, uma 
caótica Nova York que irá revelar uma ameaça a seu 
império a cada quilômetro percorrido. CinEspaço 2: 
15h30, 17h30, 19h30 e 21h30

LOOPER – ASSASSINOS DO FUTURO (Looper, EUA, 
2012). Duração: 118 min. Classificação: 14 anos. 
Dublado e legendado. Direção: Rian Johnson, com 
Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, Jeff Daniels. 
Ambientado em um futuro próximo, um grupo de 
assassinos -- conhecidos como Loopers - trabalham 
para um sindicato do crime. Eles são enviados do 
futuro para o presente, para matarem criminosos 
antes que os crimes sejam cometidos. Mas quando 
um deles descobre que foi enviado para o passado 
para matar a si mesmo, o sistema começa a ser 
questionado. Manaíra 2: 13h, 15h30, 18h e 20h30. 
Manaíra 4: 14h, 16h30, 19h e 21h. Tambiá 5: 13h50, 
16h10, 18h30 e 20h50.

TED (TED, EUA, 2012). Gênero: Comédia. Duração: 
106 min. Classificação: 16 anos. Direção: Seth 
MacFarlane, com Mila Kunis, Mark Wahlberg, Gio-
vanni Ribisi. Em um Natal, o ursinho de pelúcia de 
John Bennett ganha vida. Os dois crescem juntos 
e, já adulto, ele deve escolher entre ficar com sua 
namorada Lori Collins ou manter sua amizade com 
o urso Ted. CinEspaço 4: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h. 
Manaíra 3: 13h30, 16h, 18h40 e 21h. Tambiá 4: 
14h40, 16h40, 18h40 e 20h40.

TINKER BELL – O SEGREDO DAS FADAS (Tinker 
Bell: Secret of the Wings, EUA, 2012). Gênero: 
Animação. Duração: 75 min. Classificação: Livre. 
Direção: Ryan Rowe. Tinker Bell, Periwinkle e seus 
amigos se aventuram no mundo mágico e proibido 
do Misterioso Bosque do Inverno, no qual a curio-
sidade os levam a uma maravilhosa descoberta 
que irá mudar suas vidas para sempre e unirá, 
finalmente, o Refúgio das Fadas. CinESpaço 3: 14h, 
16h e 18h (Não haverá sessão das 18h no sábado 
e domingo). Manaíra 6: 12h20 (sábado e domingo), 
14h20, 16h10 e 18h10. Tambiá 6: 14h e 15h30.

DREDD (Dredd. EUA/GBR/IND, 2012). Gênero: Ficção 
Científica. Duração: 95 min. Classificação: 18 anos. 
Legendado. Direção: Pete Travis, com Karl Urban, 

Lena Headey, Domhnall Gleeson. Em 2139, o mundo 
entrou em colapso total e acabou se tornando um 
deserto, conhecido como “A Terra Maldita”. As pes-
soas vivem em Megacidades, onde atuam varias 
gangues. A Justiça não consegue controlar essas 
gangues. Entram em cena os chamados “Juízes”, 
que tomam o papel de juiz, júri e carrasco. Dredd é 
o mais temido de todos. Acusado de assassinato, 
ele tenta provar sua inocência, e descobre que por 
trás de sua prisão injusta, há um plano diabólico 
acontecendo. Manaíra 7/3D: 14h50, 17h10 (sába-
do e domingo), 19h30 e 21h40

E A VIDA CONTINUA (BRA, 2012). Gênero: Drama. 
Duração: 97 min. Classificação: 10 anos. Direção: 
Paulo Figueiredo, com Amanda Costa, Lima Duarte, 
Ana Lúcia Torre, Ana Rosa. Quando o carro da bela e 
jovem Evelina quebra na estrada, ela não faz ideia 
de como seus caminhos serão profundamente 
alterados para sempre. Socorrida pelo gentil Ernesto, 
Evelina logo fica sabendo que tanto ele como ela 
estão indo exatamente para o mesmo hotel. Imedia-
tamente eles desenvolvem uma amizade tão sólida 
que persistirá quando ambos passam para o outro 
plano. Manaíra 1: 16h20, 18h30 e 20h40.

O DIÁRIO DE TATI (BRA, 2009). Gênero: Comédia. Du-
ração: 90 min. Classificação: Livre. Direção: Mauro 
Farias, com Heloísa Périssé, Marcelo Adnet, Louise 
Cardoso, Thiago Rodrigues, Márcia Cabrita. Tati 
escreve tudo no seu diário, onde conta detalhes 
do verão em que ficou de recuperação na escola e 

suas tentativas de esconder da sua mãe o boletim. 
Durante esse período, a garota conhece Anita, a 
nova e espirituosa namorada do seu pai. Foi neste 
verão também que ela sofreu por amor, pensando 
em Zeca, o rapaz mais bonito da escola. Manaíra 8: 
13h20, 15h20, 17h40 e 19h50.

RESIDENT EVIL 5: A RETRIBUIÇÃO (Resident 
Evil: Retribution, ALE/EUA, 2012). Gênero: 
Terror. Duração: 97 min.Classificação: 16 anos. 
Legendado. Direção: Paul W. S. Anderson, 
com Milla Jovovich, Sienna Guillory, Michelle 
Rodriguez. O mortal vírus T, da Umbrella 
Corporation, continua a desvastar a Terra, 
transformando a população em mortos-vi-
vos. A última esperança da raça humana, 
Alice, acorda em um escritório clandestino da 
Umbrella e revela mais de seu passado mis-
terioso. Sem um refúgio seguro, ela continua 
sua busca pelos responsáveis pelo surto no 
planeta. Auxiliada por novos aliados e velhos 
amigos, Alice precisa lutar para sobreviver 
e escapar de um mundo hostil à beira do 
esquecimento. CinEspaço 2: 14h, 16h, 18h, 
20h, 22h. Manaíra 5/3D: 13h30 (sábado 
e domingo), 14h40, 17h, 19h10 e 21h20. 
Tambiá 6/3D: 17h15, 19h e 20h45.

TOTALMENTE INOCENTES (BRA, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração: 90 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Rodrigo Bittencourt, com Fábio Assunção, 
Álamo Faço, Mariana Rios, Fábio Porchat. Da Fé e seu 

irmãozinho, Torrado, vivem na favela do DDC, onde 
o violento João do Morro acaba de tomar o poder 
do ex-chefe, Diaba Loira, e virar o novo dono do 
tráfico local. Um cara do bem e amado por todos 
da comunidade, Da Fé tem uma queda por Gildinha, 
irmã mais velha de seu melhor amigo Bracinho. 
Só que Gildinha só tem olhos para Do Morro e 
Da Fé deduz por ele ser o traficante poderoso 
que é. Os amigos de Da Fé tentam então tentam 
transformá-lo num traficante também. Manaíra 
6: 20h e 22h10.

ABRAHAN LINCOLN: O CAÇADOR DE VAMPIROS 
(Abraham Lincoln: Vampire Hunter, EUA, 2012). 
Gênero: Fantasia. Duração: 105 min. Classifi-
cação: 14 anos. Direção: Timur Bekmambetov, 
com Alan Tudyk, Alex Lombard. O filme explora a 
vida secreta de um dos maiores presidentes dos 
Estados Unidos em uma história não contada que 
definiu uma nação, colocando Lincoln como o maior 
caçador dos mortos-vivos da história. CinEspaço 
3: 19h40 e 21h450. Tambiá 2: 14h20, 16h20, 
18h20 e 20h20.

OS MERCENÁRIOS 2 (Expendables 2). Gênero: Ação. 
Duração: 102 min. Classificação: 16 anos. Direção: 
Simon West. Bruce Willis, Sylvester Stallone, Arnold 
Schwarzenegger. Com o brutal assassinato de Tool 
em uma missão. Seus companheiros decidem então 
vingá-lo, mas também precisam resgatar a filha de 
Tool, que partiu na própria missão de vingança. 
Manaíra 8: 20h50. Tambiá 2:, 16h15 e 20h15.
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Exposição

Memória da morte
José Rufino reconstitui o velório do avô em 
coletiva no Paço das Artes, em São Paulo

O artista plástico paraibano 
José Rufino terá obra expos-
ta numa exposição coletiva 
chamada Eu Fui o Que Tu És 
e Tu Serás o Que Eu Sou, no 
Paço das Artes, em São Pau-
lo, a partir de hoje. Trata-se 
de mostra que versa sobre 

morte e terá participações dos consagrados 
Bill Viola e Marina Abramovic. Também na 
ocasião, será inaugurada a exposição The 
Fourth Wall, uma individual de Clemens 
von Wedemeyer feita em parceria com o 
Goethe-Institut São Paulo.

Rufino levará uma obra chamada 
’28.01.79’, feita no Festival de Artes de Areia 
do ano passado. Trata-se de uma peça que 
remete à ideia de morte, hereditariedade e 
destino. Nela, recompõe o funeral do avô, que 
morreu na data que dá título à obra.

“Fui ao Curimataú e recolhi algumas 
pedras em um torno da fazenda de um 
antepassado meu. Era uma fazenda onde 
ficavam os escravos a família, uma espécie 
de confinamento. Fui ao entorno e recolhi 
as pedras para reconstituir o velório do meu 
avô”, explicou Rufino.

“Reconstitui na mesma posição que meu 
avô foi velado, em cima da mesa. Coloquei-as 
no formato de um corpo. Fiz tudo ao vivo. 
Trata-se de uma catarse desta minha história 
familiar, um escavação de nossa história”, 
completou.

A exposição em São Paulo versará sobre 
a morte e o destino inescapável. Ao lado de 
Rufino, participarão o grande mestre da ví-
deo-arte, Bill Viola, e a performista Marina 
Abramovic. A curadoria é de José Mattos.

“José Mattos versa sobre a morte, sobre 
a incompreensão humana sobre a morte 
e sobre esse sentido hereditário. A expo-
sição quer dizer que seus entes morreram 
e você estará nesta mesma situação. Essa 
minha obra se encaixa neste contexto. Fiz a 

FOTOS: Divulgação

José Rufino utilizou pedras recolhidas na fazenda de um antepassado para compor a obra que integra a exposição

montagem na frente das pessoas, com se eu 
estivesse morrendo”, disse Rufino.

“Essa exposição é muito importante 
pelas figuras que participarão, como Bill e 
Marina Abramovic. São grandes nomes no 
cenário internacional”, completou Rufino.

“Eu fui o que tu és, e tu serás o que eu 
sou”, frase que dá nome à exposição, apa-
rece em ‘La Trinità’, de Masaccio, umas das 
pinturas mais representativas do Renas-
cimento Florentino. Trata-se da primeira 
obra bidimensional a assimilar o espírito 
investigador da perspectiva linear concebi-
do por Filippo Brunelleschi na arquitetura 
e pesquisas relacionadas à complexa exis-
tência humana – assuntos que ocuparam 

Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

as classes artísticas e intelectuais da época.
Com curadoria de Josué Mattos, “Eu fui 

o que tu és, e tu serás o que eu sou” abrange 
pintura, instalação multimídia, escultura, 
desenho, fotografia e videoperformance. As 
obras que compõem a exposição exploram 
as relações conflituosas entre o homem e 
a morte e proporcionam ao público a pos-
sibilidade de ver a História da Arte surgir 
na produção contemporânea destituída de 
citacionismos.

Obras dos artistas Albano Afonso, Bill 
Viola, Brígida Baltar, Bruno Kurru, Caeta-
no Dias, Charly Nijensohn, Daré, Evandro 
Machado, José Rufino, Karina Zen, Marina 
Abramovic, Odires Mlászho, Oscar Muñoz, 

Tamara Andrade, Vasco Araújo e Vitor Mi-
zael compõem a mostra.

No final de novembro, José Rufino irá 
inaugurar uma nova exposição, mas no Rio 
de janeiro. Trata-se de um conjunto de peças 
que remeterá ao renascimento da capital 
fluminense diante de todas as obras de reur-
banização, para a Copa, para a pacificação. 
Será aberta no dia 24 de novembro.

“Será uma exposição muito grande. Uma 
das borás se parece com esta que estou ex-
pondo em São Paulo. Trata-se de um Ulysses, 
da Odisséia, de 23 metros, feito com escom-
bros de obras do Rio. Uma transliteração da 
Odisséia, que virou carioca. Estou há mais de 
um ano em produção”, revelou Rufino.

 

A exposição Vira pó...?, da baia-
na Potira Maia, aluna do curso de 
artes visuais da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) e professora da 
rede municipal de ensino, será aberta 
hoje, às 19h, na Galeria Archidy Pica-
do, da Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc). A mostra pode ser 
vista até o dia 31 deste mês, das 8h 
às 18h. A entrada é gratuita.

Em Vira pó...? a artista utiliza 
a fotografia em sua essência para 
registrar no tempo/ espaço o mo-
mento em que sapatos descarta-
dos pela cidade são encontrados. 
Numa ação poético-arqueológica, 
os sapatos, portadores de diversas 
memórias, são coletados das ruas e 
trazidos ao espaço expositivo como 
recortes de dezenas de narrativas 
que, somadas, vão revelando a so-
ciedade em que vivemos. Ao serem 
trazidos a este espaço, os sapatos 
são também resignificados num 
diálogo controverso entre seu uso, 
suas memórias, seus significados e 
enquanto objetos artísticos.

Potira Maia é formada em Pe-

dagogia pela Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (UESB), onde foi bol-
sista de extensão do Programa Arte na 
Escola por dois anos consecutivos. Em 

2006, ano em que concluiu a graduação, 
começou a produzir artisticamente e 
no mesmo ano participou do Salão de 
Artes da Bahia com uma instalação sem 

título. Ainda neste ano iniciou uma 
especialização em Educação Cultura 
e Memória.

Em 2009 mudou-se para João 
Pessoa para assumir o cargo de 
professora da Rede Municipal e para 
aprofundar os estudos em Artes 
Visuais. Neste mesmo ano expôs 
no Salão 275 do Núcleo de Arte 
Contemporânea – NAC/ PB com um 
trabalho em escultura intitulado 
‘Meio-irmão’. Em 2010 foi selecio-
nada pelo Governo do Estado para 
atuar como um dos consultores na 
elaboração do Referencial Curricular 
do Estado da Paraíba para o Ensino 
Fundamental/Artes. Ingressou ofi-
cialmente no Curso de Artes Visuais 
da UFPB em 2011. 

SERVIçO

Exposição: Vira pó...?
Local: Galeria Archidy Picado
Data: de 5 a 31 deste mês
Horário: 8h às 18h
Entrada: gratuita

“Nos bancos da praça”, uma das obras que estarão expostas na Galeria Archidy Picado
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Novo modelo de rescisão será obrigatório em novembro

São Paulo – O novo modelo do 
Termo de Rescisão de Contrato de 
Trabalho (TRCT) deverá ser usado, 
obrigatoriamente, daqui a um mês, a 
partir de 1º de novembro. O Ministé-
rio do Trabalho e Emprego (MTE) e a 
Caixa Econômica Federal já firmaram 
um termo de acordo com sindicatos 
e entidades de classe para divulgar o 
novo documento.

“No formulário antigo não se ti-
nha todos os campos necessários e 
isso acabava por impactar inclusive 
na liberação do fundo de garantia”, 
disse o gerente nacional do passivo 
do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), Henrique José San-
tana. Cerca de 2 milhões de trabalha-
dores utilizam anualmente o TRCT 
para sacar o fundo de garantia. Mais 
de 100 mil empregados fazem uso do 
documento por dia.

“A partir de 1º de novembro, 
a Caixa Econômica Federal só re-
cepcionará pedidos de liberação do 
FGTS se preenchidos no novo TRCT. 
E, não optando logo pelo novo termo, 
o empregador encontrará dificulda-
des porque terá que refazer a resci-
são adequando-a ao novo documen-
to”, disse o secretário de Relações do 
Trabalho do MTE, Messias Melo.

O novo TRCT especifica detalha-
damente as verbas rescisórias devi-
das ao trabalhador e as deduções. O 
modelo vale também para a rescisão 
de contratos de trabalhadores do-
mésticos. O novo modelo está dispo-
nível na página do Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE) na internet e 
já pode ser usado.

No documento devem constar 
adicionais noturno, de insalubridade 
e de periculosidade, horas extras, fé-
rias vencidas, aviso prévio indeniza-
do, décimo terceiro salário, gorjetas, 
gratificações, salário-família, comis-
sões e multas. Também deverão ser 
discriminados valores de adianta-
mentos, pensões, contribuição à Pre-
vidência e Imposto de Renda Retido 
na Fonte (IRRF).

Rotatividade 
A rotatividade nos postos de 

trabalho vem crescendo no país, ao 
longo dos últimos anos. De acordo 

Trabalho 

Brasileiros não fecham as 
contas e usam R$ 1 bilhão por 
dia em cheque especial

INfo: Agência Brasil

com estatística da Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais) do 
Ministério do Trabalho e Empre-
go (MTE), a taxa de rotatividade 
alcançou 36 pontos em 2009, nú-
mero mais recente. Dois anos an-
tes, era 34,3 pontos. O ministro do 
Trabalho e Emprego, Brizola Neto, 
já  manifestou preocupação com o 
fenômeno.

Brizola Neto defende a regula-
mentação do Artigo 239 da Consti-
tuição Federal como forma de con-
ter o aumento dessa estatística. No 
Parágrafo 4º da norma, há a previ-
são de pagamento de contribuição 
adicional por parte das empresas 
com rotatividade acima da média de 
seu setor. A rotatividade informada 
pela Rais é medida em uma escala 
de 0 a 100. Quanto mais alta, maior 
o risco de se perder o emprego.  

O crescimento da rotatividade 

medida pela Rais é acompanhado 
de aumento do desemprego. De 
acordo com números do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempre-
gados (Caged), as demissões vêm 
aumentando nos últimos dois anos. 
No acumulado de janeiro a julho, 
11,8 milhões de trabalhadores per-
deram o emprego, mais que o dado 
divulgado em julho do ano passa-
do, quando o governo contabilizou 
11,3 milhões de demissões.

Demissões crescem
As demissões também aumen-

taram na observação do acumulado 
dos últimos 12 meses. De agosto 
de 2011 a julho de 2012 ocorre-
ram 20,1 milhões de demissões. No 
mesmo período de 2010 e 2011, as 
demissões somaram 19,1 milhões. 
No mês de julho desse ano, foram 
criados mais de 1,7 milhões de em-

pregos formais. No entanto, houve, 
aproximadamente 1,6 milhões de 
demissões.

A rotatividade é um dos fato-
res que levam à precarização das 
relações de trabalho, segundo a Or-
ganização Internacional do Traba-
lho (OIT). Quanto mais flexíveis as 
regras para se demitir um funcio-
nário e mais informais os vínculos 
de trabalho, mais os empregadores 
tiram proveito da oferta de mão de 
obra, reduzindo seu custo e os be-
nefícios associados.

A rotatividade, desse modo, 
pode indicar os níveis de informali-
dade da economia, de insegurança 
em relação às remunerações e, ainda, 
de acesso do trabalhador à proteção 
social e à Previdência. O tema é obje-
to da Convenção 158 da OIT, sobre a 
dispensa desmotivada do trabalha-
dor, ratificada pelo Brasil em 2008. 

Empresa não tem 
política de retenção

Brasília – O empregador tam-
bém é responsável pela rotativi-
dade de mão de obra no mercado 
de trabalho quando não adota po-
líticas de retenção do empregado. 
Fatores como ambiente dentro da 
empresa, relacionamento com os 
colegas de trabalho, benefícios ofe-
recidos pelo empregador ao funcio-
nário e à família são determinantes 
no momento de se decidir trocar ou 
não de emprego.

“É preciso que se faça constante-
mente pesquisas dentro de uma em-
presa para saber se os funcionários 
estão satisfeitos. O trabalho é uma 
via de mão dupla. A empresa tem que 
escolher o funcionário e vice-versa. 
Quanto mais as regras estiverem cla-
ras nesse meio campo, maiores são 
as chances de ter retenção mais efe-
tiva de mão de obra”, informou a es-
pecialista em recursos humanos, Rita 
Brum, diretora da Rhaiz Soluções em 
Recursos Humanos.

O setor público é o que menos 
demite trabalhadores, segundo da-
dos da Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais) do Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE). A taxa de ro-
tatividade de empregos na adminis-
tração pública, em autarquias e em 
empresas de prestação de serviços 
públicos é a mais baixa, entre 10,6% 
e 12,2%; contra 86,2% na construção 
civil, seguida pela agricultura (74,4) e 
pelo comércio (41,6).

No entanto, há trabalhadores 
na iniciativa privada e em setores 
com altos índices de rotativida-
de que mantêm seus empregos há 
muitos anos. Esse é o caso de Sa-
muel Carvalho, 48 anos, garçom 
no mesmo restaurante desde os 20 
anos. Depois de 28 anos de casa, ele 
diz que o relacionamento com o pa-
trão é importante para que ele não 
queira deixar a empresa.

“Atendo cerca de cem clientes 
por dia, tenho muito respeito tan-
to por eles quanto pelo meu patrão. 
Para conseguir ficar aqui todos esses 
anos, é preciso muita honestidade e 
também não dar motivos de se recla-
mar”, explicou.

Capacitação não garante emprego e estabilidade
Brasília – Luiza Pereira, 38 

anos,  e Teresa da Silva, 32 anos, 
a Tetê, são amigas e trabalham 
juntas há cerca de 15 anos. São 
manicures e buscam sempre 
atuar em dupla. Enquanto uma 
faz a mão, a outra faz o pé. No 
último ano, as duas já trocaram 
de emprego três vezes. Ficaram, 
em média, cerca de quatro me-
ses em cada salão.

Luiza e Tetê têm famílias 
para sustentar. Ambas são res-
ponsáveis pela maior parte da 
renda familiar. A constante tro-
ca de local de trabalho é um 
problema na vida das duas. O 
setor de serviços, em que traba-
lham, tem índice de 37,7% de 
rotatividade, segundo a Relação 
Anual de Informações Sociais 
(Rais) do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), atrás da cons-
trução civil, da agricultura e do 
comércio.

“Tenho medo de sair de 
casa de manhã e voltar à noite 
demitida porque o salão fechou 
ou porque alguma cliente não 

gostou do serviço”, disse Luiza.
De acordo com o psicólogo 

e professor na área de psicolo-
gia do trabalho e saúde do tra-
balhador da Universidade de 
Campinas (Unicamp), Roberto 
Heloani, a demissão é uma ame-
aça que ronda boa parte das 
categorias profissionais. Para 
ele, a falta de empregabilidade 
afeta trabalhadores de alta e de 
baixa qualificação.

“Esse medo de perder ou 
reter o emprego começa na pró-
pria busca.  Ter (cursado) uma 
faculdade não é mais garantia. 
Há tempos atrás, uma pessoa 
de classe média fazia uma facul-
dade e tinha praticamente em-
prego garantido. Hoje, isso não 
ocorre mais. Corre-se o risco de 
ter feito uma universidade de 
primeira linha e ter dificuldade 
de encontrar até um estágio. A 
sensação de incerteza começa 
cedo”, informou Heloani.

Tetê, a manicure, explicou 
que, para tentar minimizar o ris-
co de demissão, investiu em cur-

sos na área de estética. “Apren-
di também a fazer sobrancelhas 
e tratar de cabelos, como fazer 
hidratação e outros tipos de tra-
tamento. Meu sonho é ter um 
dia a minha clínica de estética”, 
disse.

Economia
O professor Roberto Helo-

ani alertou, no entanto, contra 
a busca incessante por capacita-
ção, que nem sempre garante 
o retorno pretendido. Segundo 
ele, a atualização do emprega-
do pode ajudar em certos mo-
mentos, mas não garante em-
prego e estabilidade que, em 
muitos casos, estão relacionados 
a fatores que não dependem do 
esforço do trabalhador – como 
a economia ou as finanças da 
empresa.

“A lógica de qualificação 
que temos hoje é idealizada. 
Se cobra tanto, se quer tanto, 
que é impossível o trabalhador 
cumprir todos os requisitos. A 
angústia acaba sendo um senti-

mento onipresente. Temos que 
desconstruir essa lógica. Muitos 
são demitidos porque são peças 
que não se encaixam mais em 
um jogo altamente complexo”, 
explicou o professor.

Dados da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT) 
e da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) apontam que 
transtornos mentais são a maior 
causa de afastamento no tra-
balho na última década. Para 
Heloani, o próprio medo do de-
semprego acaba levando à de-
missão, gerando um paradoxo.

“Em primeiro lugar, o tra-
balhador não pode se culpar 
e acreditar que não consegue 
manter o emprego por alguma 
deficiência ou falta de dedica-
ção. Há uma fortíssima tendên-
cia a fazer isso. Os danos psíqui-
cos são muitos, o que engrossa 
essas estatísticas da OIT,  em que 
boa parte dos casos, o transtor-
no mental é a depressão severa 
que acaba levando à incapacita-
ção”, informou.

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil
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Novo sistema começa em 2013
IdenTIfIcação de veículos

Dispositivos eletrônicos vão 
possibilitar a fiscalização em 
tempo real em todo o país

Brasília – Seis anos depois 
da criação do Sistema Nacional 
de Identificação Automática de 
Veículos (Siniav) por uma reso-
lução do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), a iniciativa 
deve entrar em funcionamen-
to em janeiro do ano que vem. 
Esta é a data prevista pelo De-
partamento Nacional de Trân-
sito (Denatran) para que se co-
mece a instalar, em toda a frota 
rodoviária do país, os dispositi-
vos eletrônicos que armazena-
rão dados dos veículos.

O objetivo é facilitar o con-
trole e a fiscalização do tráfe-
go no território brasileiro por 
meio de monitoramento em 
tempo real. A implantação do 
sistema deve ser concluída até 
30 de junho de 2014.

O desenvolvimento da tec-
nologia que será usada como 
base do sistema foi financiado 
pelos Ministérios da Ciência, 
Tecnologia e Inovação e das 
Cidades e envolve investimen-
tos de aproximadamente R$ 5 
milhões.

Radiofrequência
Segundo o coordenador 

de Microinformática do Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Henrique Miguel, o 
mecanismo funciona a partir de 
um sistema de radiofrequência, 
que prevê a emissão de sinais 
por antenas espalhadas pelas 
cidades e rodovias. Estes sinais 

FOTO: Divulgação

sociedade e governo 
discutirão resíduos 

caixa aposta em 
segurança de bolão

Brasília – A Caixa decidiu for-
malizar uma prática comum entre 
apostadores – o bolão nas apostas 
de loteria. Desde o dia primeiro, os 
apostadores de loteria vão poder 
participar do Bolão Caixa, feito no 
próprio sistema das loterias, com 
tecnologia desenvolvida especifica-
mente para esse tipo de aposta e 
garantia para o participante em caso 
de premiação.

Os apostadores poderão 
formar grupos para concorrer aos 
prêmios da Mega Sena, Dupla Sena, 
Quina, Loteca e Lotofácil. Outra op-
ção é participar dos bolões organiza-
dos pelas lotéricas, mas nesse caso 
pode ser cobrada taxa de serviço de 
até 35% do valor da aposta.

Para o superintendente na-
cional de loterias da Caixa, Gilson 
Braga, as principais vantagens do 
bolão são a transparência e a se-
gurança. “Os brasileiros sempre 
gostaram de participar de bolão e 
agora vão poder fazer isso de forma 
segura”, disse. Braga lembra que já 
houve casos em que participantes 
do bolão perderam o dinheiro porque 
a Caixa é obrigada a pagar somente 
ao portador do bilhete premiado. 
Segundo Braga, a expectativa da 
Caixa é aumentar a arrecadação 
de recursos por meio das loterias, 
mas o banco não tem estimativa de 
crescimento.

Com o novo bolão, após o 
registro no sistema, a lotérica vai 
emitir recibos das apostas de forma 
individual, os recibos de cota. Cada 
apostador participante tem seu 
próprio recibo e, se for premiado, 
pode resgatar sua parte. Os volantes 
normais passarão a exibir novo cam-
po para esse tipo de aposta, com as 
opções de quantidade de cotas para 
marcação em caso de Bolão.

Brasília – As contribuições de 
representantes da sociedade civil, 
de governos e do setor privado para 
a implantação da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS) no país 
serão concluídas no fim do ano que 
vem. Enquanto isso, os debates mu-
nicipais e regionais que precedem o 
encontro, marcado para outubro de 
2013, começam em três meses. Mas 
será apenas durante a 4ª Conferência 
Nacional de Meio Ambiente (CNMA), 
que esses setores vão apresentar, em 
tom mais conclusivo, as estratégias 
que já foram incorporadas em suas 
atividades e as novas medidas que 
ainda poderão ser adotadas.

Silvano Silvério da Costa, dire-
tor do Departamento de Ambiente Ur-
bano do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), explicou que a conferência é 
um processo. “Haverá mobilização lo-
cal para depois chegar à conferência. 
Temos as etapas regional e municipal 
que começam em janeiro”, acrescen-
tou. Ao lembrar que os debates mu-
nicipais e regionais terão início poucos 
dias depois da posse dos novos pre-
feitos, que serão eleitos este mês, o 
diretor do MMA acrescentou que eles 
começarão os mandatos dando priori-
dade à área em que há maior necessi-
dade de medidas urgentes.

Silvério da Costa destacou que 
a conferência não é o local das “reso-
luções”, mas tem papel fundamental 
para esclarecer metas e driblar dificul-
dades na adoção das exigências pre-
vistas pela PNRS. Alguns especialistas 
endossam a aposta e acreditam que 
tanto a conferência quanto os even-
tos preparatórios podem minimizar, 
ao longo desses meses, alguns dos 
temores em relação às determinações 
da política.

Thais Leitão
da Agência Brasil

Siniav divide opiniões de especialistas

Brasília – O contribuinte brasileiro pagou, 
em média, R$ 130,60 de Imposto sobre Pro-
priedade de Veículos Automotores (IPVA) no 
ano passado. É o que revela um estudo do Ins-
tituto Brasileiro de Planejamento Tributário 
(IBPT). O levantamento comparou a arrecada-
ção do IPVA, o tamanho da frota de veículos e 
os dados populacionais.

De acordo com o IPBT, São Paulo é o es-
tado em que os habitantes são mais onerados 
com o IPVA. Em média, cada paulista pagou 
R$ 262,92 relativos ao imposto no ano passa-
do. Em segundo lugar está o Distrito Federal, 
com R$ 243,10 por habitante, seguido de San-

ta Catarina, com R$ 163,90 por pessoa.
Em valores absolutos, os donos de veícu-

los pagaram R$ 25,12 bilhões de IPVA no ano 
passado. Detentor da maior frota do país, 
com 20,7 milhões de carros, e da maior po-
pulação, o estado de São Paulo lidera a arre-
cadação do imposto, com R$10,93 bilhões. A 
menor arrecadação foi registrada em Rorai-
ma (R$ 31,09 milhões).

Dados
O estudo reuniu dados do Conselho Na-

cional de Política Fazendária (Confaz) sobre 
a arrecadação do IPVA. O IBPT comparou a 
receita do imposto com informações sobre 
a frota de veículos divulgadas pelo Departa-
mento Nacional de Trânsito (Denatran) e pro-

jeções do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) relativas aos dados popula-
cionais de 2011.

De acordo com o instituto, diferenças de 
alíquotas e facilidades burocráticas têm feito 
alguns contribuintes, principalmente empre-
sas, registrarem os veículos em estados onde 
o imposto é menor. Entre os exemplos está o 
Paraná, Estado com a sexta maior população 
do país, mas com a quarta maior frota de veí-
culos do país.

Para o IBPT, a diferenciação de tratamen-
to tributário tem provocado uma guerra fis-
cal entre os estados, que buscam ampliar o 
número de pagantes de IPVA. Apesar disso, 
o instituto avalia que não está claro se essa 
disputa por contribuintes é intencional.

Brasileiro paga em média R$ 130,60 de IPVA por ano
Wellton Máximo
da Agência Brasil

Brasília – A implanta-
ção do Sistema Nacional de 
Identificação Automática de 
Veículos (Siniav), prevista 
para janeiro do ano que vem, 
divide opiniões entre especia-
listas no setor. Para alguns, a 
instalação de um dispositivo 
eletrônico em toda a frota ro-
doviária em circulação no país 
representa invasão de priva-
cidade. Para outros, o rastrea-
mento, que inclui informações 
sobre o deslocamento dos veí-
culos em tempo real, aumenta 
a segurança e facilita o orde-
namento do tráfego de pes-
soas e de cargas no território 
brasileiro.

Entre os contrários à me-
dida está a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), que pre-
tende ajuizar ação direta de 
inconstitucionalidade (Adin) 
no Supremo Tribunal Federal 
para contestar a instituição 
do sistema. Segundo o relator 

da matéria no Conselho Fe-
deral da OAB, Carlos Roberto 
Siqueira Castro, conhecer a 
exata localização do veículo 
de uma pessoa fere o direito 
constitucional à garantia de 
privacidade dos cidadãos.

Já o professor de direito 
constitucional da Universida-
de Católica de Pernambuco 
Marcelo Labanca sustenta que 
o controle, da maneira como 
está sendo proposto, não é 
excessivo, nem invade a esfera 
da privacidade. “A medida não 
viola o direito de privacidade 
do cidadão. Isso ocorreria se 
os chips fossem implantados 
nas pessoas para monitorá-
-las. Se o carro A ou B está em 
um local, isso não significa 
que a pessoa X ou Y esteja lá 
também. Os veículos devem 
ser monitorados, pois não há 
privacidade para o cidadão 
usar o carro como queira. É 
necessário haver controle do 

trânsito e de seus veículos por 
parte do Estado”, diz Labanca.

Informações
O professor alerta, no 

entanto, que deve haver con-
fidencialidade dos dados. As 
informações que ficarão ar-
mazenadas no dispositivo são: 
número de série do chip, iden-
tificação da placa, categoria, 
espécie e tipo do veículo. “O 
que não pode é o Estado usar 
esses dados para divulgação 
individual a terceiros. Os dados 
devem ser preservados para 
utilização nos fins propostos.”

Celso Arruda, professor 
de segurança veicular da Uni-
versidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp), acredita que o 
sistema trará uma contribui-
ção “muito positiva” em ter-
mos de controle patrimonial, 
na medida em que facilitará 
e agilizará, por exemplo, a 
identificação e a recuperação 

de automóveis furtados. Ele 
lamenta, no entanto, que o 
Siniav não inclua o controle 
da inspeção veicular. “É um 
sistema interessante, mas in-
completo, porque não prevê o 
controle da inspeção dos itens 
de segurança dos veículos, 
como pneus, freios e suspen-
são, que devem estar em bom 
estado de conservação. Veí-
culos em condições precárias 
vão continuar circulando no 
país, infelizmente, e provocan-
do acidentes.”

Segundo Arruda, embora 
não existam no Brasil levan-
tamentos específicos relacio-
nando o número de acidentes 
em estradas e rodovias cau-
sados por veículos em con-
dições inadequadas, sabe-se 
que ele é “muito significativo”. 
“Os números não são identifi-
cados, mas sabemos que a má 
preservação do veículo é uma 
causa importante de aciden-

tes que provocam a morte ou 
a mutilação de pessoas.”

De acordo com o Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e 
Informação, que financiou o 
desenvolvimento do sistema 
juntamente com o Ministério 
das Cidades, a tecnologia usa-
da prevê a confidencialidade 
dos dados relacionados aos 
proprietários dos veículos. 
Além disso, o protocolo de se-
gurança de todas as informa-
ções contidas no sistema é ba-
seado em chaves de proteção 
extremamente modernas.

O Ministério das Cida-
des reforçou, por meio de sua 
assessoria de imprensa, que 
o protocolo de comunicação 
adotado é “padrão, sigiloso e 
seguro e de propriedade da 
União”. As informações serão 
fornecidas às entidades licen-
ciadas somente mediante as-
sinatura de termo de confiden-
cialidade.

são captados por um pequeno 
chip que integra a placa eletrô-
nica que será instalada no para-
-brisa dos veículos de passeio e 
em outros locais específicos, no 
caso de motocicletas e carretas.

“É uma espécie de tag ele-
trônico, que vai permitir o con-
trole do tráfego em tempo real. 
Ao ser acionado, o chip enviará 
dados do veículo às antenas 
que, por sua vez, enviarão as 
informações para as centrais 
de processamento, que veri-
ficarão a situação do veículo 
analisado. A tecnologia desen-
volvida é bastante complexa e 
representa uma solução segura 
e barata, que pode ser reprodu-
zida”, disse.

Entre as aplicações do sis-
tema, Miguel destaca a possi-
bilidade de localizar um carro 
furtado e associá-lo ao proprie-
tário, facilitando a recuperação 
do veículo e evitando a clona-
gem. Além disso, será possível 
fiscalizar a velocidade média 
dos automóveis e a circulação 
em locais e horários em que ela 
for proibida.

O Siniav também facilita-
rá o serviço de cruzamento de 
dados relativos aos veículos e 
às obrigações do proprietário, 
como o licenciamento anual e 
o pagamento de impostos e de 
multas. Com o projeto, espera-
-se aumentar a segurança no 
envio de cargas e diminuir filas 
em pedágios, com a possibili-
dade de abertura automática 
de cancelas por meio da leitura 
do chip. 

Henrique Miguel disse 
que, por se tratar de tecnolo-
gia inédita, o Denatran pôde 
formalizar o registro de pa-

tente no Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual. As 
informações obrigatórias que 
ficarão armazenadas no dispo-
sitivo são: número de série do 
chip, identificação da placa, ca-
tegoria e tipo do veículo.

Confidencialidade
De acordo com Henrique 

Miguel, o serviço prevê a con-
fidencialidade das informações 
relacionadas ao proprietário e 
o protocolo de segurança uti-
lizado é confiável, baseado em 
chaves de proteção “extrema-
mente modernas”.

Segundo a assessoria de 
imprensa do Ministério das Ci-
dades, ao qual está submetido 

o Denatran, a instalação das 
placas eletrônicas caberá aos 
departamentos estaduais de 
Trânsito (Detrans). 

O custo para instalação do 
tag eletrônico, vai depender de 
licitação pública e ficará a car-
go do proprietário do veículo, 
devendo ser cobrado junto 
com o licenciamento dos auto-
móveis no prazo correto.

A assessoria da pasta in-
formou que ainda estão sendo 
definidas as sanções que serão 
aplicadas aos proprietários de 
veículos flagrados sem o chip 
após o prazo final de imple-
mentação do sistema, o que 
pode incluir multa e perda de 
pontos na carteira de habili-

tação. O Siniav foi criado pela 
Resolução nº 212/2006 do 
Contran para modernizar a 
tecnologia dos equipamentos 
e procedimentos empregados 
na prevenção, fiscalização e 
repressão ao furto e roubo de 
veículos e cargas. 

Segundo informações do 
Ministério das Cidades, a de-
mora na implementação da 
iniciativa pode ser explicada 
pela necessidade de garantir 
abrangência nacional à mais 
essa ação governamental, além 
da integração de vários órgãos 
públicos, a exemplo dos De-
trans, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres e a Re-
ceita Federal.

Frota nacional de veículos deverá ter monitoramento por completo até 30 de junho de 2014 
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Brasileiros usam por dia R$ 1 bi do cheque especial

Brasília - Os brasileiros que 
não conseguiram fechar as con-
tas usaram R$ 1,184 bilhão do 
cheque especial, em média, por 
dia, em agosto, segundo dados do 
Banco Central (BC). No mês, o sal-
do da dívida dos correntistas com 
os bancos ficou em R$ 21,095 bi-
lhões, redução de 1,3% em relação 
a julho.

Apesar das recentes reduções 
dos juros do cheque especial, essa 
continua sendo uma modalida-
de de crédito com taxa alta. Em 
agosto, de acordo com o BC, a taxa 
ficou em 148,6% ao ano, com re-
dução  de  2,4  pontos  percentuais 
em  relação  a  julho  e  39,5  pontos 
percentuais na comparação com o 
mesmo mês de 2011. Para perce-
ber o quanto esses juros são altos, 
basta compará-los à taxa do cré-
dito pessoal, incluídas operações 
consignadas  em  folha,  que  ficou 
em 39,4% ao ano, em agosto.

Os técnicos do BC costumam 
dizer que a taxa de juros do che-
que especial é “proibitiva”, ou seja, 
deve-se evitar o uso dessa modali-
dade de crédito. Por  isso,  corren-
tistas endividados com o cheque 
especial devem trocar a dívida por 
uma mais barata, como o crédito 
consignado.

Juros elevados
O  professor  de  finanças  da 

Faculdade Ibmec Marcos Aguerri 
Pimenta  explica  que  os  juros  são 
altos porque o “dinheiro está dis-
ponível na conta-corrente a qual-
quer momento, sem a necessida-
de de negociar com o gerente no 
banco”. “O cheque especial é útil 
apenas para momentos de emer-
gência e, portanto, em casos de 
curtíssima duração, como alguns 
dias”, aconselha.

Mas os brasileiros costumam 
usar  o  cheque  especial  por  22 
dias, em média, ao longo do mês. 
Pelos cálculos do professor, se um 
correntista usar R$ 100 de cheque 
especial nesse período de 22 dias, 
irá pagar R$ 5,82. “Isso é um valor 
considerável, ainda mais se com-
pararmos à caderneta de poupan-
ça, que remunera em torno disso 
no período de um ano”, destaca. 
Ou seja, se em vez de usar o che-
que especial, o correntista tivesse 
R$ 100 para aplicar na poupança, 
levaria um ano para ter em torno 
de R$ 5,82 de remuneração, valor 
pago ao banco pelo empréstimo 
em apenas 22 dias. 

Taxa média
No cálculo do valor do che-

que especial, foram considerados 
a taxa média de juros e o Imposto 
sobre Operações de Crédito, Câm-
bio e Seguros (IOF). De acordo 
com a Receita Federal, a alíquota 
de 0,38%  incide sobre cada novo 
empréstimo. Além dessa alíquota, 
é  cobrado  0,0041%  ao  dia,  inci-
dente sobre o somatório dos sal-
dos devedores diários. 

A taxa média de juros do che-
que especial  caiu 2,4 pontos per-
centuais de julho para agosto, de 
acordo com dados do Banco Cen-
tral (BC). Apesar da queda, a taxa 
ainda é alta – ficou em 148,6% ao 
ano.

Os juros do crédito pessoal, 
incluídas operações consignadas 
em folha de pagamento, teve redu-
ção de 0,5 ponto percentual, para 
39,4%.  A  taxa  para  a  compra  de 
veículos também apresentou re-
dução  de  0,5  ponto  percentual  e 
ficou em 20,5% ao ano.

Para  pessoas  físicas  os  ju-
ros  cairam  0,6  ponto  percentu-
al,  para  35,6% ao  ano,  de  julho 
para agosto.

Endividamento
Foto: Divulgação

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

Brasília – Correntistas endivi-
dados com o cheque especial de-
vem trocar a dívida por uma mais 
barata, como o crédito consignado. 
Mas é preciso cuidado para não 
voltar a  ficar no vermelho, na ava-
liação do professor de  finanças da 
Faculdade Ibmec, Marcos Aguerri 
Pimenta.

“Os juros do consignado são 
bem menores que os do cheque 
especial. Cuidado apenas para isso 
não virar rotina, pois é comum as 
pessoas, além de pegar um crédi-
to pessoal, acabarem entrando no 
cheque especial novamente ou no 
rotativo do cartão de crédito.”

De acordo com o Banco Cen-
tral (BC), o crédito consignado, por 
ter taxa de juros mais baixa, tem 
sido usado nas renegociações das 
dívidas. A taxa de juros do crédito 
consignado chegou a 23,6% ao ano, 
em agosto, com redução de 1 pon-
to percentual em relação a julho. Já 
a taxa do cheque especial ficou em 
148,6% ao ano, em agosto.

Pimenta  lembra  que  os  corren-
tistas podem pedir ao gerente do 
banco para “cortar” o cheque especial 
e assim evitar a tentação de usar. “Ou-
tra saída, menos radical que cortar o 
cheque especial, porém de difícil exe-
cução, é acompanhar frequentemente 

o fluxo de caixa da conta-corrente. Um 
terceiro caminho consiste em ter uma 
aplicação, como poupança e CDB , com 
a opção de resgate automático quan-
do o saldo da conta-corrente ficar ne-
gativo”, orienta.

Medida radical
Depois de ver a dívida do che-

que especial crescer de forma des-
controlada, o servidor público Car-
los  Henrique  Guilherme,  54  anos, 
optou pela opção “mais radical”: 
pediu ao gerente para cortar o limi-
te de crédito. Segundo ele, em 2005 
a  dívida  chegou  a R$  10 mil,  após 
meses de uso do cheque especial. 

A saída que ele encontrou foi nego-
ciar com o banco o pagamento em 
dez prestações. “Eu renegociei a dí-
vida para sair da bola de neve.”

O servidor conta que, depois 
disso, para não voltar a precisar 
do cheque especial, adotou um há-
bito mais comum em cidades do 
interior – o conhecido caderninho 
de  compras  fiadas  no  comércio, 
como no açougue e na padaria, 
para pagar quando o salário entra 
na conta, no início de cada mês. 
“Hoje eu vivo com o que recebo de 
pagamento. Compro fiado na mer-
cearia, no açougue, tudo perto de 
casa”, diz. 

Cuidados para não retornar ao vermelho

Marli Moreira
Da Agência Brasil

São Paulo – O consumo a prazo sem 
planejamento é o principal motivo que 
tem levado muitos brasileiros a atrasar o 
pagamento da prestação, segundo mostra 
uma pesquisa encomendada pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC) Brasil, em São 
Paulo, pelo economista Nelson Barrizzelli.

Ele acredita que o maior acesso ao 
crédito tem sido favorável ao crescimen-
to econômico, mas alerta  que o país deve 
adotar o “crédito responsável” e sugere 
aos consumidores para que fujam do che-
que especial e evitem entrar no sistema ro-
tativo do cartão de crédito, já que, nessas 
modalidades, os juros são os mais altos do 
mercado.

”Vendam o carro, uma casa ou outro 
bem que possam dispor para quitar esses 
débitos porque esses dois tipos de crédi-
to são os que as pessoas têm de se livrar o 
mais rapidamente”, aconselhou.

Renda comprometida
A pesquisa feita com 623 famílias apon-

tou que mais da metade dos entrevistados 
(54%) têm a renda comprometida com com-
pras parceladas no cartão de crédito e 64% 
têm entre um a quatro cartões. Os bancos 
são as instituições mais procuradas e recorri-
das por 44% dos pesquisados, seguida pelas 
administradoras de cartão de crédito (38%).

Os casos de inadimplência envolvendo 
todas as modalidades de financiamento al-
cançaram 41% dos brasileiros de todas as 
classes sociais, mas os mais pobres são os 
mais penalizados pela restrição ao crédito. 
Nas enquetes entre os que ganham mensal-
mente até R$ 3.825, 31% responderam que 
já tiveram o nome incluído na lista de deve-
dores. Já no universo de renda acima desse 
valor, essa situação foi experimentada por 
28%.

A principal causa de inadimplência foi a 
má administração das finanças, alegada por 
41% dos consultados, seguida pelo desem-
prego (11%). O estudo identificou ainda 

ser maior o desinteresse sobre o custo das 
operações (condições de juros e o impacto 
sobre o valor final a ser pago) entre as faixas 
de ganhos até R$ 3.825. Nessa classe de ren-
da, 59% disseram que buscam informações, 
enquanto, no grupo de pessoas com renda 
superior, o percentual atingiu 81%.

Entre os tomadores de crédito das clas-
ses mais humildes, 52% assumiram que não 
se preocupam com o planejamento finan-
ceiro, taxa que cai para 27% entre os mais 
ricos. A maioria dos ouvidos, 65%, é do sexo 
feminino e 71% das mulheres pertencem 
às classes C e D. No total, a grande maioria 
está com idades que vão dos 35 aos 49 anos; 
possui o segundo grau completo e têm ren-
da variando de R$ 2.201 à R$ 3.825.

Para o economista Barrizzelli, as insti-
tuições financeiras, em conjunto com os ór-
gãos governamentais, deveriam investir em 
educação financeira para evitar que justa-
mente a população mais pobre venha a ser 
prejudicada por endividamentos, e o país 
tenha uma explosão de inadimplência.

Consumo sem planejamento é o vilão

Cheque especial tem taxas de juros mais elevadas que as oferecidas pelo empréstimo consignado; dívida mensal dos correntista é de R$ 21,095 bilhões



Comemoração
A MATRIARCA  Áurea Feitoza Bezerra 

comemora hoje seus bem-vividos 82 anos e 
será homenageada pelos filhos e famiilares 
com um jantar no restaurante Nau. 

A aniversariante é mãe do juiz de Di-
reito, Aluisio Bezerra e do escritor e poeta 
Ricardo Bezerra. 

FOTO: Dalva Rocha

Companheiros das Américas
A CÔNSUL DOS EUA no Nordeste, Usha Pitts ofereceu 

um café da manhã para os dirigentes dos Companheiros 
das Américas Comitê Paraíba-Connecticut, no restaurante 
Citron, no Hotel VerdeGreen, em Manaíra.

Na ocasião, a Usha Pitts foi presenteada com uma 
bolsa de algodão colorido da Paraíba e o presidente da 
Abrajet, Rogério Almeida convidou-a para um jantar come-
morativo dos 45 anos da entidade que será realizado em 
João Pessoa, no mês de dezembro.

Feijoada com samba
O EMPRESÁRIO Renatinho von Söhsten 

inovou no último sábado o agito no seu bistrô 
Mercearia, point localizado no Bessa.

Foi com uma feijoada regada a samba, que 
lotou a casa e promete repetir sempre nos finais 
de semana durante este verão.

Felicidade: Rodrigo Cardoso Santana e Klicia Maia Figueira

Momento feliz de Raimundo e Lindalva de Oliveira nas Bodas de Ouro

FOTO: Dalva Rocha

Professores Gabriela 
Maroja e José Maria 
Veras Filho, médicos 
Vamberto Costa Filho e 
Cecília Sarmento Pires, 
executivo Onildo Ribei-
ro, procurador Hamilton 
de Souza Neves Filho, 
Sras. Ana Sá de Melo e 
Veruska Cinira, peque-
na Maria Isabel Almeida 
Chaves.

FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Todas as paixões nos 
levam a cometer erros, 
mas o amor faz-nos 
cometer os mais ridículos”

“Nada é pequeno no amor. 
Quem espera as grandes 
ocasiões para provar a sua 
ternura não sabe amar”

FRANÇOIS LA ROCHEFOUCAULD LAURE CONAN

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   O estilsita André Lima, depois 
de fazer parte do Fashion Five, 
que reuniu cinco estilistas para 
uma coleção de moda festa para a 
Riachuelo, no final do ano passado, 
volta agora a fazer parceria com a 
rede brasileira de fast fashion.
   Sua coleção bastante colorida 
para o verão chega às lojas da rede 
a partir do próximo dia 26, com 
blusas, saias, vestidos , shorts, 
calças e macacões.

Zum Zum Zum
   Os irmãos Ana Regina Almeida e Albertinho von Söhsten abriram uma 
pizzaria no bairro do Bessa, que recebeu dicas de decoração de sua mãe, Regina 
von Söhsten.

   O Unipê anuncia para o próximo dia 22 a abertura das inscrições para 
o vestibular 2013 naquela instituição. A prova será no dia 17 de novembro e 
maiores informações no portal www.unipe.br onde são feitas as inscrições.

A aniversariante de hoje, Áurea Feitoza Bezerra com os filhos Aparecida 
Burity, Aluizio e Ricardo

FOTO Divulgação

Yluska e Rogério Almeida, Selma Benevides e cônsul Usha Pitts

Bodas

FOI COM UMA 
Missa de Ação de Gra-
ças na Igreja Matriz de 
Solânea, que o casal 
Lindalva e Raimundo 
de Oliveira comemora-
ram Bodas de Ouro.

O grande evento 
reuniu amigos e fa-
miliares do casal para 
este momento espe-
cial, que foi seguido 
de coquetel no Clube 
Morenense, naquela 
cidade, localizada no 
Brejo paraibano.

Inglês para adultos
O YÁZIGI João Pessoa está abrindo uma 

nova turma de inglês para iniciantes com descon-
tos de 20% relação ao preço normal do curso. 

As aulas, voltadas para o público adulto 
serão intensivas, duas vezes por semana e é 
uma boa oportunidade para quem não tem muto 
tempo e deseja aprender esta língua.

Teatro, Dança e Circo

A 17ª MOSTRA ESTADUAL de Teatro, 
Dança e Circo teve suas inscrições prorrogadas 
para até o dia 17 deste mês, por conta da greve 
dos Correios.

O evento, que é promovido pelo Governo 
do Estado, através da Secretaria de Cultura e 
da Fundação Espaço Cultural da Paraíba, vai 
acontecer de 2 a 10 de novembro no Theatro 
Santa Roza e as inscrições são gratuitas. Os 
interessados podem fazê-las presencialmente 
ou via Correios. Informações no site www.fu-
nesc.pb.gov.br.

Erudito para crianças

O MÊS DAS CRIANÇAS está repleto de aconteci-
mentos não só recreativos, como também culturais.

Em João Pessoa, a Orquestra Sinfônica Jovem da 
Paraíba vai realizar o seu sexto concerto oficial da tem-
porada 2012, voltado para agradar a criançada.

Será hoje, às 20h no Cine Bangüê, do Espaço Cul-
tural José Lins do Rêgo, sob a regência do maestro Luiz 
Carlos Durier, com apresentação de três obras inéditas, 
entre elas com um solo do violoncelista Rômulo Freire 
Pessôa. O espetáculo será iniciado com “Abertura Hänsel 
e Gretel”, de Engelbert Humperdinck, que compôs a ópera 
baseado no conto infantil dos Irmãos Grimm.

Rumo a Las Vegas
UM GRUPO DE alunos e diretores do Colégio Século, 

de João Pessoa, embarca neste final de semana para uma 
temporada de quinze dias em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A viagem tem como objetivo promover um intercâmbio de 
informações e conhecimentos da cultura daquele país, além 
de praticar mais o inglês.

Casamento
CASARAM-SE  na Catedral Basílíca de Nossa Senhora 

das Neves, com recepção no Sonho Doce, Klicia Maia Fi-
gueira e Rodrigo Cardoso Santana.

A noiva é filha de Cleide e Kleber Figueira e o noivo, 
filho de Tânia e Kackson Santana.

Novela
A NOVA VERSÃO da 

novela global “Guerra dos 
Sexos”, que começou na 
última segunda-feira, traz 
figurinos limpos, despoja-
dos, glamourosos, porém 
sem excessos. 

A inspiração, segundo 
a figurinista Marília Carnei-
ro foi nas comédias cine-
matográficas dos anos 40, 
tão presentes no texto do 
criativo Silvio de Abreu.

Ecumênico
A ESCRITORA Vitória 

Lima, em seu artigo ontem 
neste jornal relata que o 
Miramar, bairro onde morei 
por 20 anos, está bastan-
te ecumênico. Há muito 
que a Igreja de N.S. de 
Fátima, divide espaço com 
igrejas evangélicas, uma 
sinagoga e terreiro afro, 
onde todos - graças a 
Deus - são simpáticos ao 
Muriçocas do Miramar...

   O músico Josalbo Licarião está prometendo um repertório da melhor quali-
dade para sua banda tocar na nossa festa de comemoração dos 16 anos de colunismo 
social. Será no próximo dia 20, na Bella Casa Recepções, com parte da renda revertida 
para a Amem. Os convites podem ser adquiridos com as patronesses e  a colunista.
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Campanha tenta afastar 
crianças e adolescentes 
das drogas

Página 14

O governador Ricardo 
Coutinho anunciou, ontem, 
em solenidade no Salão 
Nobre do Palácio da Reden-
ção, a construção de 352 
unidades habitacionais em 
João Pessoa para os comer-
ciários e hoteleiros, dentro 
do Programa Minha Casa 
Minha Vida. Esta era uma 
reivindicação de mais de 
12 anos das categorias, 
que ainda solicitaram sua 
ampliação para outras ci-
dades do Estado. A previ-
são é que os apartamentos 
sejam entregues num pra-
zo de um ano e meio. O in-
vestimento estimado é de 
R$ 24,5 milhões.

Embora os critérios ain-
da não tenham sido defini-
dos, as entidades representa-
tivas de ambas as categorias 
informaram que deverão ser 
contemplados comerciários 
e hoteleiros com renda de até 
dois salários mínimos. Nes-
se caso, segundo explicou a 
presidente da Companhia 
Estadual de Habitação Popu-
lar (Cehap), Emília Correia 
Lima, os trabalhadores de-
verão financiar R$ 63 mil de 
um valor total de R$ 70 mil. 
As prestações deverão ficar 
em torno de R$ 300,00.

Os apartamentos serão 
construídos nos bairros de 
Mangabeira (80), Cidade Ver-
de (80), Valentina Figueiredo 
(160) e Ernesto Geisel (32), 
cujos terrenos já foram sepa-
rados e vistoriados pelos sin-
dicatos das categorias. Cada 
unidade será composta por 
uma área útil mínima de 45 
metros quadrados, contendo 
sala, dois quartos, banheiro, 
cozinha e área de serviço.

O governador Ricar-
do Coutinho lembrou que 
o lançamento do programa 
de construção de moradias 
para comerciários e hotelei-
ros dava continuidade a uma 
política habitacional iniciada 
com as forças de segurança 
– policiais militares e civis e 
bombeiros militares –, que 
serão contempladas com 500 
unidades habitacionais, cujo 

Construção de 352 
unidades vai beneficiar 
comerciários e hoteleiros

PolítiCa habitaCional

Governo anuncia novas casas
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Foto: Kleide teixeira/Secom/PB

processo está em licitação. 
Ele ressaltou que estas 

categorias sempre estive-
ram excluídas das políticas 
públicas, particularmente a 
habitacional. “Nós queremos 
fazer isso pelo Estado afora 
com outras categorias que te-
nham um quantitativo maior, 
como a dos comerciários e 
hoteleiros. É uma questão 
de justiça”, enfatizou, adian-
tando que a produção habi-
tacional, além do teto, gera 
emprego e renda.

A presidente da Compa-
nhia Estadual de Habitação 
Popular (Cehap), Emília Cor-
reia Lima, observou que o 
Governo do Estado começou 
a desenvolver o programa 
habitacional pelo quantitati-
vo e trabalho pela qualidade, 
mas que agora começava di-
versificar e direcionar para 
determinadas categorias, 
faixas e necessidades da de-
manda habitacional. Segun-
do ela, até o final deste ano, 
serão atingidas 22 mil uni-
dades habitacionais entre 
construídas, em construção 
ou em processo de licitação.

O presidente do Sindica-
to dos Hoteleiros (Sindhotel), 
Geraldo Antônio de Lima, 
destacou que esta era uma 
reivindicação histórica da 
categoria, que, mesmo repre-
sentando uma parte signifi-
cativa da economia do Esta-
do, não tinha casa própria. “A 
categoria se sente honrada 
com a iniciativa e fortaleci-
da pelo Governo do Estado, 
vendo esta ação como uma 
forma de bem-estar para os 
trabalhadores”, comemorou.

Por sua vez, o presi-
dente do Sindicato dos Co-
merciários, Rogério Braz, 
manifestou a satisfação da 
categoria e agradeceu ao 
governador Ricardo Cou-
tinho, parabenizando-lhe 
por atender os comerciá-
rios e hoteleiros. E salien-
tou: “Sabemos que o déficit 
habitacional é grande em 
todo país, mas com o Gover-
no tratando os trabalhado-
res dessa forma conseguirá 
avançar em mais habita-
ções para todos”. Ele disse 
esperar voltar em breve ao 
Palácio da Redenção para 
agradecer a construção de 
mais moradias para os co-
merciários.

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob), da Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa (PMJP), 
inicia hoje uma campanha 
educativa para apresentar à 
população um novo conceito 
de trânsito mais seguro para as 
bicicletas: a faixa preferencial.

Nessa faixa, implantada 
na Rua João Crisóstomo Ribei-
ro Coutinho (ligação entre os 
bairros dos Bancários e Alti-
plano, pelo Timbó), a via será 
compartilhada por veículos 
motorizados e bicicletas, com 
prioridade para o ciclista. Por 
essa via, trafegam diariamente 
muitas pessoas que utilizam a 
bicicleta para ir ao trabalho ou 
para o lazer.

O superintendente da Se-
mob, Nilton Pereira de Andra-
de, disse que o objetivo desse 
novo conceito é superar a di-
ficuldade de implantação de 
sistemas cicloviários, encon-
trando espaços para implan-
tar ciclovias ou ciclofaixas.  
Segundo ele, as cidades cres-
ceram sem reservar espaço 
para bicicletas – somente para 
automóveis. “Em João Pessoa, 
por ser a terceira cidade mais 
antiga do país, essa dificulda-
de é ainda maior”, disse.

Segundo ele, como o nú-
mero de ciclistas aumentou 
bastante nos últimos anos, a 
PMJP não poderia deixá-los 
de fora. Ao contrário, a ges-
tão pública quer estimular 
o uso desse meio de trans-
porte. “Com a limitação de 
espaço, a saída será o com-
partilhamento e o respeito 
mútuo nas vias da cidade, 
entre ciclistas e veículos”, 
ressaltou.

Como usar
Tendência em muitas ci-

dades brasileiras e pelo mun-
do afora, a ideia é simples: uma 
faixa da via está sinalizada – no 
solo e também com placas – 
indicando o uso preferencial 
para os ciclistas, como se fosse 
uma ciclofaixa.

Os veículos (carros e 
motos) podem trafegar nor-
malmente por ela. Porém, ao 
encontrar um ciclista na fai-
xa preferencial, o condutor 
do veículo deverá deixá-la e 
pegar a faixa da esquerda. Se 
não tiver mais ciclistas à fren-
te, pode retornar à faixa pre-
ferencial. Esse procedimento 
assegura a manutenção da 
distância mínima exigida pelo 
Código de Trânsito Brasileiro 

entre veículos e bicicletas, 
que é de um metro e meio.

 
Ciclista
O ciclista, por sua vez, 

não precisará andar colado 
ao meio fio, o que é perigoso, 
devido à possibilidade de se 
desequilibrar e cair. Ele deverá 
andar no meio da faixa, o que 
tornará sua viagem mais segu-
ra e confortável.

De acordo com Nilton 
Pereira, a Semob está sempre 
buscando soluções viáveis 
para melhorar a mobilidade 
das pessoas e proporcionar 
mais qualidade de vida para 
todos. “Esse novo formato bus-
ca uma convivência amistosa 
entre veículos motorizados e 
bicicletas e vai trazer benefí-
cios para o trânsito. Esperamos 
a adesão dos que têm bicicleta 
e não a utilizam”, disse.

 
ação educativa
Para mudar o comporta-

mento de condutores e ciclis-
tas, uma campanha educativa 
será feita pela Semob. A partir 
das 6h da manhã e das 17h, 
educadores estarão no início 
e no final da via, parando os 
carros, motos e ciclistas, para 
alertá-los sobre o conceito da 

faixa preferencial. Panfletos 
educativos serão distribuídos 
durante toda a semana.

 
outras áreas
Além da via que liga os 

bairros Bancários e Altiplano, 
outra faixa preferencial para 
bicicletas será implantada na 
Avenida Governador Antônio 
da Silva Mariz, no Portal do 
Sol. Após a consolidação des-
se conceito, outras áreas da 
cidade serão contempladas 
com uma faixa do tipo. A atual 
malha cicloviária de João Pes-
soa é de 38. 924 quilômetros. 
Somada à ciclofaixa no Valen-
tina e à faixa preferencial na 
Rua João Crisóstomo, vai che-
gar a 44.994 quilômetros. 

Semob implanta faixa preferencial
PaRa CiCliStaS

Foi publicada na edição do Diá-
rio Oficial de ontem a primeira cha-
mada do Edital de Convocação da 
PBGás para os aprovados no concur-
so público da companhia, realizado 
em julho deste ano. De acordo com a 
convocação, os primeiros classificados 
deverão comparecer à sede da em-
presa, em João Pessoa, até o dia 16 
de outubro, portando os documentos 
exigidos no edital.

Neste primeiro momento, 13 apro-
vados estão sendo chamados para 
preenchimento imediato das vagas, 
segundo informou o presidente em 
exercício da companhia, David dos San-
tos Mouta. “Estamos cumprindo com o 
que foi anunciado desde a época da di-
vulgação do concurso, fazendo a con-
vocação dentro do prazo e procurando 
atender às necessidades imediatas da 

empresa”, enfatiza. Na época da divul-
gação, segundo David, foi informado 
que o primeiro preenchimento seria 
para 12 vagas, mas que seria formado 
um cadastro de reserva para todos os 
cargos. “Como vemos, já estamos con-
vocando um profissional dessa reserva, 
nesta primeira convocação, o que mos-
tra que outras pessoas deverão ser cha-
madas, conforme as necessidades que 
vão surgindo”.

Ele lembrou, ainda, que a empre-
sa vai repor algumas vagas abertas em 
razão do crescimento nos mercados re-
sidencial e comercial. Para a gerente de 
Recursos Humanos da PBGás, Luciana 
Karina dos Santos Barbosa, o concurso 
trata de uma autêntica ação de demo-
cratização do acesso de bons profissio-
nais em uma empresa que busca a ex-
celência empresarial.

“O concurso foi e continua sendo 
um processo transparente e regido 
pelo princípio da isonomia, onde to-
dos são iguais e tratados sem distinção 
de qualquer natureza. A PBGás é uma 
grande oportunidade para o profissio-
nal se desenvolver e contribuir para o 
crescimento do Estado da Paraíba”, dis-
se Luciana.

Os profissionais convocados nessa 
primeira fase deverão assumir as vagas 
para os cargos de analista, analista de 
sistema, engenheiro, assistentes e téc-
nicos na função gás.

Outras informações sobre os pro-
cedimentos de apresentação, detalha-
mento de funções e a documentação 
necessária, estão disponíveis no Diário 
Oficial do Estado e, também, no site da 
Companhia Paraibana de Gás: www.
pbgas.com.br. 

PBGás convoca aprovados em concurso
PREEnChiMEnto DE VaGaS

n  Cargo: analista
FAGLANYA EMANUELLE HENRIQUE AMANCIO
JOSÉ DA SILVA MONTE JUNIOR
OMAR JOSÉ EVANGELISTA DE BARROS
ARMENIO GUIDONY PEREIRA FILHO
 
n  Cargo: analista de sistema
 THIAGO MARQUES PEREIRA

n  Cargo: engenheiro 
GIOVANNI DE OLIVEIRA DALA PAULA

n  Cargo: assistente (função administrativa)
LUANA ANGÉLICA DE PAULA
DIÓGENES LUÍS RODRIGUES DIAS

 n  Cargo: assistente (função tecnologia da informação)
ARILSON SOARES JÁCOME

n  Cargo: técnico (função gás)
GERSON QUEIROZ
WALLYSON AKYLLA OLIVEIRA DA COSTA ALVES
JURACY GOMES BATISTA
JOSINALDO GONÇALVES DE LIMA

Relação dos classificados

o projeto 
cicloviário vai 
garantir 118 
quilômetros de 
ciclofaixas e 
ciclovias para 
a população

Segundo o governador Ricardo Coutinho, o investimento para a construção das unidades habitacionais será de 24,5 milhões
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Campanha tenta afastar crianças 
e adolescentes das drogas em JP

Com a finalidade de res-
gatar crianças e adolescentes 
do mundo das drogas com 
atividades sócioeducativas, 
oferecendo a todos qualifi-
cação profissional, a Casa 
Pequeno Davi lança hoje, às 
16h, uma campanha de pre-
venção às drogas. O evento 
acontecerá na sede da insti-
tuição, no Baixo Roger. Com 
o título “Cuidado! Quem usa 
droga não precisa de maus 
tratos, reprovação, nem 
rejeição. Precisa de cuida-
do!”, a iniciativa faz parte do 
Projeto Conectando Vidas, 
que tem o apoio do Projeto 
Criança Esperança/Unesco, 
e visa mobilizar a comunida-
de para ações preventivas no 
enfrentamento às drogas na 
região metropolitana de João 
Pessoa.

A campanha também 
busca a capacitação de edu-
cadores sociais para orientar 
a prática pedagógica junto 
a crianças e jovens vulne-
ráveis; promovendo ações 
com familiares para melhor 
compreender as causas e 
consequências do uso de 
drogas.

Realidade
O impacto das drogas 

na vida de crianças e ado-
lescentes direta ou indireta-
mente é um desafio para as 
instituições como escolas e 
organizações sociais e, prin-
cipalmente, para as famílias.  
Somado a vários outros ele-
mentos como a pobreza, as-
sim como o trabalho infantil 
e o abuso e a exploração se-
xual, as drogas causam mui-

Evento será lançado 
hoje à tarde pela 
Casa Pequeno Davi

tas sequelas e comprometem 
a garantia de outros direitos 
como educação, saúde, lazer 
e a convivência familiar e co-
munitária.

Dados do (CREAS –PB) 
mostram o desrespeito aos 
direitos fundamentais infan-
to juvenis. Na Paraíba, 169 
mil crianças e adolescen-
tes são vítimas do trabalho 
precoce e diariamente duas 
crianças são vítimas de abu-
so ou exploração sexual. O 
pior é que de cada dez crian-
ças que chegam ao quinto 
ano do Ensino Fundamental, 
apenas duas sabem ler e es-
crever. 

Na tentativa de mudar 
esse quadro, a Casa Pequeno 
Davi desenvolve atividades 
socioeducativas e de qualifi-
cação profissional. A meta é 
promover a inclusão social, 
incentivando o hábito de lei-
tura e estudo, promovendo 
conhecimento sobre os te-
mas da realidade dos aten-
didos (etnia, gênero, cidada-
nia, meio ambiente) além de 
atuar na prevenção contra as 
drogas.

A instituição
A Casa Pequeno Davi é 

uma organização da socie-
dade civil sem fins lucrativos 
que desenvolve atividades 
educacionais com 280 crian-
ças e adolescentes, entre 7 a 
19 anos,  no Bairro do Roger 
e adjacências do Terminal 
Rodoviário, em João Pessoa. 

As ações são distribuí-
das entre as oficinas peda-
gógicas: artes visuais, co-
ral, música, dança, esporte 
e recreação, flauta, for-
mação humana, inclusão 
digital, ludopedagógico e 
contação de história; e ofi-
cinas profissionalizantes: 
serigrafia e manutenção 
em computadores.

José Alves
zavieira2@gmail.com

No sentido de dar um 
basta aos abusos pratica-
dos pelas operadoras de 
planos de saúde, cerca de 
2 mil médicos pertencen-
tes ao Sindicato da Cate-
goria na Paraíba (Simed-
-PB), estarão realizando 
assembleia no próximo 
dia 10, objetivando pa-
ralisar as atividades por 
um dia, para forçar as 
operadoras a atenderem 
as reivindicações da clas-
se.  O encontro aconte-
cerá às 19h, no auditório 
da Associação Médica da 
Paraíba (AMPB), localiza-
da na Avenida Camilo de 
Holanda, 821, no Centro 
de João Pessoa e eles de-
verão votar pela paralisa-
ção das atividades por um 
dia. Segundo o presidente 
do Simed na Paraíba, Tar-
císio Campos, a categoria 
deverá escolher uma data 
entre os dias 15 e 25 deste 
mês, buscando uma me-
lhor qualidade para os pa-
cientes e a valorização da 
medicina.

De acordo com os mé-
dicos, nos últimos 12 anos, 

os reajustes dos planos so-
maram 150% (30 pontos 
percentuais acima da in-
flação acumulada no pe-
ríodo de 120%), enquan-
to os honorários médicos 
não atingiram reajustes 
de 50%.

Com base em decisões 
tomadas em assembleias 
que acontecerão no pró-
ximo dia 10 em todo o 
país, a categoria também 
poderá suspender, por 
tempo determinado, con-
sultas e outros procedi-
mentos eletivos por meio 
de guias dos convênios 
– sem cobrança de valo-
res adicionais – que serão 
definidos como alvo pelas 
assembleias. As mobiliza-
ções serão articuladas pe-
las Comissões Estaduais de 
Honorários Médicos.

“O movimento médi-
co brasileiro tem buscado 
incessantemente o diálo-
go com as empresas da 
área de saúde suplemen-
tar, mas os avanços ainda 
são insatisfatórios. O que 
está em jogo é o exercí-
cio profissional de 170 mil 

médicos e a assistência a 
quase 48 milhões de pa-
cientes”, afirma Aloísio 
Tibiriça, 2º vice-presidente 
do Conselho Federal de 
Medicina (CFM) e coorde-
nador da Comissão Nacio-
nal de Saúde Suplementar 
(COMSU).

Para o presidente da 
Associação Médica Bra-
sileira (AMB), Florentino 
Cardoso, a insatisfação de 
médicos e beneficiários 
de planos de saúde, con-
firmada por diversas pes-
quisas de opinião, chegou 
ao limite. “O sistema su-
plementar de saúde passa 
por crises e nós devemos 
buscar juntos as melhores 
soluções, especialmente 
as que contemplam me-
lhorias e crescimento sus-
tentável”.

Reivindicações 
Além de reajuste nos 

honorários, os médicos 
pedem o fim da interfe-
rência antiética das ope-
radoras na relação mé-
dico-paciente. Também 
reivindicam a inserção, 

Médicos denunciam abusos de planos
SAÚDE EM CHEQUE
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Cerca de dois mil médicos vão paralisar as atividades por um dia

nos contratos, de índices 
e periodicidade de rea-
justes – por meio da ne-
gociação coletiva pelas 
entidades médicas – e a 
fixação de outros crité-
rios de contratualização.

Os pacientes serão 
previamente informa-
dos da suspensão do 

atendimento, podendo 
ter suas consultas e pro-
cedimentos eletivos re-
agendados. Os casos de 
urgência e emergência 
não serão prejudicados. 
As autoridades do setor 
estão sendo notificadas 
nesta semana sobre a 
mobilização. (JA)

PBPrev Agiliza 
garante a
aposentadoria 
em 30 dias

O Governo do Estado re-
estruturou a PBPrev e criou 
um novo sistema para agili-
zar os benefícios e processos 
de aposentadoria dos servi-
dores estaduais. O programa 
PBPrev Agiliza garante aten-
dimento mais humanizado, 
rápido e transparente, e é 
baseado em três conceitos: 
atenção, cuidado e respeito. 
O objetivo é facilitar a vida 
dos servidores.

“Antes o servidor recebia 
uma carta avisando que foi 
aposentado, mas não sabia 
por quê. A ideia agora é ex-
plicar, levar ao servidor o co-
nhecimento sobre previdên-
cia. Quando ele protocolar 
seu pedido de aposentadoria 
e voltar após os 30 dias, vai 
sair aposentado e levando 
a portaria assinada. Em no 
máximo dois dias, após a 
publicação no Diário Oficial, 
ele não precisará mais tra-
balhar”, explicou o presiden-
te da PBPrev, Hélio Carneiro 
Fernandes.

Atendimento
Em João Pessoa, cinco 

técnicos da PBPrev foram 
treinados especialmente 
para dar agilidade e seguran-
ça ao serviço especializado. 
Por dia são oferecidas 12 fi-
chas de atendimento. Além 
disso, diretores de Recursos 
Humanos das secretarias 
demandadas estão sendo 
orientados sobre o programa 
e, assim, poderão trabalhar 
em parceria com a PBPrev e 
agilizar o processo.

O presidente da PBPrev 
orienta que os servidores do 
interior do Estado procurem 
uma agência mais próxima da 
sua residência para requerer 
o benefício. “Os servidores 
não precisam se deslocar até 
a capital, pois as agências de 
Guarabira, Campina Grande, 
Patos e Cajazeiras também 
disponibilizarão o mesmo 
atendimento ágil”, acrescen-
tou Hélio Carneiro.

Documentação
Para solicitar o benefício 

da aposentadoria é necessá-
rio que o servidor dirija-se 
pessoalmente a uma agência 
da PBPrev, ou seu procura-
dor, munido da documenta-
ção original mínima exigida: 
RG, CPF, último contracheque, 
comprovante de residência, 
certidão de casamento, cer-
tidão por tempo de atividade 
de magistério (se professor), 
portaria  de nomeação no car-
go que está se aposentando 
(se mudou de cargo dentro do 
próprio Estado levar a nova 
portaria) e certidão de INSS 
(se tiver averbado algum tem-
po na instituição).

Para o segundo passo do 
trâmite, o servidor terá que 
aguardar um prazo máximo 
de até 30 dias, previamente 
agendado no momento da 
entrega de sua documenta-
ção, e fazer o retorno. Caso 
tenha ocorrido tudo dentro 
da lei, o servidor sairá da 
agência com seu benefício 
concedido.

O impacto das drogas na vida de crianças e adolescentes é um desafio para famílias e escolas

Saiba Mais:

  Serviço
l A Casa Pequeno Davi se situa na Rua João Ramalho, 195 – no Bairro do Roger – em João Pessoa.

  Contatos
l Casa Pequeno Davi – 3241-5263/8828-4092 (Noeli Lopes e Valéria Simões)
Assessoria de Comunicação – 8828-5914 (Joelma Oliveira)



“O Envelhecimento 
da População Paraibana: 
Um desafio para os novos 
tempos” é o título do 17º 
Caderno Temático da sé-
rie dos Indicadores Demo-
gráficos, que será lançado 
pelo Instituto de Desenvol-
vimento Municipal e Esta-
dual da Paraíba (Ideme) na 
próxima semana, em João 
Pessoa, como parte das co-
memorações do Dia do Ido-
so (1º de outubro).

O Caderno Temático 
apresenta análises sobre o 
processo de envelhecimen-
to populacional no Brasil, 
na Paraíba e nos seus muni-
cípios, fazendo um paralelo 
entre a transição demográ-
fica da população brasilei-
ra e a população mundial. 
O estudo utiliza dados dos 
Censos Demográficos, refe-
rente ao período de 2000 e 
2010, sobre pessoas a par-
tir dos 60 anos.

Com o objetivo de 
subsidiar ações concretas 
para a construção de po-
líticas públicas voltadas 
para o enfrentamento dos 
desafios advindos do en-
velhecimento populacio-
nal, a publicação do Ide-
me será disponibilizada 
gratuitamente para toda a 
sociedade, inclusive para 

os gestores municipais, es-
taduais e federais, que de-
vem obedecer ao Plano de 
Ação Internacional, apro-
vado pela ONU, na segunda 
Assembleia Mundial sobre 
Envelhecimento, realizada 
em Madri no ano de 2002.

Segundo o superin-
tendente do Ideme, Mauro 
Nunes, um exemplo dessas 
ações é o projeto de ha-
bitação “Cidade Madura”, 
lançado pelo Governo da 
Paraíba, no último mês de 
agosto. O projeto visa cons-
truir residências em um es-
paço totalmente apropria-
do para acolher os idosos, 
com infraestrutura neces-
sária como posto de saúde, 
academias esportivas, local 
para encontros de entrete-
nimento e outros.

Envelhecimento popu-
lacional - A população pa-
raibana apresentou como 
uma característica mar-
cante, no período 2000-
2010, sucessivas reduções 
nas faixas etárias mais jo-
vens – de 0 a 24 anos. A 
diminuição representou o 
encolhimento na base da 
pirâmide populacional do 
Estado da Paraíba, con-
tribuindo, de forma acen-
tuada, para o processo de 
envelhecimento da popu-
lação paraibana.

No Censo Demográfi-
co de 1991, a Paraíba de-
tinha um segmento idoso, 
formado por 292.019 pes-

Ideme vai apresentar estudo
sobre a população idosa na PB
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O instituto vai lançar 
um caderno temático, na 
próxima semana, em JP

FOTOS: Divulgação

soas com 60 anos ou mais 
de idade, representando 
9,12% do total da popula-
ção, configurando-se como 
o mais elevado percentual 
de idosos do país, superan-

do até mesmo os estados 
do Rio de Janeiro e do Rio 
Grande do Sul que, até en-
tão, registravam os maio-
res percentuais da popula-
ção idosa brasileira.

“Esse aumento de ido-
sos aconteceu também 
nos estudos do ano de 
2000 (350.399) e de 2010 
(451.386)”, explicou Mau-
ro Nunes, destacando o 

acréscimo de pessoas com 
mais de 100 anos, que em 
2000 era 500 e, atualmen-
te, corresponde a 800 cen-
tenários.

O estudo apresentará uma análise detalhada sobre o processo de envelhecimento da população, no período de 2000 a 2010

Uma equipe de pesqui-
sadores da Embrapa Man-
dioca e Fruticultura Tropi-
cal, de Cruz das Almas, na 
Bahia, visitará a Paraíba du-
rante três dias, a partir da  
próxima segunda-feira, para 
coletar amostras de mudas 
de abacaxi BBS Vitória, que 
a Emater Paraíba assessora 
em áreas de plantio em co-
munidades rurais no Litoral.

Os pesquisadores Túlio 
Raphael Pádua, Juracy Mat-
tos e Aristóteles Matos vão 
percorrer os municípios de 
Araçagi, Santa Rita e Itapo-
roroca, que têm as maiores 
plantações de abacaxi. Ao 
final da visita, coletarão 
talo do abacaxi Vitória para 
aprofundar as pesquisas so-
bre esta variedade resisten-
te à fusariose que está sen-
do cultivada em Itapororoca 
desde 2010.

O assessor estadual 
do abacaxi na Emater, en-
genheiro agrônomo Leôn-
cio Vilar, informou que o 
pesquisador Túlio Raphael 
é o mais novo integrante 
da equipe técnica de pes-
quisadores do abacaxi da 
Embrapa, e que ainda não 
conhece a variedade BBS 
Vitória. Será uma oportu-
nidade também para ele 
manter contatos com agri-
cultores da abacaxicultura 
paraibana.

O Leôncio Vilar infor-

Embrapa fará pesquisa com o  
abacaxi produzido no Estado

cOleTa para eSTudO

Médicos da rede 
hospitalar das Regio-
nais de Saúde de Patos 
(6a), Piancó, Itaporanga 
e Conceição (7a), Catolé 
do Rocha (8a), Cajazei-
ras (9a), Sousa e Pombal 
(10a) e Princesa Isabel 
(11a) estão sendo con-
vidados para participar, 
no próximo dia 10, de 
uma atua-
lização em 
protoco -
los e trata-
mento da 
influenza.

A ca-
pacitação, 
p r o m o -
vida pela 
Secretaria 
de Estado 
da Saúde e 
que acon-
tecerá na 
sede da 6a 
Gerência 
em Patos, 
terá como expositor o 
infectologista Francisco 
de Assis.

O objetivo dessa ca-
pacitação é fortalecer a 
assistência, notificação e 
tratamento precoce de 
pacientes com influen-
za, a partir da sintoma-
tologia e resultados das 
amostras, evitando-se 
assim o agravamento da 
doença que pode levar 
à morte.

Nessa busca pela 

eficácia da notificação 
da influenza é preocu-
pação também da SES o 
cuidado com o profissio-
nal que faz a acolhida 
na porta de entrada dos 
hospitais, que devem 
também seguir os pro-
tocolos.

A capacitação pro-
movida pela secretaria 

tem a ver 
t a m b é m 
com a de-
tecção do 
a g e n t e 
etiológico 
i n f l u e n -
za tipo 
B em um 
pac iente 
da cidade 
de Piancó 
este ano e 
de vários 
casos diag-
nosticados 
em Patos, 
mas sem 

que ocorresse a coleta 
devida para investigação.

As gerências regio-
nais devem entrar em 
contato com a de Patos, 
que tem como gerente 
José Leudo Farias, para 
repassar a lista dos mé-
dicos que participarão 
da capacitação, pelo 
fone 83-3423-2110. O 
evento será aberto a 
qualquer médico inte-
ressado em ampliar seus 
conhecimentos.

Médicos do Sertão vão 
receber treinamento

preVeNÇÃO À INFlueNZa

O objetivo da 
capacitação 
é fortalecer 
a assistência 
e tratamento 
precoce de
pacientes 
com influenza

mou que a variedade BBS 
Vitoria é uma criação da 
Embrapa Mandioca e Fruti-
cultura, cujas mudas foram 
multiplicadas na fazenda 
do produtor Cleanto Castro, 
em Itapororoca, com acom-
panhamento da Emater. Em 
2010, a Emater Paraíba re-
cebeu 68 mil mudas da va-
riedade Vitória, que foram 
plantadas para multiplicação 
da espécie.

Além de mais produtivo, 
o abacaxi Vitória tem fruto 
de melhor qualidade e maior 

aceitação no mercado. Seu 
porte se assemelha às va-
riedades ‘Pérola’ e ‘Smooth 
Cayenne’, mais consumidas, 
além de não possuir espi-
nhos nas folhas, facilitando 
os tratos culturais.

As mudas do Vitória 
foram produzidas em labo-
ratório, originada de três 
híbridos elaborados pela 
Embrapa Mandioca e Fru-
ticultura Tropical em Cruz 
das Almas (BA). Depois de 
introduzidas nas Fazendas 
Experimentais do Instituto 

Capixaba de Pesquisa, As-
sistência Técnica e Extensão 
Rural (Incaper), chegaram à 
Paraíba.

As mudas de abacaxi 
Vitória reproduzidas no Es-
tado foram distribuídas com 
agricultores familiares do 
Assentamento Água Branca, 
em São Miguel de Itaipu, no 
Baixo Paraíba, como unidade 
de multiplicação de mudas. 
Trata-se de parceria entre a 
Emater Paraíba e a empresa 
Consplan, que atende as fa-
mílias.

O abacaxi Vitória, produzido na Paraíba, é uma variedade considerada resistência à fusariose
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Polícia prende 10 em Campina
OPERAÇÃO ‘PIT STOP’

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Sizenando Leal (PSOL) trouxe o testemunho de 
estudantes e lideranças sindicais, que o apresentaram como 
a única alternativa real de candidatura popular. O prefeitável 
ainda afirmou que, eleito ou não, após o dia 7 de outubro 
estará mais uma vez ao lado da classe trabalhadora.

l AgORA é LEI

 A concessão do Benefício de Superação da Extrema Pobreza 
na Primeira Infância (BSP) agora será lei. A presidenta Dilma 
Rousseff sanciona o Projeto de Lei de Conversão (PLV) 16/2012, 
que institui o benefício de transferência de renda da ação Brasil 
Carinhoso, destinado a famílias extremamente pobres com crianças 
entre 0 e 6 anos. 

Como Deus fez

O candidato Romero Rodrigues (PSDB), da coligação “Por 
amor a Campina”, encerrou seu último guia afirmando mais 
uma vez que “não é brigado com ninguém” e declarando que, 
em vinte anos de vida pública, mantém as mãos limpas. “Como 
Deus me fez”, afirmou.

Independente

Já a prefeitável Daniella Ribeiro (PP), da coligação “Pra 
Campina crescer em paz”, ressaltou que não precisa pedir 
autorização a ninguém para emitir suas opiniões. Segundo a 
candidata, Campina Grande precisa de um líder para gerir com 
independência seus destinos.

O único

O sonho

O petebista Artur Bolinha disse que fez uma “campanha 
cidadã”, e que apesar de ter sido subestimado e desacreditado, 
graças ao apoio dos eleitores manteve-se determinado. Artur 
afirmou que alimenta o sonho de dar ao povo da cidade “uma 
Campina Grande muito melhor”.

Balanço
 

O Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande 
atendeu 81.113 pessoas na unidade nos últimos nove meses. 
Segundo as estatísticas do hospital, apenas no mês de setembro 
foram feitos 8.804 atendimentos no setor de emergência e 
realizadas 761 cirurgias.

l Perseguido
 

Alexandre Almeida (PT), candidato à revelia do próprio 
partido, fez um “flash back” dos melhores momentos do guia, 
e afirmou que sua postulação foi frequentemente tratada de 
modo pejorativo por adversários, referindo-se as acusações de 
que seria um candidato laranja.

FOTO: Divulgação

Mais procurados

De acordo com o diretor técnico do Trauma de Campi-
na Grande, Flawber Cruz, as especialidades mais procura-
das no hospital são clínica médica, cirurgia geral, ortopedia 
e pediatria. “Essas são as especialidades básicas que todas 
as unidades de pronto-atendimento devem ter, conforme 
resolução do Conselho Federal de Medicina”, explica. O Gov-
erno do Estado investe mensalmente cerca R$ 6 milhões 
para a manutenção do Trauma de Campina Grande.

Nova data

As inscrições da sétima edição do Prêmio Vivaleitura estão 
abertas até o dia 13 de outubro. Realizado pela Fundação Biblioteca 
Nacional (FBN/Minc), em 2012 a premiação chega a um total de R$ 
540.000 em dinheiro a instituições comprometidas com o fomento 
à mediação da leitura em todo o território nacional e a valorização 
do hábito de ler na conquista da cidadania plena.

Kalyenne Antero
Especial para A União

A esperança

Guilherme Almeida (PSC), da coligação “Campina Grande 
ideal”, procurou demonstrar que, a despeito das pesquisas eleitorais 
recentes, acredita que estará no segundo turno da corrida eleitoral. 
O prefeitável aproveitou o última guia na televisão para agradecer o 
apoio das ruas.

Os presos já eram investi-
gados desde 2011, segundo 
o corregedor do Detran

A operação ‘Pit Stop’, de-
sencadeada na manhã de on-
tem, na cidade de Campina 
Grande, pela Corregedoria 
do Departamento de Trânsi-
to do Estado da Paraíba (De-
tran) e Polícia Civil, prendeu 
10 pessoas. Cinco dos acu-
sados são servidores da 1ª 
Ciretran de Campina Grande, 
três deles efetivos, os outros, 
dois são proprietários de ve-
ículos. Três carros também 
foram apreendidos durante a 
operação.

De acordo com o cor-
regedor do Detran, Walber 
Virgulino, a quadrilha esta-
va sendo investigada desde 
2011. “Identificamos dez 
pessoas no grupo. Nos últi-
mos meses intensificamos as 
investigações. Ainda estamos 
em diligências em busca dos 
outros participantes”, adian-
tou o corregedor.

Ainda de acordo Wal-

ber Virgulino, os servidores, 
que trabalhavam no setor de 
Vistoria, atuavam mudan-
do o sistema operacional do 
órgão. “Eles recebiam car-
ros deteriorados, capotados, 
sem placas, mas cadastra-
vam como regulares”, expli-
cou o corregedor.

Os acusados foram enca-
minhados à 4ª Delegacia Dis-
trital, em Campina Grande, 
onde prestaram depoimento 
e, em seguida, encaminhados 
para presídios da cidade. O 
grupo vai responder pelos 
crimes de formação de qua-
drilha, falsidade ideológica, 

inserção de dados falsos no 
sistema e adulteração de 
identificação de veículo au-
tomotor. O superintendente 
do Detran, Rodrigo Carvalho, 
informou que será instau-
rado um processo adminis-
trativo disciplinar contra os 
servidores.

Vivaleitura

Dividido em três categorias, “Bibliotecas públicas, privadas e 
comunitárias”, concorrem experiências desenvolvidas em bibliote-
cas de acesso público sem ligação com instituições de ensino. Tra-
balhos realizados em colégios públicos e particulares sob responsa-
bilidade de professores, diretores, bibliotecários ou coordenadores.

Os acusados da fraude, cinco deles funcionários do Detran, cadastravam veículos irregulares

A Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG) divulgou na tarde de ontem o resultado da 
prova escrita objetiva do concurso público desti-
nado ao preenchimento de 86 vagas de servidores 
técnico-administrativos nos sete campi da institui-
ção. A listagem contém os nomes dos 2.454 apro-
vados nesta etapa.

No total, foram inscritos mais de 10 mil candi-
datos, sendo que houve a desclassificação de apro-
ximadamente 8.300 entre os que foram eliminados 
por não atingirem a média necessária para o con-
curso e os ausentes. 

A listagem geral pode ser conferida na página 
da Comissão de Processos Vestibulares (Comprov) 
da UFCG, através do site www.comprov.ufcg.edu.br.

A distribuição das vagas foi de 41 para nível su-
perior, com salário inicial de R$ 2.989,33, além de 
35 para nível médio ou médio profissionalizante, 
com remuneração inicial de R$ 1821,94 e 10 para 
o nível fundamental, cujo valor inicial de salário é 

de R$ 1473,58. 
As provas foram realizadas no último dia 16 de 

Setembro nas cidades de Campina Grande, Patos e 
Cajazeiras. 

O cargo de maior concorrência foi o de Auxi-
liar em Administração, com 633 candidatos inscri-
tos por vaga, seguido do cargo de Assistente Admi-
nistrativo, com 430 inscritos para cada vaga.

A prova prática instrumental para o cargo de 
músico-pianista correpetidor, além do exame de 
proficiência para o cargo de secretário executivo 
e a prova prática para engenheiro agrícola aconte-
cerá entre os dias 23 e 25 de Outubro. 

A relação com os candidatos que farão a prova 
será divulgada na próxima terça-feira, dia 9, e a 
listagem dos locais onde serão realizadas as provas 
para estes três cargos poderá ser conferida no site 
da Comprov no dia 16 de Outubro.  

O resultado final do concurso está previsto 
para ser divulgado no dia 20 de Novembro. 

UFCG divulga resultado da prova 
escrita objetiva do concurso público 

SERVIDORES

A Pró-Reitoria de Ensino 
de Graduação da Universida-
de Estadual da Paraíba, atra-
vés da Assessoria Estudantil, 
convoca todos os bolsistas 
dos programas de Bolsa Ma-
nutenção e Bolsa Transporte 
dos campi de Campina Gran-
de, Lagoa Seca, Guarabira, 
Catolé do Rocha, João Pessoa, 
Monteiro, Patos e Araruna, 
além dos alunos que com-
põem a residência universitá-
ria do Campus I, para efetua-
rem recadastramento, até o 
dia 10 de outubro.

Para o recadastramen-
to é necessário preencher o 
formulário disponibilizado 

na página virtual da PROEG 
e apresentar os seguintes 
documentos: comprovante 
de renda familiar; cópia da 
Carteira Profissional (parte 
da foto, verso e contrato) do 
pai, da mãe ou responsável 
que esteja desempregado; 
comprovante atualizado de 
residência, do aluno bolsista 
e dos pais para a Bolsa Manu-
tenção e Bolsa Transporte.

No caso dos residentes 
universitários do Campus 
I deverá ser apresentado o 
comprovante de residência 
atualizado dos pais. Quanto 
à apresentação do Históri-
co Escolar atualizado esta é 

obrigatória por parte de todo 
aluno bolsista dos referidos 
programas. 

O formulário preenchido 
e toda a documentação exi-
gida devem ser entregues na 
sala da Assistência Estudan-
til, localizada na Rua das Ba-
raúnas, 351, prédio das pró-
-reitorias, térreo.

Os alunos bolsistas dos 
campi de Lagoa Seca, Guara-
bira, Catolé do Rocha, João 
Pessoa, Monteiro, Patos e 
Araruna procederão à entre-
ga do formulário preenchido 
e restante da documentação 
nas secretarias dos seus res-
pectivos Centros.

A PROEG alerta para a 
importância de todos os alu-
nos bolsistas participarem do 
processo de recadastramento, 
tendo em vista que a manu-
tenção do benefício da Bolsa 
Manutenção, da Bolsa Trans-
porte e da Residência Univer-
sitária está condicionada ao 
resultado da avaliação pro-
cedida pela Proeg, periodica-
mente, conforme os critérios 
estabelecidos nas resoluções 
de cada um dos programas.

Informações adicionais 
podem ser obtidas através do 
telefone (83) 3315-3450 ou 
pelo email a.estudantil.pro-
eg@uepb.edu.br.

UEPB realiza recadastramento com 
estudantes bolsistas até próximo dia 10 

BENEFÍCIO



224 candidatos podem ser cassados
NA PARAÍBA

Com pendências na Justiça, 
políticos podem perder o 
cargo se forem eleitos
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Joaquim Barbosa diz que 
Dirceu foi mandante do 
esquema do Mensalão
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Agenda dos candidatos

O candidato, às 9h, tem 
reunião da coordenação de 
campanha. Às 14h, faz panfle-
tagem no Valentina. Às 19h30, 
visita casa de apoiadores em 
diversos bairros.

Antônio Radical 
(PSTU)

O candidato, às 10h, 
tem reunião com equipe de 
planejamento e marketing. 
Às 23h, participa de debate 
numa emissora de TV.

A candidata, às 10h, tem 
reunião com coordenação de 
campanha. Às 14h, grava vídeo 
para a internet. Às 15h30, tem 
reunião com equipe de comu-
nicação. Às 18h30, participa de 
encontro com militância. Às 
23h, participa de debate numa 
emissora de TV.

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

A candidata não infor-
mou as atividades do dia.

O candidato, às 7h, faz 
adesivagem nos Bancários. 
Às 10h, tem reunião com co-
ordenação de campanha. Às 
21h, participa de debate numa 
emissora de TV.

O candidato, pela ma-
nhã, faz visita aos apoiado-
res no bairro dos Bancários. 
À noite, participa de debate 
numa emissora de TV. 

Cícero Lucena 
(PSDB)

Estela Bezerra 
(PSB)

José Maranhão 
(PMDB)

Lourdes Sarmento 
(PCO)  

Luciano Cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PSOL)

Luiz Carlos Lima
luiz_rlima@hotmail.com

Foto: Divulgação

Q u a n -
do os elei-
tores pa-
r a i b a n o s 
forem às 

urnas, no domingo (7), 224 
candidatos aos cargos de 
prefeito, vice-prefeito e vere-
ador ainda não terão certeza 
se poderão assumir os cargos 
em caso de vitória na eleição 
de 2012. São 60 candidatos 
a prefeito, 131 a vereador e 
33 a vice-prefeito que podem 
ser “barrados” nos critérios 
da Lei Complementar 135 
de 2010, batizada de Ficha 
Limpa. As candidaturas da-
queles 224 candidatos ainda 
estão em fase de julgamento 
de recursos, seja no Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB) ou no Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), e não 
deverão ser julgadas antes 
do dia 7.

A Legislação Eleitoral 
estabelece que até a decisão 
transitada em julgado – sen-

tença definitiva -, todos os 
candidatos têm o direito a 
aparecer nas urnas, portan-
to aptos a serem votados. 
Os votos computados para 
os eleitores com pendências 
judiciais serão considerados 
nulos e só serão transferidos 
para o candidato em caso de 
deferimento da candidatura 
em última instância jurídica. 
A vitória nas urnas, nestes 
casos, não será garantia de 
diplomação para o cargo dis-
putado.

Dentro dos critérios que 
podem vetar o registro das 
candidaturas, a situação dos 
candidatos que vagam pela 
Justiça Eleitoral pode ser de 
‘candidatura deferida com 
recurso’, ou seja, aquelas que 
foram aprovadas, mas algum 
recuso ainda a impede de ser 
considerada totalmente legí-
tima. 

Estes casos somam 103 
candidaturas à espera de so-
lução do TRE-PB ou TSE. Há 
também os casos das candi-
daturas, cuja situação é con-
siderada indeferida com re-
cursos, que soma 115 casos 
na Justiça. Ainda existem seis 
candidatos que foram indica-
dos como substitutos à espe-
ra de julgamento.

A Justiça Eleitoral come-
ça hoje a encerrar o período 
de propaganda política dos 
candidatos e coligações, que 
concorrem nas eleições muni-
cipais 2012, no domingo (7). 
Com a proximidade do dia da 
votação, as regras da propa-
ganda mudam e tanto candi-
datos quanto eleitores podem 
sofre punições em caso de ir-
regularidades. Guia Eleitoral 
na televisão e no rádio, comí-
cios, distribuição de panfletos 
e carros de som estão na lista 
das proibições que antecedem 
o momento da votação.

A primeira restrição vale 
para a propaganda eleitoral 
gratuita na televisão e no 
rádio, cujo prazo se encerra 
hoje; política mediante reu-
niões públicas ou promoção 
de comícios e utilização de 
aparelhagem de sonorização, 
além da realização de debate 

no rádio e na televisão tam-
bém só podem ser realizados 
até hoje. Até 24 horas antes 
da votação, outras medidas 
restritivas deverão ser obe-
decidas de acordo com o Có-
digo Eleitoral.

O juiz responsável pelo 
julgamento da propaganda 
de rua, Eduardo José Soares, 
explica que as infrações co-
metidas pelos partidos e co-
ligações podem gerar multas. 
“Qualquer infração prevista 
na Legislação Eleitoral é pas-
sível de representação pelo 
Ministério Público ou pelas 
coligações. A propaganda de 
rua como distribuição de pan-
fletos e exposição de bandei-
ras pode render uma multa de 
R$ 8 mil a R$ 25 mil”, revelou.

Amanhã, a restrição é 
em virtude da divulgação 
paga, na imprensa escrita, e 
a reprodução na internet do 

jornal impresso, de propa-
ganda eleitoral. Neste sába-
do (6), o uso de alto-falantes 
ou amplificadores de som 
é permitido, das 8h às 22h. 
Também é o último dia para 
a distribuição de material de 
propaganda e realização de 
caminhada, carreata, passe-
ata ou utilização de carro de 
som que transite pela cidade 
divulgando jingles ou mensa-
gens de candidatos.

Já neste domingo (7), 
dia da votação, é proibida 
pela Lei Eleitoral qualquer 
espécie de propaganda de 
partidos políticos ou de seus 
candidatos. São permitidas 
apenas as propagandas vei-
culadas gratuitamente na in-
ternet em site eleitoral, blog, 
redes sociais ou outros meios 
eletrônicos de comunicação 
do candidato, ou, ainda, no 
site do partido. (L.C.L)

A decisão do ministro 
Antônio Dias Toffoli, do Tri-
bunal Superior Eleitoral, 
publicada no fim da noite da 
última terça-feira, acatando 
ação do Diretório Nacional 
do Partido dos Trabalhado-
res e determinando que o 
TRE aprecie o recurso contra 
a candidatura do petista Ale-
xandre Almeida em Campi-
na Grande, foi recebida com 
festa pelos membros do PT 
ligados à prefeitável Daniella 
Ribeiro. No entanto, a sen-
tença monocrática não pro-
duz efeitos imediatos e, salvo 
novo despacho ou decisão da 
corte estadual, Alexandre se 
mantém candidato, mesmo à 
revelia do próprio partido.

Em abril, os delegados 
do PT, por ampla maioria, 
decidiram que a sigla iria 
apoiar Daniella. Inconforma-
do, Alexandre Almeida, que 
presidia o diretório munici-
pal, lançou-se candidato, am-
parado por uma decisão da 
Justiça Comum, que impediu 
a aliança entre o PP e o PT. 
O diretório nacional recor-
reu ao TRE, que indeferiu a 
apelação sem julgamento do 
mérito. 

Em sua decisão, Dias 
Toffoli ordenou que a Corte 
apreciasse a matéria. “Dou 
provimento ao recurso espe-
cial eleitoral, para anular o 
aresto regional e determinar 
à egrégia Corte Regional que 
examine o recurso eleitoral”, 
sentenciou o ministro. Dian-
te da decisão não conclusiva, 
os advogados de Alexandre 
garantem que a candidatura 
será mantida. De qualquer 
forma, o despacho do TSE 
animou candidatos a verea-
dor que haviam se registrado 
na coligação PP/PT e estão 
impugnados. Ainda assim, 
por conta do trâmite moroso 
no judiciário, a novela deve se 
estender até após as eleições.

Novo teto 
Daniella Ribeiro con-

seguiu uma vitória no TRE. 
Após indeferimento em pri-
meira instância, o departa-
mento jurídico da coligação 
da candidata conseguiu li-
minar na corte estadual, li-
berando o aumento do teto 
de gastos de R$ 3,5 milhões 
para R$ 10 milhões. 

O eleitor que estiver fora 
de seu domicílio eleitoral no 
dia da eleição terá de justifi-
car sua ausência por meio do 
formulário de Requerimen-
to de Justificativa Eleitoral 
(RJE), que deve ser devida-
mente preenchido e entre-
gue no dia da votação.

Esse formulário pode 
ser obtido gratuitamente 
nos cartórios eleitorais, bem 
como nos locais de votação 
ou de justificativa ou ainda 
na página do Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Paraíba.

No dia da eleição, basta 

que o eleitor, portando o Tí-
tulo Eleitoral e um documen-
to oficial de identificação 
com foto, entregue o Reque-
rimento de Justificativa Elei-
toral devidamente preen-
chido em qualquer uma das 
seções eleitorais ou postos 
de justificativa destinados ao 
recebimento do RJE.

Na capital, o eleitor além 
de poder justificar sua au-
sência às urnas durante as 
eleições nas seções eleitorais 
terá a sua disposição quatro 
postos adicionais de justifi-
cativas eleitorais. 

Confira os locais de ins-
talação dos postos de justifi-
cativas eleitorais:

nAeroporto Presidente 
Castro Pinto. Endereço: Ro-
dovia BR 101, Km 11

nTerminal Rodoviário 
Severino Camelo. Endereço: 
Rua Francisco Londres, s/n, 
Varadouro

nCentro Turístico (PB-
Tur). Endereço: Avenida 
Almirante Tamandaré, 100, 
Tambaú

nShopping Sul. Ende-
reço: Rua Bancário Sérgio 
Guerra, 900, Anatólia.

Hoje é último dia para debates e 
Guia Eleitoral na TV e no rádio

Os critérios de inele-
gibilidade – aqueles dis-
postos na Lei conhecida 
como Ficha Limpa – e a 
falta de condição de ele-
gibilidade são os princi-
pais entraves para a vali-
dade da candidatura e o 
direito de assumir o car-
go após eventual vitória 
nas urnas. De acordo 
com o diretor-geral do 
TRE-PB, Leonardo Lívio 
Paulino, o Tribunal não 
há como precisar quan-
tos desses candidatos 
estão com pendências 
pela Lei da Ficha Limpa, 
mas garante que gran-
de parte dos recursos 
que tramita na Justiça 
Eleitoral é resultado 
de incompatibilidades 
com a Lei Complemen-
tar 135/2010.

O diretor-geral do 
TRE-PB garante que a 
maior parte dos recur-
sos já está aguardan-
do julgamento do TSE, 
após terem passados 
pelas sessões do pleno 
do TRE-PB. Desde o iní-
cio do processo eleitoral, 
foram 1.361 pedidos de 
impugnação de candida-
turas dos três cargos em 

disputa nestas eleições. 
Com uma pauta de jul-
gamentos extensa, o TSE 
só deve concluir todos os 
processos após a vota-
ção. Até o dia da eleição 
há apenas uma sessão, 
marcada para hoje. No 
entanto, não estão des-
cartadas sessões extraor-
dinárias para acelerar o 
processo de julgamento.

Esta é a primeira vez 
que a Lei Complementar 
135/90, que expandiu a 
quantidade de hipóteses 
para critérios de inelegi-
bilidade, terá validade 
em uma eleição munici-
pal – a primeira vez foi 
em 2012. Dentre candi-
datos considerados “fi-
chas sujas” que podem 
ser “barrados” estão po-
líticos que renunciarem 
ao mandato quando já 
houver representação ou 
pedido de abertura de 
processo, aumentando 
o período de inelegibili-
dade pela soma do que 
resta do mandato e mais 
oito anos. Além dos que 
forem condenados, em 
decisão transitada em 
julgado ou proferida por 
órgão judicial colegiado.

Maioria já foi para o TSE

Petista segue 
na disputa 
após decisão 
de ministro
Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

Eleitor precisa justificar a ausência

Secretário Leonardo Lívio, do TRE: “A maioria dos candidatos foi barrada pela Lei da Ficha Limpa”



Servidores são usados em campanha
PAGOS PELO SENADO
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Segundo Jornal Estadão, 
Cícero tem 23 assessores 
do Senado na Paraíba

Foto: Arquivo

O candidato à Prefeitu-
ra de João Pessoa, senador 
Cícero Lucena (PSDB), é 
citado como um dos cinco 
parlamentares do Senado 
Federal que,  durante o pe-
ríodo eleitoral deste ano, 
utilizaram assessores do 
gabinete para trabalhar na 
campanha. Seriam 23 asses-
sores pagos com dinheiro 
público trabalhando no Es-
tado da Paraíba.

A denúncia da utiliza-
ção de servidores pelo par-
lamentar foi feita, ontem, 
pelo Jornal Estadão. Além do 
candidato, outros senadores 
foram citados por utilização 
indevida de servidores, en-
tre eles, parlamentares do 
Ceará, Pernambuco, Piauí e 
Amazonas.

A reportagem diz que 
Cícero Lucena, primeiro-
-secretário do Senado, “ocu-
pa o segundo posto no total 
de servidores públicos des-
locados para o Estado, com 
23, o dobro dos 11 que man-
tém no gabinete”. A matéria 
acrescenta ainda que a “Pri-
meira Secretaria vem sendo 
tocada por servidores da 
Casa e quando ele (Cícero) 
comparece diz não saber o 
que foi tratado nas reuniões 
da Mesa Diretora. Há seis 
meses, Cícero mantinha 12 
ocupantes de cargos de con-
fiança no gabinete e 22 na 
Paraíba”.

Em nota, a assessoria 
do candidato Cícero Lucena 
informou que não existem 
funcionários do Senado Fe-
deral trabalhando na cam-
panha do candidato.

De acordo com a Lei Ge-
ral das Eleições, o servidor 
público não pode ser cedido 
ou usar de seus serviços em 
favor de candidatos, parti-
dos ou comitês de campa-
nha, no horário de expe-
diente, salvo se ele estiver 
licenciado ou em gozo de fé-
rias. O controle das ativida-
des e do expediente desses 
funcionários depende exclu-
sivamente dos senadores.

Os senadores candida-
tos, segundo a denúncia do 
Estadão, mantêm nos Esta-
dos 96 ocupantes de cargos 
de confiança do Senado. A 
“campeã” no deslocamento 
de comissionados para o Es-
tado é a candidata do PC do B 
à prefeitura de Manaus, sena-
dora Vanessa Grazziotin. Em 
março, ela mantinha 10 servi-
dores no gabinete no Senado 
e 28 no Estado. Os números 
mudaram na proximidade da 
campanha eleitoral, ficando 
apenas cinco funcionários no 
gabinete e 33 no Amazonas.

Os outros senadores 
apontados na matéria do Es-
tadão são Wellington Dias 
(PT), do Piauí, com 15 co-
missionados trabalhando no 
Estado; Inácio Arruda (PC do 
B-CE), candidato a prefeito 
de Fortaleza, que tem 13 as-
sessores no Estado e 11 no 
gabinete; e o senador Hum-
berto Costa (PT), que dispu-
ta a prefeitura de Recife. Ele 
diminuiu no Estado o total de 
ocupantes de cargos de con-
fiança nos meses próximos da 
eleição. Eles eram 15 há seis 
meses e agora são 11. O total 
de 11 assessores no gabinete 
não se alterou.

O Governo do Estado en-
caminhou o orçamento 2013 
e o PPA 2012/2015 à Assem-
bleia Legislativa na última sex-
ta-feira, mas já que ontem o 
plenário da Casa só registrou a 
presença de dois parlamenta-
res – Janduhy Carneiro (PEN) 
e Francisco Quintans (DEM) – 
novamente não houve sessão 
ordinária e as matérias não 
puderam ser incluídas no ex-
pediente do dia. 

A inclusão só acontecerá 
agora na terça-feira da próxima 
semana e, somente depois dis-
so, é que as duas matérias serão 
publicadas no Diário do Poder 
Legislativo e encaminhadas 
para análise da Comissão de 
Acompanhamento e Controle 
da Execução Orçamentária. A 
Comissão é presidida pelo de-
putado Gervásio Maia (PMDB), 
que ficará responsável pela in-
dicação do relator.

A partir da próxima se-

mana, conforme informação 
da Secretaria Legislativa, 
todos os parlamentares da 
Assembleia Legislativa rece-
berão um CD contendo todas 
as informações sobre a LOA 
e PPA e a população também 
terá acesso através do endere-
ço eletrônico da Casa.

Antes da apreciação final, 
deverá ocorrer, como determi-
na a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, uma audiência pública 
com a presença de entidades 
da sociedade civil e com os 
secretários das respectivas 
pastas envolvidas na peça or-
çamentária.

A peça orçamentá-
ria tem o valor total de R$ 
9.794.492.976,00, onde 65,68%  
(R$ 6.433.035.595,00) se des-
tinam ao Orçamento Fiscal; 
28,18% (R$ 2.759.740.405,00) 
correspondem ao Orçamento 
de Seguridade Social; e 6,14% 
(R$ 601.716.976,00) para o Or-
çamento de Investimento das 
empresas. Serão priorizadas as 
áreas de Saúde, Educação, Segu-

rança Pública e Infraestrutura 
Logística.

Na mensagem encami-
nhada à Casa, o Executivo 
destaca que a LOA foi enri-
quecida com 11.589 deman-
das oriundas do Orçamento 
Democrático, destacando-se 
as áreas de saúde, abasteci-
mento de água, infraestrutura 
viária, educação, segurança 
pública, habitação e agricul-
tura. Na proposta orçamentá-
ria, constam 726 ações, des-
tas 233 atendem a demandas 
do Orçamento Democrático, 
ao qual foi reservado um va-
lor de R$ 1,844 bilhão.

Já no caso do PPA, o Execu-
tivo justifica que é necessária a 
revisão para adequação do de-
sempenho das finanças públi-
cas, “visto que é fundamental 
acompanhar a evolução do seu 
comportamento diante das ne-
cessidades das unidades fede-
rais de compreenderem como 
as suas economias se inserem 
nos cenários econômicos local, 
regional e global”.

Em cumprimento à cha-
mada Lei de Acesso à Infor-
mação (Lei 12.527/2011), o 
Ministério Público do Estado 
da Paraíba disponibilizou on-
tem, no portal da instituição, 
a remuneração dos servido-
res, além de informações so-
bre ações e atribuições.

Ao acessar o portal 
www.mp.pb.gov.br, o inter-
nauta clica no banner Acesso 
à Informação, que vai dire-
to às informações disponi-
bilizadas em cinco dos 13 
sublinques existentes. São 
eles: Estrutura Organizacio-
nal, Atribuições, Legislação 
Aplicável, Principais Cargos 
e Ocupantes e Remuneração.

O eleitor não se deixa 
enganar na eleição

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Um risco n’água e promessa de campanha equiva-
lem a mesma coisa. Ou seja: não vale nada. Digo isso 
porque nunca vi o cidadão eleito para algum cargo 
cumprir, no exercício do mandato, o que prometeu 
durante a campanha eleitoral. 

Não sei se o leitor comum já prestou atenção nos 
discursos dos candidatos que concorrem à Prefeitu-
ra de João Pessoa nas eleições deste ano. Há solução 
para tudo. Os concorrentes parecem mais com mági-
cos do que com candidatos. 

João Pessoa, a depender das propostas dos can-
didatos, será um paraíso para se morar. Até para o 
trânsito, que todo pessoense sabe que está um caos 
na nossa cidade, os candidatos apresentaram a solu-
ção. Mas trânsito é uma palavra fora de moda. A moda, 
agora, é mobilidade urbana. 

Tem um dos candidatos que mais parece um juiz 
da eleição. Anunciou que está proibido roubar em seu 
governo e anuncia o combate à corrupção de forma 
implacável. Até parece que não tem memória. 

Só que o eleitor não é besta. O eleitor de João Pes-
soa costuma fazer um exercício de enganação com os 
candidatos e com os institutos de pesquisa no período 
das eleições. 

O cidadão comum não se deixa enganar. Faz-se de 
besta, mas, na verdade, bestas são os outros. Sozinho, 
na cabine eleitoral, o eleitor é líder, livre e apto a votar 
em quem sua vontade mandar. 

Tentar enganar-lhe em debates, no Guia Eleitoral 
e em entrevistas é pura perda de tempo.

Violência na Paraíba

Estão vulgarizando os atentados à vida de candidatos na 
campanha de 2012. Em eleições anteriores os atentados aconteciam 
moderadamente, viravam produtos raros, não era assim como 
agora, todo dia, um ou dois, toda noite, três ou quatro. Está ficando 
sem graça. Daqui a pouco ninguém vai mais repercutir esses 
acontecimentos, de tão banais que ficaram.

Tem que melhorar a mira.

Vai mudar

O TSE impediu o médico Carlos Soares (PSB) de ser candidato a 
prefeito de Santana dos Garrotes por ele ter as contas rejeitadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado. Em seu lugar, deve entrar Antônio Soares, 
irmão de Carlos Soares.

Nos bairros

Caminhando pelas comunidades Colinas do Sul II e Irmã Dulce na noite 
desta quarta-feira (3), a candidata a prefeita de João Pessoa, Estela Bezerra, 
acompanhada de seu vice, Efraim Filho, lamentou o abandono por parte da 
atual gestão municipal do padrão dos conjuntos habitacionais construídos 
pelo PSB. Conhecido por conceder plenas condições para que os moradores dos 
conjuntos de interesse social não precisem se deslocar para ter acesso aos 
serviços públicos e de lazer, Estela se comprometeu a devolver este padrão 
ainda no primeiro ano de governo. 

Candidato que não promete não sai do canto.

Sem tropas 

O TSE se baseou nos dados do governador Ricardo Coutinho para negar 
o envio de tropas federais para as eleições deste ano no município do Conde. 
O TRE da Paraíba havia solicitado o envio de tropas federais para o município. 
Ricardo informou ao TSE que a Polícia Militar da Paraíba tem condições de 
oferecer segurança no dia da eleição. 

Cuidado que a violência reina no Conde.

Foi bala

A eleição de Princesa Isabel mais parece uma reedição da Guerra de 
30. Na noite de terça-feira, pistoleiros acertaram a sede do PCdoB no centro 
da cidade. Nininha Lucena é filiada ao PCdoB e é a candidata a vice de Ricardo 
Pereira, também do PCdoB. 

Tomara que termine tudo em paz.

O senador Cícero Lucena é um dos citados pela reportagem do Estadão sobre uso ilegal de assessores

Sem quórum, AL só aprecia 
Orçamento 2012 terça-feira

MENSAGENS NO TWITTER

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

O prefeito de João Pes-
soa, Luciano Agra (sem 
partido), apresentou uma 
representação criminal na 
Polícia Federal para que se 
investigue a suposta viola-
ção sofrida por seu perfil na 
rede social Twitter. Segundo 
ele, um invasor teria postado 
mensagens ao então secretá-
rio de Transparência Pública, 
Alexandre Urquiza, utilizan-
do seu perfil na rede social. 

As mensagens postadas 
pelo invasor na rede social 
do prefeito faziam alusão a 
um pedido de Agra direcio-
nado ao então secretário de 
Transparência da Prefeitura 
de João Pessoa (PMJP), Ale-

xandre Urquiza, para que ele 
pedisse exoneração do cargo 
devido a uma denúncia en-
volvendo o ex-auxiliar.  

A invasão ganhou as 
páginas dos mais diversos 
meios de comunicação do 
país, todos reproduzindo as 
falsas mensagens postadas 
pelo invasor. De acordo com 
a petição, como o fato teve 
repercussão interestadual, é 
atribuição da Polícia Federal 
investigá-lo e identificar o 
seu autor.

Segundo a assessoria, a 
defesa do prefeito se funda-
menta no artigo XXXIV “a” da 
Constituição Federal e no ar-
tigo 1º da Lei 10.446/02. 

Agra decide entrar com 
representação na PF

MP cumpre 
lei e divulga 
remuneração 
de servidores



JULGAMENTO DO MENSALÃO

Ex-ministro era o 
mandante do esquema, 
segundo o relator

Barbosa condena Dirceu e mais 7
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Alana Gandra
Da Agência Brasil

Yara Aquino
Da Agência Brasil

 O relator do processo do 
Mensalão no STF (Supremo 
Tribunal Federal), Joaquim 
Barbosa, pediu a condena-
ção do ex-ministro da Casa 
Civil José Dirceu e de outros 
sete réus envolvidos no es-
quema, na sessão de ontem, 
pelo crime de corrupção ati-
va. Segundo Barbos a, Dirceu 
participou diretamente das 
negociações para a obten-
ção de empréstimos pelo 
publicitário Marcos Valério, 
recursos que serviram para 
viabilizar o Mensalão. Fo-
ram absolvidos o ex-minis-
tro dos Transportes, Ander-
son Adauto, e Geiza Dias. 

O conjunto das provas 
coloca o então ministro em 
posição central (...) como 
mandante das promessas de 
pagamentos indevidos aos 
parlamentares”, disse o re-
lator. Segundo Barbosa, con-
trariando a tese da defesa do 
ex-ministro, os elementos 
analisados no processo “der-
rubam de vez a tese de que 
José Dirceu não tinha relação 
com Marcos Valério”. 

O relator também pediu 
as condenações de Delúbio 
Soares, tesoureiro do par-
tido à época do escândalo, 
e José Genoino, presidente 
da sigla. Os dois aparecem 
como avalistas de emprésti-
mos milionários feitos pelo 
publicitário mineiro Marcos 
Valério, que serviu para ali-
mentar repasses a legendas 
da base aliada. Nem Delúbio 
nem Valério, porém, agiram 
sem o conhecimento do ex-
-ministro, na avaliação do 

Rio de Janeiro - Embora 
o número de eleitores aptos 
ao voto facultativo, com 16 e 
17 anos de idade, tenha au-
mentado em relação à última 
eleição, em 2010, a percep-
ção é que há um desinteresse 
dos jovens nessa faixa etária 
em relação à eleição deste 
ano. A avaliação é do cien-
tista político Eurico de Lima 
Figueiredo, da Universidade 
Federal Fluminense (UFF). 
Para ele, essa percepção não 
é só restrita ao Brasil.

“A desmotivação é mun-
dial”, disse. “Parece que nós 
vivemos uma época em que 
os jovens encontram solu-
ções que já estão dadas”, 
completou. Figueiredo acre-
dita, no entanto, que princi-
palmente agora, na Europa, 
haverá um recrudescimento 
da participação juvenil na 
tentativa de encontrar so-
luções para os novos pro-
blemas colocados pela crise 
econômica.

“A tradição mostra que 
são os jovens que mais reagem 
a situações de crise, inclusive 
porque eles trazem dentro de 
si o futuro e reconhecem nas 
situações críticas do presente 
o que não deve ser feito e o 
que precisa ser mudado”. No 
caso do Brasil, analisou que a 
última participação forte da 
juventude na política ocorreu 
com a geração dos “caras pin-
tadas”, que foram às ruas pelo 
impeachment de Fernando 
Collor, da Presidência da Re-
pública (1992).

Por isso, reiterou que 
a desmotivação é uma ten-
dência geral do mundo, que 
vive uma situação que, “para 
o jovem, é relativamente 
confortável”. Segundo o pro-
fessor de pós-graduação em 
ciência política da UFF, há 
uma ideologia espalhada no 
ar, que se denomina pós-mo-
dernismo, onde se cultiva 
muito o individualismo, em 
vez das preocupações cole-
tivas e sociais. E isso tudo 
influencia o comportamento 
juvenil. ”Por isso, não é de se 
estranhar que haja essa des-
motivação”, declarou.

Vinicius de Sá Machado 
foge a essa regra. Morador 
de São Gonçalo, na região 
metropolitana do Rio de Ja-
neiro, o estudante de 17 anos 
lamentou ter perdido o prazo 
para tirar o título de eleitor 
para poder votar no próximo 
domingo (7). Ele se definiu 
motivado. “Os candidatos to-
dos despertam o interesse. 
Mas muitos prometem e não 
fazem nada”, disse à Agên-
cia Brasil. “Eu queria votar 
para ajudar a minha cidade”, 
acrescentou.

O presidente da União 
Nacional dos Estudantes 
(UNE), Daniel Iliescu, chamou 
a atenção para o fato que ape-
sar de o número percentual 
de jovens entre 16 e 18 anos 
incompletos com inscrição 
eleitoral não ser tão expres-
sivo, “ano a ano, nas eleições, 
nunca tantos jovens estive-
ram aptos a votar”.

Brasília – A presidente 
Dilma Rousseff sancionou 
ontem a lei que institui me-
didas do Brasil Carinhoso, 
entre elas o Benefício de Su-
peração da Extrema Pobre-
za na Primeira Infância que 
complementa o Bolsa Famí-
lia de forma a garantir renda 
mínima de R$ 70 per capita 
para famílias com crianças 
até 6 anos. Pago desde junho, 
o benefício já fez com que 2,8 
milhões de crianças saíssem 
da faixa da extrema pobreza, 
de acordo com balanço do 
Ministério do Desenvolvi-
mento Social (MDS).

A estimativa apresentada 
pela ministra do MDS, Tereza 
Campello, é de que, contabili-
zados pais e irmãos, o alcance 
chegue a 8,7 milhões de pes-
soas. “Aos que advogam que 
o Estado deve priorizar ações 
de inclusão no mercado de 
trabalho, repetimos, 40% dos 
extremamente pobres são 
crianças”, disse a ministra.

Em setembro, o gover-
no repassou R$ 182 milhões 
para pagamento do benefí-
cio do Brasil Carinhoso, se-
gundo o MDS.

O Brasil Carinhoso foi 
lançado em maio, por ocasião 
do Dia das Mães, mas depen-
dia de aprovação do Congres-
so para ser convertido de me-
dida provisória em lei.

Ao sancionar a lei, a pre-
sidente Dilma Rousseff disse 
que essa é uma das principais 
medidas do seu governo. “O 
Brasil dá passos refinando 
cada vez mais sua política 
social. Quando vamos a reu-
niões internacionais, perce-
bemos que há grande respei-
to pelo Brasil nas políticas 
sociais que atraem a atenção 
de todos aqueles que têm o 
desafio de incluir suas popu-
lações”, disse

A ação integra o Plano 
Brasil sem Miséria e inclui 
medidas como a ampliação 
do acesso à creche e pré-es-
cola e ampliação de 66% dos 
recursos destinados à me-
renda escolar da educação 
infantil. Na saúde, o plano es-
tende o Programa Saúde na 
Escola às creches e pré-esco-
las e prevê o aumento da dis-
tribuição de sulfato ferroso e 
vitamina A para crianças na 
primeira infância, além da 
entrega gratuita de medica-
mentos para tratamento da 
asma por meio da rede Aqui 
Tem Farmácia Popular.

A lei sancionada hoje 
autoriza também o uso do 
Regime Diferenciado de Con-
tratação (RDC) para obras 
da rede pública de ensino. O 
RDC foi criado pelo governo 
para facilitar as licitações 
e os contratos da Copa das 
Confederações de 2013, da 
Copa do Mundo de 2014 e 
das Olimpíadas de 2016.

Para Joaquim Barbosa, a culpa de José Dirceu fica clara no contexto das provas reunidas no processo

relator. “Dirceu efetivamente 
comandou a atuação de Mar-
cos Valério e Delúbio Soares. 
Entender que Marcos Valério 
e Delúbio agiram sozinhos 
(...) é inadmissível.”

 Além de condenar Dirceu, 
Valério, Delúbio e Genoino, 
o relator votou também pela 
punição dos ex-sócios do pu-
blicitário, Ramon Hollerbach e 
Cristiano Paz, além de Rogério 
Tolentino, advogado de Valério, 
e da ex-funcionária da agência 
SMP&B Simone Vasconcellos. 
Barbosa, porém, pediu a ab-
solvição de Geiza Dias, outra 
ex-funcionária da SMP&B,  e do 
ex-ministro dos Transportes e 
atual prefeito de Uberaba, An-
derson Adauto. O grupo ligado 
a Valério já foi condenado em 
outras fases do julgamento por 
peculato, corrupção ativa (em 
relação a outros réus) e lava-
gem de dinheiro.

Durante a leitura do 
voto, Joaquim Barbosa con-
siderou que o ex-ministro 
da Casa Civil José Dirceu foi 
o mandante do esquema de 
compra de apoio político 
conhecido como Mensalão. 
Para Barbosa, a culpa fica 
clara no contexto das provas 
reunidas durante o processo, 
como depoimentos de réus e 
testemunhas e a sequência 
dos fatos no tempo. 

Segundo Barbosa, ficou 
provado que Dirceu “aparece 
nas duas pontas do esquema”, 
oferecendo promessa de van-
tagem indevida e permitindo 
pagamento a parlamentares 
que com ele se reuniam. O 
relator descreveu que Dirceu 
tinha papel fundamental na 
articulação com a base aliada 
para garantir maioria em vo-
tações importantes para o go-
verno no Congresso Nacional.

Dilma lança medidas 
do Brasil Carinhoso

Brasília - A 
Justiça Eleitoral 
disponibil izou 
para as eleições 
locais do próxi-
mo domingo (7) 
o contingente 

de 501.923 de urnas eletrônicas para 
os 5.568 municípios do país, cujos elei-
tores vão escolher prefeito, vice-pre-
feito e vereadores. A distribuição das 
máquinas para os locais de votação é 
de responsabilidade dos tribunais re-
gionais eleitorais (TREs).

Segundo o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), cerca de 140 milhões de 
pessoas deverão ir às urnas no próxi-
mo domingo. Apenas no Distrito Fede-
ral - que elege governador e deputa-
dos, como os estados - e em Fernando 
de Noronha (PE) - distrito estadual de 
Pernambuco, sem autonomia adminis-
trativa - não haverá eleição. Além dis-
so, os brasileiros que vivem no exterior 
também não participarão do pleito, 
porque votam apenas para escolher o 
presidente da República.

Parte dos votos, nesta eleição, será 
colhida por urnas biométricas. Serão 
mais de 7,5 milhões de eleitores iden-
tificados por meio das impressões digi-
tais no momento da votação. De acor-
do com o TSE, as urnas biométricas 
serão usadas em 299 municípios de 24 

estados. A intenção da Justiça Eleitoral 
é que, até as eleições de 2018, todos 
os eleitores do país sejam identificados 
pelas digitais antes da votação. Testes 
mostraram que nem todos os eleitores 
conseguem concluir a identificação 
biométrica.

Na última terça-feira, o TSE auto-
rizou o envio de tropas federais (Exér-
cito, Marinha e Aeronáutica) para 
reforçar a segurança das eleições em 
municípios do Rio Grande do Norte, 
de Alagoas e Sergipe. Com isso, subiu 
para 268, em 10 estados, o número de 
cidades que receberão auxílio militar 
para garantir a segurança do pleito.

Também estão recebendo tropas 
federais municípios dos estados do Rio 
de Janeiro, Amazonas, Amapá, Ma-
ranhão, Pará, da Paraíba e de Tocan-
tins. Na capital fluminense, tropas do 
Exército já estão em diversos pontos 
da cidade, apoiando a preparação das 
eleições. Nas demais cidades, os mili-
tares vão trabalhar apenas no dia da 
eleição.

De acordo com o calendário elei-
toral, amanhã é o último dia de pro-
paganda eleitoral gratuita no rádio e 
na televisão. Também é o último dia 
para realização de comícios e pro-
paganda política mediante reuniões 
públicas e utilização de aparelhagem 
de sonorização fixa entre as 8h e as 
24 horas. Do mesmo modo, só até 
amanhã poderá ser realizado debate 
entres candidatos.

Eleições de domingo terão 
meio milhão de urnas no país

OS NÚMEROS DO PLEITO

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Desmotivação 
de jovens é 
mundial, diz 
especialista



A Justiça americana in-
diciou onze pessoas por ex-
portar ilegalmente compo-
nentes eletrônicos de alta 
tecnologia dos Estados Uni-
dos para agências militares 
e de inteligência russas, in-
dicou ontem a Procuradoria 
Federal do Brooklyn (su-
deste de Nova York).

“Os microeletrônicos 
supostamente exportados 
para a Rússia estão sujeitos 
a controles governamentais 
por causa de seu potencial 
uso em uma ampla gama de 
sistemas militares, incluindo 
sistemas de radar e de vigi-
lância para orientar armas 
e detonadores”, indicou a 
Promotoria em um comuni-
cado. Segundo a acusação, o 
comércio ilegal desses pro-
dutos para a Rússia decorreu 
entre outubro de 2008 e iní-
cio de setembro deste ano.

Entre os 11 réus, um é 
acusado de ser um “agente 
ilegal do governo russo”, de 
acordo com o escritório da 
procuradora Loretta Lynch. 
O suposto agente foi iden-
tificado como Alexander 
Fishenko, de 46 anos, funda-
dor da empresa Arc Electro-
nics, com sede em Houston 

EUA desarticulam rede que vendia 
tecnologia americana aos russos
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A Justiça indiciou onze 
pessoas que exportavam 
componenses militares

(Texas), e um dos proprie-
tários de outra companhia 
acusada, a Apex Sistema LLC, 
com sede em Moscou.

Segundo os promoto-
res, a Arc Electronics expor-
tou componentes microele-
trônicos para a Rússia por 
50 milhões de dólares entre 
2002 e 2012. Como parte da 
operação lançada pelas au-
toridades americanas nos 
últimos dois dias, foram re-
vistadas sete casas e escri-
tórios e bloqueadas cinco 
contas bancárias.

A promotora Lynch pe-
diu ao juiz George Hanks Jr, 
do tribunal de Houston, que 
negue a Fishenko e a dois 
outros detentos, Alexander 
Posobilov e Viktoria Kleba-
nova, qualquer liberdade 
sob fiança, dado o risco de 
fuga para a Rússia.

Estas três pessoas “tive-
ram acesso a microeletrôni-
cos mentindo e apresentan-
do informações falsas sobre 
a verdadeira natureza dos 
beneficiários e usos destes 
produtos de alta tecnolo-
gia, além disso, exportaram 
sem as licenças necessárias”. 
De fato, ao ocultar suas ati-
vidades, os réus alteraram 
documentos e sites das em-
presas, de modo a remover 
qualquer referência à sua 
ligação com agências milita-
res russas. A fumaça tomou conta das ruas da vila turca de Akcakale, na fronteira com a Síria, após o bombardeio do governo da Turquia 

Foto: Divulgação

O Exército da Turquia 
bombardeou alvos em terri-
tório sírio ontem em resposta 
a um ataque de morteiro no 
qual ao menos cinco cidadãos 
turcos morreram. A informa-
ção foi confirmada, em comu-
nicado oficial, pelo gabinete 
do premiê Tayyp Erdogan.

Não há confirmação so-
bre danos ou vítimas. “Nos-
sas Forças Armadas na região 
fronteiriça reagiram imedia-
tamente a esse abominável 
ataque, de acordo com suas 
regras de ação; alvos foram 
atingidos com artilharia em 
lugares na Síria identificados 
via radar. A Turquia jamais 
deixará sem resposta tal tipo 

de provocação por parte do 
regime sírio contra nossa se-
gurança nacional”, afirmou Er-
dogan, no comunicado.

O morteiro sírio atingiu 
uma área residencial da cida-
de turca de Akcakale. Relatos 
indicam que os mortos são 
uma mulher e crianças de 
uma mesma família. Outras 
oito pessoas teriam ficado fe-
ridas, incluindo três policias, 
de acordo com testemunhas 
da agência de notícias Reu-
ters. Moradores realizaram 
um protesto contra o ataque.

Davutoglu telefonou para 
o secretário-geral da ONU, Ban 
Ki-moon, para informá-lo da 
situação. Ele conversou tam-

bém com o mediador interna-
cional da crise síria, Lakhdar 
Brahimi, e com representan-
tes dos cinco países membros 
permanentes do Conselho de 
Segurança da ONU.

Ele também falou com 
o secretário-geral da Otan, 
Anders Fogh Rasmussen, e 
concordou em realizar uma 
reunião de emergência sobre 
o episódio.

No fim de semana, o pre-
miê já havia afirmado que 
tomaria providências caso 
mais um ataque acontecesse. 
Na sexta-feira passada, outra 
bomba danificou prédios re-
sidenciais e comerciais, tam-
bém em Akcakale.

Turquia bombardeia Síria 
em represália a ataque

cONflitO árabe

Trípoli (EFE) - O pri-
meiro-ministro transitório 
da Líbia, Mustafa Abusha-
gur, apresentou ontem a 
sua equipe de governo ao 
Congresso Nacional, que 
hoje votará a aprovação 
dos nomes indicados.

Abushagur apresen-
tou uma lista de 23 mi-
nistros e três vice-primei-
ros-ministros, mas não 
nomeou ninguém para a 
pasta da Defesa. Os indi-
cados terão que ser ratifi-
cados um por um pela As-
sembleia Legislativa.

A formação do Exe-

cutivo, prevista para o 
final de setembro, foi 
adiada até o início de ou-
tubro a pedido do próprio 
Abushagur, que solicitou 
mais tempo para concluir 
as rodadas de negocia-
ções.

No entanto, o tecno-
crata sem filiação política 
e formado nos Estados 
Unidos não encontrou 
ainda um candidato para 
comandar o Exército líbio 
nem conseguiu um acordo 
com a principal força par-
lamentar, a Aliança Força 
Nacional (AFN), que conta 

com 39 das 200 cadeiras 
do Congresso Nacional.

A AFN, presidida pelo 
ex-premiê Mahmoud Ji-
bril, exigiu oito ministé-
rios, entre eles o de Rela-
ções Exteriores e Justiça, 
assim como o primeiro vi-
ce-presidente do governo.

Apesar de não ter 
conseguido todas as pas-
tas pretendidas, a AFN se 
comprometeu a apoiar o 
Executivo de Abushagur, 
que ainda tem até o do-
mingo para encontrar um 
candidato para o Ministé-
rio da Defesa.

Premiê da Líbia apresenta a sua 
equipe de governo ao Parlamento

Para aPrOVaÇÃO
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Flamengo enfrenta o
Bahia no Engenhão em 
busca da reabilitação

edinanci silva

Paraibana foi o grande 
destaque no Brasileiro 
de Judô em Natal-RN

Ela está de volta ao tatame
Depois de quatro anos 

fora dos tatames, a judoca pa-
raibana Edinanci Fernandes 
da Silva, 36 anos, retornou 
com muito estilo e foi o gran-
de nome do Campeonato Bra-
sileiro Sênior de Judô, que se 
encerrou no último domingo, 
no ginásio Nélio Dias, em Na-
tal-RN. Ela se sagrou campeã 
da categoria meio-pesado e 
assegurou uma das sete va-
gas feminina para participar, 
no mês de dezembro, em 
São Paulo, da primeira sele-
tiva dos Jogos Olímpicos Rio 
2016. Além de Edinanci, a 
Paraíba terá também Aman-
da Oliveira, na categoria 70kg 
disputando vaga.

Edinanci Silva que é con-
siderada a judoca brasileira 
com mais participações em 
Jogos Olímpicos, pois esteve 
presente em Atlanta 1996, 
Sydney 2000, Atenas 2004 
e Pequim 2008, assim que 
se credenciou para a seleti-
va dos Jogos Olímpicos Rio 
2016, informou que abrirá 
mão da vaga, pois não faz 
planos de voltar à Seleção 
Brasileira. “Já tenho isto 
muito decidido. Fico feliz em 
vencer o Brasileiro, mas não 
tenho mais planos de retor-
nar à Seleção Brasileira”, dis-
se a judoca. 

Defendendo o Estado 
de São Paulo, a paraibana 
Edinanci derrotou na final 
do Campeonato Brasileiro 
Sênior de Judô a catarinen-
se Luciana Mazetto. Apesar 
de ter dito claramente que 
não mais queria integrar a 
Seleção Brasileira em Jogos 
Olímpicos, a atleta foi incenti-
vada a repensar sua decisão, 
até mesmo porque, apesar da 
idade, é forte candidata a uma 
medalha olímpica, sonho do 
judoca, pois, em suas qua-
tro participações em Jogos 
Olímpicos, não atingiu seu 

objetivo, que era conquistar 
uma medalha. O Campeonato 
Brasileiro Sênior de Judô reu-
niu 258 atletas de 25 estados. 
Catorze campeões conquis-
taram o direito de participar 
da primeira seletiva para as 
Olimpíadas Rio 2016.

Nascida na cidade de 
Sousa, Sertão paraibano, em 
1976, ainda garota, Ednanci 
Silva mudou-se com a família 
para Campina Grande. Come-
çou no judô aos 15 anos por 
recomendação médica, pois 
sofria de labirintite. Mais 
tarde, descoberta no cenário 
esportivo brasileiro, foi mo-
rar em São Paulo, onde ain-
da vive. Em 2003 conseguiu 
medalha de ouro nos Jogos 
Pan-Americanos de 2003 na 
República Dominicana, re-
petindo o feito no Rio 2007. 
Obteve ainda duas medalhas 
de bronze no Campeonato 
Mundial de Judô, nas edições 
de 1997 e 2003.

Antes de sua participa-
ção dos Jogos Olímpicos de 
Atlanta 1996, Edinanci viu-

se envolvida em torno de sua 
feminilidade. Hermafrodita, 
passou por procedimento 
cirúrgico e pouco antes dos 
Jogos teve de se submeter 
a um teste de feminilidade. 
Sua melhor colocação em 
Olimpíadas foi em Pequim, 
na China, nos Jogos de 2008, 
quando obteve o 5º lugar. 
Tornou-se a primeira brasi-
leira a disputar quatro edi-
ções desta competição.

Um dos motivos que tal-
vez esteja levando Edinanci 
Silva a não mais integrar a 
Seleção Brasileira em Jogos 
Olímpicos é o fato da judoca 
ser graduada com a patente 
de marinheira especialista 
em Educação Física, patente 
esta que lhe dá o direito de 
representar  a Marinha do 
Brasil em competições mun-
diais envolvendo as forças ar-
madas. Outro paraibano que 
também tem esta patente é 
o nadador Kaio Márcio, atu-
almente vinculado ao Flumi-
nense-RJ e residente na cida-
de carioca. 

De volta a João Pessoa, o paraibano 
Álvaro Filho se prepara para a terceira 
etapa do Open Banco do Brasil de Vô-
lei de Praia, que será disputado entre 
os dias 11 a 14 deste mês, em Belo Ho-
rizonte-MG. Ele está treinando na Praia 
do Cabo Branco e no Unipê, ao lado de 
seu novo parceiro, Thiago Barbosa, o 
Thiagão, como é mais conhecido o ca-
rioca. A dupla foi formada recentemen-
te no mês de setembro, após Álvaro re-
ceber um convite de Thiago. A estreia 
da dupla foi no final de semana na se-
gunda etapa do Open Banco do Brasil 
disputado em Goiânia e ficou na nona 
colocação geral.

Segundo Álvaro Filho, que antes 
fazia dupla com o capixaba Luciano, foi 
uma honra receber o convite de Thiagão 
e não poderia recusar. “Ele fazia dupla 
com Pedro Cunha, que hoje joga com 
Ricardo Santos e já foi campeão do Cir-
cuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia. 
Ter sido escolhido por ele para uma par-
ceria fixa, vai dar um grande impulso 

em minha carreira”, disse Álvaro.
A dupla está revezando os locais de 

treinamento. Um mês eles treinam aqui 
em João Pessoa e no outro no Rio de Ja-
neiro. O objetivo da dupla é melhorar 
no Campeonato Brasileiro, participar 
bem do Circuito Mundial de 2013 e bri-
gar por uma vaga para as Olimpíadas de 
2016, no Brasil.

Apesar de ter apenas 21 anos, Ál-
varo já coleciona títulos nacionais e in-
ternacionais. O último deles foi o tercei-
ro lugar no Mundial de Vôlei de Praia 
Universitário, disputado na cidade de 
Maceió-AL. Esta foi a melhor colocação 
de uma dupla brasileira (ele e Luciano) 
nesta competição. Antes, também em 
Maceió, eles já tinham sido campeões 
no Chalenger Banco do Brasil 2012. O 
paraibano foi também vice-campeão 
mundial Sub-21 em 2009 e em 2010,  
medalha de prata nos Jogos Sul-Ameri-
canos de Praia, outra colocação inédita 
para o Brasil.

Na adolescência, Álvaro Filho gos-
tava de jogar futebol. Sua ida para o vô-
lei de praia só se deu por influência do 
pai, que já praticava o esporte.

Álvaro treina com novo parceiro
para a etapa de Belo Horizonte

VÔLEI DE PRAIA
Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Edinanci Silva disputou quatro olimpíadas e mesmo não ganhando medalha teve boas participações. No último final de semana, a judoca paraibana conquistou o ouro no Campeonato Brasileiro de Sênior

Edinanci Silva é marinheira com especialidade em educação física

Paraibano Álvaro Filho e o carioca Thiago Barbosa treinam no Unipê e na praia do Cabo Branco

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Santa Cruz representa a PB
no Brasileiro de Beach Soccer
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Comepetição vai ser
disputada entre os dias 
9 e 13 em Maceió

O final de temporada 
promete no Botafogo e no 
Auto Esporte por conta das 
eleições. No Belo, do meu 
amigo Wellington Sérgio, 
Nélson Lira (foto) deve ser 
mantido na presidência, em 
eleição programada para o 
próximo dia 14. Nélson vem 
fazendo um bom trabalho 
dentro e fora de campo e 
merece seguir administrando 
o Tricolor. No Auto Esporte,  a situação é bem mais 
complicada. A eleição é em dezembro, mas existe 
uma corrente querendo antecipar para novembro. De-
mócrito já se lançou candidato à sucessão de Watte-
au, mas parece não ser consenso. Moído no ar...

Sucessão

A culpa agora é de 
Marquinhos Mossoró 

O Campinense finalmente encontrou o culpado pela 
eliminação no Campeonato Brasileiro da Série D: Mar-
quinhos Mossoró. Ele é o bode expiatório - em sentido 
figurado, um “bode expiatório” é alguém que é escolhido 
arbitrariamente para levar (sozinho) a culpa de uma cala-
midade, crime ou qualquer evento negativo - e paga um 
preço ainda maior pelo fato da vaga ao acesso ter ficado 
com o Baraúnas, da sua cidade de orígem.

Eu fui ver alguns jogos do Campinense no Brasileiro 
deste ano e cheguei a comentar aqui neste espaço que 
alguma coisa estranha estava acontecendo no rubro-ne-
gro diante das fracas exibições e até de comportamen-
tos estranhos dentro de campo com jogadores errando 
passes curtos como se não estivessem ligados no jogo. 
Ponderei com alguns colegas da imprensa e logo trata-
ram de negar qualquer problema nas hostes da Raposa.

Essa semana somos surpreendidos com as declara-
ções na imprensa pelo presidente William Simões de que  
havia armação dentro do clube e ontem o técnico Freitas 
Nascimento “deitou falação” em cima de Marquinhos 
Mossoró de que ele foi desleal. Infelizmente a roupa suja 
do Campinense foi lavada tardiamente.

O Campinense formou um bom elenco e tinha 
condições de estar disputando a fase final da Série D. 
Perdeu mais pra si que para os adversários. Se tivessem 
chamado o feito á ordem quando dos desentedimen-
tos certamente a história seria a outra. A propósito do 
assunto, no sábado passado, antes do jogo entre Treze 
e Fortaleza, no Amigão, corria o boato de que Marquinhos 
Mossoró tinha sido o responsável pela desclassificação, 
pois entregou o jogo. Na verdade, quem tem boca diz o 
que quer, mas onde estão as provas ou evidências da 
maracutaia. Estórias do futebol...

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Duas camisas, uma vestida 
pelo zagueiro Durval e a outra 
por Neymar, do Santos, no 
Paulistão 2011, estão sendo 
leiloadas pelo Kashima, de 
João Pessoa, para investimen-
to no futebol feminino. Já tem 
um lance de R$ 1.200,00.

Leilão

Estive na Graça na última quarta-feira e presenciei um bom 
jogo entre Botafogo e Treze pela Copa Paraíba Sub-21. A 
vitória do Belo foi nos detalhes - 1 a 0 - porque o confron-
to foi marcado pelo equilíbrio durante os 90 minutos. Pior 
para o Galo que acumulou a segunda derrota.

O paraibano Carlinhos 
Paraíba foi vendido ao clube 
japonês Omiya Ardija por 
R$ 3 milhões . O São Paulo 
havia emprestado o jogador.
Contratado em janeiro de 
2010, Carlinhos ficou até o 
início do ano no Tricolor. 

Carlinhos

Copa Paraíba

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou as taxas 
de arbitragem para os jogos do Campeonato Brasileiro 
Sub-20 e pelo visto não agradou a turma do apito. Um 
árbitro central recebe R$ 250,00, os assistentes R$ 
125,00 enquanto o reserva R$ 85,00.

Taxa de arbitragem

A Paraíba vai marcar 
presença no I Campeonato 
Brasileiro de Beach Soccer 
Feminino, que será disputa-
do entre os dias 9 e 13 des-
te mês, na Praia de Pajuçara, 
em Maceió, Alagoas. O re-
presentante do Estado será 
o Santa Cruz Recreativo Es-
porte Clube de Santa Rita. A 
expectativa da diretoria do 
clube é de fazer uma grande 
competição, já que a equipe 
está sendo reforçada para as 
disputas em nível nacional.

Segundo o diretor da Co-
bra Coral, João Marcônio, a 
primeira grande contratação 
do clube para a competição 
foi a atacante Lucilene, que 
chega com fama de artilheira 
do I Open de Beach Soccer, 
disputado no último mês de 
agosto. A jovem tem apenas 
18 anos e marcou 24 gols na 
competição.

Mais as contratações 
do tricolor não param por 

aí. A diretoria já confirmou 
a contratação de mais cinco 
atletas, entre elas, Dani, do 
Juventude Brasileira, Randai-
sa e Marília do América e Lili 
do Maníacos. Outras jogado-
ras podem acertar a qualquer 
momento com o clube, mas 

os nomes estão sendo manti-
dos em sigilo, para não atra-
palhar as negociações.

A equipe do Santa Cruz 
já iniciou os treinos para o 
Brasileiro, sob o comando do 
técnico Marcílio Rodrigues. 
O trabalho está sendo feito 

na arena oficial da Federação 
Paraibana de Beach Soccer, 
localizada na Praia de Cabo 
Branco e vão até o próximo 
sábado, quando serão defini-
das as atletas que vão fazer 
parte da delegação que viaja-
rá para Maceió.

As equipes do HCP e do Grê-
mio Cief se enfrentaram no do-
mingo passado pela última ro-
dada do primeiro turno da Liga 
Nordeste Masculina de Handebol. 
No confronto que fechou a par-
ticipação das duas equipes parai-
banas no primeiro turno da com-
petição, o HCP foi quem levou a 
melhor. O time venceu o Grêmio 
Cief por 26 a 22. 

O primeiro turno do campeo-
nato contou com sete equipes dos 
Estados de Alagoas, Ceará, Paraí-
ba e Rio Grande do Norte, dividi-
das em dois grupos. Os times do 
grupo A, composto por Morada 
Nova (CE), Cesmac (AL) e Grêmio 
Cief (PB), enfrentaram os times da 
chave B, formada por Ceufrn (RN), 
Fortaleza (CE), Hcp (PB) e Cece-
pa (AL). No segundo turno, com 
data ainda a ser definida, os par-

ticipantes se enfrentam dentro de 
seus próprios grupos. A somatória 
dos dois turnos definem os fina-
listas que brigarão pelo título do 
evento.

O presidente da Federação 
Paraibana de Handebol (FPH), 
Isaque Alves, avaliou a partici-
pação das equipes do Estado na 
Liga Nordeste. “O time paraiba-
no HCP foi desfalcado, inclusive 
nem o técnico Chico foi, porque 
o pai dele está doente e ele não 
viajou. A equipe viajou apenas 
com oito atletas, ganhou um 
jogo, empatou um e perdeu ou-
tro, quer dizer, está dentro da 
normalidade para a situação da 
equipe”, afirmou Isaque, que fi-
cou surpreso com o desempenho 
do Grêmio Cief. 

A equipe foi completa para 
a Liga Nordeste, mas das quatro 
partidas que participou, o time 
conseguiu pontuar apenas no 
empate contra o Ceufrn. Nos ou-

tros três jogos disputados pelo 
Grêmio Cief, a equipe foi derro-
tada.

“O Grêmio Cief é que a gente 
não esperava, a gente esperava 
mais dele. O Grêmio Cief foi com-
pleto e é um time treinado. Eu 
não viajei e estou esperando ver 
eles para fazer uma análise me-
lhor, mas realmente esperávamos 
que ele tivesse mais sucesso”, dis-
se o presidente da federação. 

O treinador do Grêmio Cief, 
professor Aldivan Rodrigues, re-
conheceu o baixo rendimento do 
time no momento das partidas. 
“Apesar de nós termos jogado 
bem, em questão de números, 
de conquistas de pontos, nós fo-
mos péssimos. Agora, o nível da 
competição foi muito bom, teve 
muita renovação”, disse Aldivan. 
Mesmo diante dos resultados ne-
gativos, o treinador disse estar 
tranquilo e confiante em reverter 
a situação no próximo turno. 

Grêmio Cief e HCP participam da Liga
Nordeste e campanhas são irregulares

hAnDebOL

Herbert Clemente
Especial para A União

Era Nuzman inflaciona o custo de
uma medalha olímpica em 2.800%

Amanhã, o Comitê Olím-
pico Brasileiro deve dar mais 
quatro anos de poder ao pre-
sidente que fez o custo de 
cada medalha olímpica con-
quistada pelo Brasil explodir. 
Desde que Carlos Nuzman, 
candidato único na eleição do 
COB, assumiu a entidade, o in-
vestimento público necessá-
rio para subir ao pódio olím-
pico aumentou em 2.800%.

Em 1996, o Brasil foi aos 
Jogos Olímpicos de Atlanta 
bancado por R$ 67,27 mi-
lhões (em valores atualizados 
pelo IGP-M) em verbas públi-

cas. O resultado esportivo, 15 
medalhas, fez com que cada 
pódio custasse R$ 4,4 milhões 
ao país. Em 2012, nos Jogos 
de Londres, o Brasil quebrou 
seu recorde, com 17 pódios. 
Essas conquistas foram turbi-
nadas pelo recorde de R$ 2,1 
bilhões, vindos de Lei Piva, Lei 
de Incentivo ao Esporte, pro-
gramas do Governo Federal e 
patrocínios de estatais. Cada 
medalha londrina foi resulta-
do de R$ 123,52 milhões em 
investimentos.

Esse aumento é fruto 
direto da política do COB de 

tornar o governo seu princi-
pal financiador. Desde que 
Nuzman assumiu o comando 
da entidade, uma série de leis 
e programas de apoio ao es-
porte de alto rendimento foi 
criada pelo Governo Federal.

Esse fenômeno come-
çou a agir, principalmente, a 
partir de 2001, quando a Lei 
Piva, que destina uma por-
centagem dos prêmios da lo-
teria para o esporte olímpico, 
foi criada.

Em 11 anos (a lei foi 
criada em 2001 e os valores 
de 2012 ainda não foram fe-

chados), já mandou R$ 765,1 
milhões aos cofres do COB. É 
a principal fonte de receita 
da entidade, que divide esse 
dinheiro entre as confedera-
ções esportivas, seguindo cri-
térios de desempenho.

A primeira delegação ver-
de-amarela a sentir o efeito 
dessa nova legislação foi a de 
Atenas-2004. Nos primeiros 
quatro anos, a Lei Piva des-
tinou R$ 312,58 (em valores 
atualizados) aos atletas que 
se prepararam para as Olim-
píadas, um aumento de 312% 
em relação a Sydney-2000.

Lucilene, ex-Maurício de Nassau, é o reforço do tricolor canavieiro para a competição nacional

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Treze viaja para jogo em Belém
contra o paysandu

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Time paraibano fará duas 
partida fora de Campina 
e ainda briga pelo G4

O Treze embarca hoje, a 
partir das 14h, do Aeropor-
to Castro Pinto, em Bayeux, 
com destino a Belém-PA, 
para enfrentar no sábado 
(6), às 16h, o Paysandu-PA, 
no Estádio Olímpico do Pará, 
o Mangueirão, na capital pa-
raense, pela 15ª rodada do 
grupo A da Série C do Cam-
peonato Brasileiro. A dele-
gação ficará hospedada no 
Golden Tulit Belém, no Cen-
tro da capital, onde realizará 
um treinamento recreativo 
amanhã à tarde, no local da 
partida. Numa situação de-
licada na fase classificatória, 
onde ocupa a sétima posição, 
com 16 pontos ganhos, o re-
presentante da Paraíba terá 
a missão de buscar a reabili-
tação e quebrar um tabu em 
não ganhar fora de Campina 
Grande na Terceirona. 

Uma situação que deixa 
o Galo da Borborema com 
a obrigação de vencer para 
não começar a ficar próximo 
do rebaixamento. Além das 
dificuldades, o alvinegro ser-
rano terá cinco desfalques 
importantes para tentar vol-
tar a ganhar na disputa. Estão 
vetados pelo Departamento 
Médico, Bonfim, Alexandre 
Carvalho e Márcio Garcia 
(zagueiros), além do Tiago 
Gaspareto (zagueiro) e Bra-
são (atacante), que cumpri-
rão suspensões automáticas. 
Com as ausências o jeito é “ar-
rumar a casa” de acordo com 
as peças que têm à disposição 
para encarar o time do Pará. 

De acordo com o treina-
dor Marcelo Vilar o maior pro-
blema é na zaga, com apenas 
duas opções para escalar a 
defesa trezeana, que contará 
com Tiago Messias e Adal-
berto, com possibilidades de 
improvisar um volante para 
uma emergência no decorrer 
da partida. “Infelizmente te-
remos que colocar o que tem 
para conseguir a reabilitação 
fora de casa. Nesta situação o 

Já o treinador do Treze Sub-21 
que disputa a Copa Paraíba, Valter 
Bahia, exigirá duas vitórias, contra 
o Centro Sportivo Paraibano (CSP), 
no dia 24 deste mês, e o Botafogo, 
no dia 11 de novembro, ambos no 
Estádio Amigão, em Campina Gran-
de, pelas quarta e quinta rodadas, 
respectivamente. Com duas derrotas 
consecutivas, diante do Tigre (2 a 1) 
e o Belo (1 a 0), o objetivo é somar 
pontos e continuar na briga pelo tí-
tulo da competição. Ele lamentou a 
derrota para o rival, que ocorreu na 
última terça-feira, na Graça, onde a 
equipe novamente apresentou erros 
na marcação e no posicionamento, 
deixando brechas para o adversário 
jogar. 

“Infelizmente persistimos nos 
erros anteriores e perdemos outra 

chance de pontuar. Mesmo atuan-
do fora de casa teremos condições 
de buscar a reabilitação e os pontos 
necessários para continuar na briga 
pelo título”,  comentou.  Sobre pos-
síveis mudanças na equipe o ex-au-
xiliar do técnico Marcelo Vilar vai 
aproveitar o período de quinze dias 
que terá de folga na tabela para trei-
nar e corrigir os erros que acontece-
ram nos últimos jogos. 

De acordo com Bahia, mesmo 
com as derrotas nada está perdido, 
com possibilidade de recuperar os 
pontos na Serra da Borborema. “Va-
mos trabalhar muito para não de-
cepcionar e fazer o dever de casa. Os 
atletas estão conscientes da capaci-
dade de recuperar os pontos e deixar 
o time na briga pela vaga na Copa 
do Brasil de 2013”, observou Valter.   

Equipe Sub-21 fica em situação difíciljeito é improvisar e montar um 
grupo capaz de superar as difi-
culdades e ganhar a primeira 
fora da Paraíba”, comentou. 

Além da defesa o gol é ou-
tra dúvida para o comandante 
galista, já que os goleiros Beto 
e Carlos Luna brigam pela 
vaga para encarar o Paysandu-
PA. Uma boa “dor de cabeça” 
para Vilar que conta com dois 
experientes profissionais para 
dar mais segurança a equipe 
em não levar gol. “Todo time 
começa por um grande go-
leiro, que dará tranquilidade 
e sustentação ao grupo que 
terá outro difícil desafio pela 
frente. Quem for escalado dará 
conta do recado”, disse. Após 
a saída do goleiro Danilo, que 
se recusou a enfrentar o Cen-
tro Sportivo Paraibano (CSP), 
que venceu o alvinegro serra-
no (2 a 1), na estreia  da Copa 

Paraíba Sub-21, o lateral direi-
to Válber foi outro que deixou 
o Presidente Vargas. O atleta 
afirmou que não vinha sendo 
aproveitado na competição, 
além dos familiares que não 
se adaptaram com o clima da 
Rainha da Borborema. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

com 16 pontos, 
o Galo está a 
dois pontos do 
último colocado 
na zona de 
classificação, 
o salgueiro, que 
tem 18 pontos

Longe de sua torcida, 
o Galo vai buscar a 
reabilitação depois 
de duas derrotas 
consecutivas

O meia Samer, de 20 
anos, que veio do Centro 
Sportivo Alagoano (CSA) está 
integrado ao Centro Sportivo 
Paraibano (CSP) e pode fazer 
a estreia, contra o Botafogo, 
no dia 14 deste mês, às 16h, 
no Estádio Leonardo Vinagre 
da Silveira, a Graça, em Cruz 
das Armas, pela terceira ro-
dada da Copa Paraíba Sub-21. 
O mais novo reforço do Tigre 
chega para brigar por uma 
vaga, no setor que já conta 
com Rafael Formiga e o expe-
riente Ânderson Paraíba. 

Ele pretende aproveitar 
a folga na tabela para ficar 
100% e buscar um entro-
samento com o restante do 
grupo. O objetivo é ficar à dis-
posição da comissão técnica e 
participar da partida contra 
o Botafogo. “Quero entrar no 
mesmo ritmo dos demais atle-
tas e ficar apto para estrear 
contra um adversário forte na 
próxima rodada. Estou con-
fiante e otimista em fazer uma 
boa campanha no futebol pa-
raibano e ajudar o CSP a con-
quistar o título”, frisou. 

Já o treinador Ramiro 
Sousa deseja utilizar o atleta 
no próximo compromisso, já 
que conhece o potencial do 
meia que vinha atuando no 
futebol alagoano. “Será mais 
outra opção que terei no gru-
po, na difícil caminhada rumo 
ao título da temporada. Va-
mos torcer que tenha sorte e 
colabore com o grupo”, disse. 
Com relação ao Botafogo, que 
derrotou o Treze, na última 
terça-feira, Ramiro afirmou 
que é outro concorrente de 
qualidade que mostrou capa-
cidade de brigar pela vaga na 
competição nacional. 

Segundo ele, Botafogo e 
Treze são adversários nive-
lados, que darão muito tra-
balho nos próximos desafios. 
“Conhecemos de perto o po-
tencial dos clubes e a tradição 
que tem no futebol paraiba-
no. Não tem jogo fácil, onde 
quem não tiver competência 
e perder as oportunidades de 
vencer ficará no meio do ca-
minho. Apesar das derrotas o 
Treze ainda está vivo na com-
petição”, observou Ramiro. 

Samer é a novidade do
CSP na Copa Paraíba

Pedro Manta pede amistoso para
entrosar ainda mais o time Tricolor

O Botafogo deseja fazer 
um jogo treino no próximo sá-
bado, aproveitando a “parada” 
da Copa Paraíba Sub-21, que 
só voltará no dia 14 deste mês, 
em decorrência das eleições 
municipais que acontecerão 
no domingo (7). O adversário 
e o local ainda não foram defi-
nidos, mas a pretensão da co-
missão técnica é dar sequência 
ao trabalho e colocar o grupo 
em ação, na busca de corrigir 
os erros e um melhor entrosa-
mento do time. 

Com mais de uma se-
mana para treinar, onde o 
alvinegro da capital só vol-
tará a atuar no próximo dia 
14, contra o Centro Sportivo 
Paraibano (CSP), às 16h, no 
Estádio Leonardo Vinagre da 
Silveira, a Graça, pela terceira 
rodada da Copa, a meta é apro-
veitar o tempo para trabalhar. 

Após vencer o Treze na 
estreia (1 a 0), na última ter-
ça-feira, na Graça, pela segun-
da rodada da disputa que vale 
a outra vaga – a primeira é do 

Campinense, atual campeão 
estadual – na Copa do Bra-
sil/2013, o Belo retorna aos 
treinamentos hoje à tarde, na 
Maravilha do Contorno, no 
Cristo Redentor. Uma vitória 
importante que deixa a equi-
pe na liderança, ao lado do 
CSP, com três pontos ganhos, 
com o Galo da Borborema na 
última posição, com nenhum 
ponto, ao perder para o CSP 
(2 a 1) e o próprio Botafogo 
(1 a 0) fora de Campina Gran-
de. Para o treinador Pedro 
Manta uma estreia positiva 
para uma equipe que está na 
briga pelo título da competição. 

Ele ressaltou que as 
maiores virtudes para vencer 
o duelo foram a garra e o po-
sicionamento dos jogadores, 
que souberam superar as di-
ficuldades e ganhar o desafio, 
contra um adversário forte 
que necessitava vencer de 
qualquer maneira. De acordo 
com o ex-técnico do Pretroli-
na-PE, os atletas estavam an-
siosos na primeira etapa, mas 

que depois foram  melhoran-
do e assimilando o esquema 
que foi traçado durante os 
treinamentos. “Estreia mexe 
com emocional e a ansieda-
de dos atletas atrapalhando 
um pouco o rendimento da 
equipe. Na etapa final tive-
mos um Botafogo melhor, 
mais solto e buscando o gol 
a todo momento. Valeu pelo 
espírito guerreiro dos atletas 
em vencer o rival em nossos 
domínios”, avaliou. 

Com relação ao próxi-
mo adversário, Manta, disse 
que trata-se de um concor-
rente de qualidade, que tem 
um time jovem e entrosado, 
que já joga junto a muito 
tempo e conta com um téc-
nico que conhece de perto 
o grupo. Ele sabe que será 
uma partida importante 
para as duas equipes, que 
estão na ponta da tabela e 
vão buscar a liderança iso-
lada da competição.    

Jogadores do Bota voltam aos treinos hoje após vencerem o Treze

FOTO: Fábio Fernandes/Divulgação
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28a rodada é aberta 
hoje com três jogos e 
complementada no sábado 

Flamengo só pensa no Bahia
CAMPEONATO BRASILEIRO

Três partidas abrem 
hoje a 28ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro da Série 
A, com destaque para o jogo 
entre o Flamengo x Bahia, no 
Engenhão, às 21h. Os outros 
dois confrontos são entre 
Portuguesa x Sport-PE e Co-
ritiba x Ponte Preta.

A indisciplina de Adria-
no tem sido o principal pro-
blema no comando técnico 
do Flamengo. O técnico Do-
rival Júnior disse contar com 
o atleta para o jogo de hoje 
à noite, no entanto, a ausên-
cia dele nos treinamentos e 
a punição imposta pela di-
retoria do clube ao jogador 
inviabilizaram o retorno do 
“imperador” ao time.

Zinho, diretor de fute-
bol do clube, tem procurado 
blindar Dorival Júnior e o 
grupo do Flamengo do as-
sunto Adriano. A cada cole-
tiva, no entanto, o tema en-
tra em pauta e é recorrente. 
Mesmo sem trabalhar dire-
tamente com os companhei-
ros, o Imperador monopoliza 
as atenções. Principalmente 
para o mal. Os treinos per-
didos entre a tarde de sexta 
e domingo, a terceira adver-
tência aplicada pelo clube e a 
possibilidade de o camisa 10 
encerrar a carreira tomaram 
conta do noticiário rubro
-negro. Assim como o diretor 
de futebol, o treinador reve-
lou-se frustrado pela nova 
falha do atacante dias antes 
de começar a treinar com os 
demais atletas.

“A frustração é  natural 
porque um jogador com as 
qualidades do Adriano, com 
60% das suas condições, po-
deria estar ajudando muito 
a equipe. Mas eu entendo 
também porque a partir do 
momento que aceitamos, sa-
bíamos o que poderia ocorrer, 
é um problema especial. Eu 

torço para que a recuperação 
aconteça, porque é um rapaz 
que merece muito, até por 
tudo que já fez pelo Flamengo, 
mas estamos sabendo lidar 
com tudo isso. A blindagem 
existe realmente, estamos se-
parando uma situação da ou-
tra”, afirmou Dorival.

O time carioca ocupa a 

11ª posição com 34 pontos em 
27 jogos realizados. A posição 
ainda é preocupante, mas o 
clube continua firme na briga 
no mínimo por uma vaga na 
Sulameriacana. Já os outros 
times que entram em campo 
hoje à noite vivem momentos 
angustiantes e só pensam em 
fazer uma boa partida.

21h Flamengo x Bahia  Engenhão 

21h Portuguesa x Sport  Canindé

21h Coritiba x Ponte Preta  Couto Pereira

28ª Rodada - Jogos de hoje

Em situação estável na Série A, jogadores rubro-negros parecem não se incomodar muito com uma possível queda do time para a Segunda Divisão do Brasileirão

Ainda não foi desta vez 
que o time de Hulk, o Zenit, 
conseguiu um ponto nesta 
edição da Liga dos Campeões. 
A equipe russa foi derrotada 
por 3x2 pelo Milan, que as-
sim se recuperou de um co-
meço titubeante na compe-
tição. Na outra partida pelo 
grupo C, o Málaga goleou o 
Anderlecht na Bélgica e as-
sumiu a ponta.

Após os jogos de ontem, 
o Málaga lidera com 100% 
de aproveitamento e 6 pon-
tos, seguido pelo Milan com 
quatro, o Anderlecht com 
um e o Zenit, que ainda não 
pontuou no torneio. Antes da 
partida em São Petesburgo, 
Luciano Spalletti, o técnico 
do Zenit, havia dito que este 
seria o “jogo do ano” e uma 
derrota poderia significar 
a eliminação do time, que 
trouxe Hulk como o grande 
reforço da temporada.

A chegada do atacante 
da Seleção Brasileira foi a 
grande contratação do time 
russo, mas seu alto salário 
causou críticas públicas de 
outros jogadores da equipe. 
Já o time milanês, atingido 
pela crise financeira inter-
nacional, perdeu Ibrahimo-
vic e Thiago Silva, além do 
veterano Seedorf nesta tem-
porada.

O técnico Massimilia-
no Allegri não contou ain-
da com Pato, machucado e 
Robinho, voltando de lesão, 
também não jogou. Com a 

Hulk continua colecionando derrotas
ATUAÇÃO NO ZENIT

bola rolando, o Milan marcou 
duas vezes antes dos 25 mi-
nutos de jogo, primeiro com 
Emanuelson, cobrando falta 
e depois com o ainda adoles-
cente – faz 20 anos este mês 
-Stephan El Shaarawy, que 
marcou um golaço. O atacan-
te brasileiro diminuiu para 
o time russo pouco antes do 
intervalo. 

No início do segundo 
tempo, o Milan permitiu a 
reação dos donos da casa 
que empataram com Roman 
Shirokov aos quatro minutos. 

Mas o rossonero italiano con-
seguiu a vitória graças à falha 
do zagueiro Hubocan que, ao 
tentar desviar a bola, marcou 
um gol contra.

Kaká
Com ótima atuação de 

Kaká, três gols de Cristiano 
Ronaldo e uma pintura de 
Benzema, o Real Madrid es-
pantou a crise que rondava a 
equipe e arrasou o Ajax por 
4 a 1, fora de casa, pela se-
gunda rodada do Grupo D da 
Liga dos Campeões. De que-

bra, o time de José Mourinho 
ganhou moral para o super-
clássico contra o Barcelona, 
domingo, pelo Campeonato 
Espanhol.

A vitória deixou o clube 
merengue na liderança isola-
da do Grupo D, com seis pon-
tos. Em segundo lugar apare-
ce o Borussia Dortmund, com 
quatro. Os alemães, rivais do 
Real na próxima rodada, em-
pataram em 1 a 1 ontem com 
o Manchester City, terceiro 
colocado, com um ponto. 
Ajax é o lanterna, com zero.

Paraibano marcou gol de empate, mas viu o Milan vencer partida por 3 a 2  na Liga dos Campeões

A diretoria do San-
tos fará promoção no 
preço dos ingressos para 
os sócios que quiserem 
acompanhar a parti-
da do próximo sábado, 
contra o Internacional, 
na Vila Belmiro. O valor 
será de R$ 1, podendo 
haver até um acompa-
nhante pelo mesmo va-
lor. Mal posicionado na 
tabela do Brasileiro (é 
apenas o 13°, com 34 
pontos) e sem Neymar, 
que cumprirá suspensão, 
o Santos pretende en-
cher a Vila Belmiro. 

Algo semelhante foi 
feito em 22 de setembro, 
na derrota por 3 a 1 para 
a Portuguesa, quando 
Neymar também estava 
suspenso. O público pa-
gante foi de 15.774 pes-
soas, acima da média de 
6.000 que o Santos tem 
no Brasileiro. Os demais 
torcedores pagam R$ 20 
e R$ 40.

Neymar foi expulso 
no jogo contra o Grêmio 
no último domingo, pela 
27ª rodada. Ontem, o jo-
gador esteve em campo 
com a Seleção Brasileira, 
contra Argentina no Su-
perclássico das Américas. 

Rebaixamento
São apenas sete 

pontos acima da zona de 
rebaixamento do Cam-
peonato Brasileiro-2012, 
mas o Santos está con-
fiante de que não deve 
se preocupar com isso. 
Seu foco ainda é a zona 
de classificação para a 
Libertadores do ano que 
vem, mesmo 13 pontos 
distante dela, com 34 
pontos, o time ocupa o 
13º lugar na classifica-
ção (o quarto colocado 
é o Vasco, com 47). Para 
o meio-campo Éwerton 
Pascoa o pensamento 
tem de ser positivo. “

O técnico Muricy 
Ramalho também mini-
mizou o impacto no em-
pate de 1 a 1 deste con-
tra o Grêmio. “A gente é 
consciente do que acon-
tece, estamos pensando 
no ano que vem. Alguns 
querem ganhar mais, 
procuram outro lugar, é 
normal e já estamos nes-
te processo”, disse.

O próximo jogo do 
Santos nesta Série A é 
no sábado (6 de outu-
bro), às 16h20, contra 
o Internacional, na Vila 
Belmiro.

Sem Neymar, Santos 
quer lotar Vila Belmiro

INGRESSO A R$ 1,00
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Procon-JP notifica a TIM
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Órgão quer explicações 
sobre panes em ligações e 
falha generalizada na 2ª feira

O Procon de João Pes-
soa notificou a empresa de 
telefonia móvel Tim Paraíba 
por má prestação de serviço 
aos consumidores. O órgão 
cobrou explicações sobre as 
panes em ligações registra-
das nas últimas semanas, 
culminando em uma falha 
generalizada na última se-
gunda-feira (1º).

Nesta semana, o órgão 
recebeu reclamações de con-
sumidores que foram pre-
judicados pelo serviço. Os 
clientes relataram que tive-
ram dificuldades para com-
pletar as chamadas, além de 
queda durante as ligações. 
Outro problema dito pelos 
consumidores foi em relação 
à utilização de pacote de da-
dos, uma vez que não conse-
guem ter acesso à internet

Esclarecimentos
O coordenador do Pro-

con de João Pessoa, Mar-
cos André Araújo, explicou 
que a empresa tem cinco 
dias para prestar esclareci-
mentos ao órgão. Os escla-
recimentos prestados pela 
empresa serão analisados 
pela consultoria jurídica do 
órgão. Dependendo do que 
for apresentado, o Procon-JP 
pode autuar mais uma vez 
a empresa e aplicar multas 
como prevê o Código de De-
fesa do Consumidor (CDC), 
que variam de R$ 400 a R$ 6 
milhões.

LUCA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.087.373/0001-20, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 3726/2012 em João Pessoa, 25 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Edificação Unifamiliar com fossa e sumidouro (2 unidades), na Rua Benedito Damásio da Silva, 
S/N – GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-002636/TEC/LO-0793.

O WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA (LOJA B 256) – CNPJ Nº 93.209.765/0001-20, torna 
público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação da Licença de Operação Nº 2252/2009 para Comércio Varejista de Produtos Alimentícios 
e Outros - Comercialização de Medicamentos, situado à Av. Marechal Floriano Peixoto, 3150 - Di-
namérica - Campina Grande - PB - CEP 58.432.432-120 - Processo: 2012-007223/TEC/LO-3878.

COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - CCP - CNPJ Nº 12.616.864/0002-00, torna público que 
requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia, 
para Implantação de 36,69 KM de Linha de Transmissão de Energia Elétrica 230KV, situado entre 
João Pessoa/Conde/Alhandra/Caaporã e Pitimbu/PB.

VERGA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.923.582/0001-20, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n 
3458/2012 em João Pessoa, 13 de setembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Uni-
dade residencial multifamiliar (05 unidades) dotado de sistema fossa/sumidouro, na Rua Raimundo 
Adeizo Rodrigues, ST 38, QD 074, LT 0038 - João Paulo II – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2012-003125/TEC/LO-3056.

BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A – CNPJ Nº 07.170.943/0064-95, torna 
público que recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação nº 260/12 
para Assaí – Supermercado/Atacadista, situado a Rua Aldovandro Amâncio Pereira Nº 51 – Ernesto 
Geisel – João Pessoa – PB.

A Empresa DAFLORA MEL AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA, localizada na Rua Matias 
Fernandes, 58 – Centro – Esperança – PB, com CNPJ nº 03.478.769/0001-0 e Inscrição Estadual nº 
16.126.042-0, informa que já feito o B.O (Boletim de Ocorrência) da Polícia, que todos os documentos 
da empresa foram perdidos, como documentação geral, livros e não tem Talões de Notas emitidas 
vem por meio deste anuncio informar que a mesma esta solicitando a baixa de sua inscrição junto 
à coletoria de finanças do estado na cidade de Esperança – PB.

O INSTITUTO SÃO JOSÉ – torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para o Hospital Padre Zé, situado a Av. 
Desembargador Boto de Menezes, nº 657, no Bairro de Tambia - João Pessoa - PB.

IMMI CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ Nº 
14.976.902/0001-72, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Extração de Areia de forma mecanizada em uma área 
de 49,49ha, referente ao Processo DNPM Nº 846.200/2012 – Cacimba de Areia – PB. Processo: 
2012-007217/TEC/LI-1684.

MITRA-MINERAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ Nº 06.914.565/000-60, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação da L.O.P  - para Pesquisa Nº 93/2012 – Lavra experimental de areia em tabuleiro de 
forma mecanizada, área 5,0ha. Referente ao Processo DNPM Nº 846.028/2009 – Caaporã – PB. 
Processo: 2012-007214/TEC/LOP-0068.

MITRA-MINERAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ Nº 06.914.565/0001-60, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação da Licença de Operação para Pesquisa Nº 96/2012 – Lavra experimental de areia em ta-
buleiro de forma mecanizada, área 3,80ha – Caaporã – PB. Processo: 2012-007212/TEC/LOP-0067.

POCIANO DAVID DUTRA NUNES – CPF Nº 091.590.184-61, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Extração de 
Argila em terra firme, referente ao Processo DNPM Nº 846.275/2012, de forma mecanizada, área 
3,63ha – Cuité – PB. Processo: 2012-007210/TEC/LI-1683.

FFB LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ/CPF nº 05.205.028/0001-89, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 360/2012 em João Pessoa, 10 de fevereiro de 2012 – Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: Lavra de areia no leito do Rio Paraíba com utilização de draga. Referente ao 
Processo DNPM Nº 846.124/1999. Na(o) – Santo Antônio – Leito do Rio Paraíba – Zona Rural 
Município: CRUZ DO ESPÍRITO SANTO – UF: PB. Processo: 2011-006196/TEC/LI-1108.

JOÃO BATISTA FERREIRA – CPF Nº 141.143.564-87, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação 
para Pesquisa Nº 3167/2010 – Pesquisa Mineral de Areia em terra firme. Processo DNPM Nº 
846.435/2008, área 18,0ha – Caaporã – PB. Processo: 2012-007216/TEC/LOP-0069.

CAMBOIM CONSTRUTORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.004.867/0001-39, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3779/2012 em João Pessoa, 26 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Habitação Multifamiliar, dotada sistema de esgoto sanitário – fossa e sumidouro, na Rua Radialista 
Severino Gomes de Brito – José Américo Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-
003505/TEC/LO-3157.

VIA LIMPA SERV. AMB. E LOC. DE EQUIP. LTDA – CNPJ Nº 13.583.598/0001-30, torna     público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da 
Licença de Operação Nº 2562/2011/PROC. Nº 2011-003683 – Coleta, transporte de resíduos perigo-
sos e não perigosos – Percurso: Em Todo Estado da Paraíba. Processo: 2012-007228/TEC/LO-3879.

CESAR VERAS SEGUNDO NETO – CNPJ/CPF Nº 077.217.004-50, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
3770/2012 em João Pessoa, 26 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar C/09 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário 
(fossa séptica e sumidouro), na Rua Rad. Antônio Assunção de Jesus, Nº 532, QD 44, LT K – Jardim 
Cidade Universitária Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-006028/TEC/LO-3614.

PVC – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.294.166/0001-84, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 3721/2012 em João Pessoa, 25 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Edifício Multifamiliar com dois pavimentos (térreo e superior) e o sistema de tratamento sanitário 
composto de uma fossa séptica e sumidouro, na Rua Raimundo Antônio de Carvalho, QD 223, LT 
085 – GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-004032/TEC/LO-3313.

LENYGIA MARIA FORMIGA ALVES MORAIS – CNPJ/CPF Nº 649.273.184-00, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
3760/2012 em João Pessoa, 26 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edifício 
Multifamiliar com dois pavimentos e sistema de tratamento sanitário composto de fossa séptica e 
um sumidouro cilíndrico, na Rua Oswaldo Agripino de Castro – Quadra 26 – LOTE 128 – Água Fria 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005851/TEC/LO-3590.

A5 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.110.762/0001-67, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
nº 3737/2012 em João Pessoa, 25 de setembro de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar com fossa e sumidouro (4 unidades), na Rua Projetada S/N QD. 41 LT 
26 – Jardim Miritania Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-004003/TEC/LP-0935.

JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO ME – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente), a sua  renovação licença de operação para Comércio 
Varegista de Madeira e Artefatos – BREJO DO CRUZ/PB, - PROCESSO DE Nº 2012-007124/
TEC/LO-3842

ADRIANA DA COSTA FERNANDES (DOCES LUCENA) – Torna público que solicitou à SUDEMA – 
(Superintendência de Administração do Meio Ambiente), a sua  Renovação Licença de Operação 
Nº 63/2010 para FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (DOCES LUCENA) – POMBAL/
PB, - PROCESSO DE Nº 2012-006735/TEC/LO-3753

MARCO ANTONIO GONÇALVES LINO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente), a Licença de Operação  para FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS TEXTEIS – (TEIXEIRA TEXTEIS) - SÃO BENTO/PB, - PROCESSO DE Nº 2012-
007129/TEC/LO-3846

FRANCISCA MEIRA FARIAS PLÁCIDO – LAVAJATO LAVAJÃO – Torna público que solicitou à 
SUDEMA – (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), a RENOVAÇÃO DE LICEN-
ÇA DE OPERAÇÃO  para COMÉRCIO VAREGISTA DE LUBRIFICANTES E PEÇAS/VEICULOS 
AUTOMOTORES (LAVA JATO) - PATOS/PB, - PROCESSO DE Nº 2012-005160/TEC/LO-3483

GALDINO LUIZ BERNARDO FORMIGA – CNPJ/CPF Nº 027.109.554-74 Torna público que à SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 3845/2012 em João Pessoa, 28 de Setembro de 2012 – Prazo: 1080 dias. Para atividade de: 
Loteamento Urbano (Loteamento Mário Formiga Maciel) com 257 Lotes. Na(o) - LOTEAMENTO 
MÁRIO FORMIGA MACIEL – BAIRRO DA GRUTA. Município: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – UF: 
PB. Processo: 2012-002962/TEC/LI-1482.

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO – APÓS RECURSO 
CONVITE Nº 002/12
Registro CGE Nº. 12-01015-9
Objeto: Contratação do serviço de elaboração de projeto básico de arquitetura (anteprojeto), 

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

Ratifico a decisão da Comissão Permanente de Licitação – CPL proferida na Ata de Julgamento 
do Recurso Administrativo impetrado pelo licitante Herlange Chaves de Brito, contra a sua inabilitação 
no Convite n° 002/2012, mantendo sua decisão de INABILITAR o licitante conforme demonstrado 
no documento acima citado, em conformidade com o estabelecido no Parágrafo 4º do artigo 109, 
da Lei Federal Nº. 8.666/93, permanecendo a licitação FRACASSADA.

DAVID DOS SANTOS MOUTA
Diretor Presidente em Exercício

 
 

AVISO 
RDC PRESENCIAL CEL/PAC Nº 02/2012- REGISTRO CGE Nº 12.01689-9/2012 -. 
PROCESSO SERHMACT Nº 1036/2012. OBJETO: contratação de empresa para 
execução de obras de implantação de esgotamento sanitário das cidades de 
Cabaceiras, Caraúbas, Coxixola, Livramento, São José dos Cordeiros, Serra 
Branca e Taperoá/PB. LOTE ÚNICO - FONTE: 58 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 
12(doze) meses. DATA: 22/10/2012. HORA: 15:00  horário local. LOCAL: Secretaria 
Executiva de Obras do Pac/Sala da Comissão Especial de Licitação. END: Av. D. 
Pedro I, 178 – Centro – João Pessoa/PB – CEP 58013-020. FONES: (83) 3214-
3418/3416/3415. FAX: (83) 3214-3474. E-MAIL: celpac_2012@hotmail.com. João 
Pessoa, 03 de outubro de 2012. 

RDC PRESENCIAL CEL/PAC Nº 03/2012 (REGISTRO CGE Nº 12.01690-5/2012) -. 
PROCESSO SERHMACT Nº 1035/2012 - OBJETO: contratação de empresa para 
execução das obras de abastecimento de água da cidade de Queimadas/PB. LOTE 
ÚNICO. FONTE: 58. PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses. DATA: 23/10/ 2012. 
HORA: 10:00 horário local. LOCAL: Secretaria Executiva de Obras do Pac/Sala da 
Comissão Especial de Licitação. END: Av. D. Pedro I, 178 – Centro – João Pessoa/PB 
– CEP 58013-020. FONES: (83) 3214-3418/3416/3415. FAX: (83) 3214-3474. E-MAIL: 
celpac_2012@hotmail.com. João Pessoa, 03 de outubro de 2012. 

 

 

 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
 TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2012 

REGISTRO NA CGE Nº 12.01505-6/2012 
 

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público o resultado de habilitação 
da TOMADA DE PREÇOS nº 010/2012, cujo objeto é a contratação de Empresa 
para a conclusão da infraestrutura de 40 (quarenta) unidades habitacionais, 
contemplando rede de abastecimento d”água, rede de esgotamento sanitário, 
ligações domiciliares de água e esgoto, fossa séptica coletiva, filtro biológico, leito 
de secagem, iluminação e serviços complementares de vias, no município de 
Juazeirinho, Estado da Paraíba. Após a análise da documentação de Habilitação, a 
Comissão julgou INABILITADAS  as empresas CONSBRASIL CONSTRUTORA 
BRASIL LTDA, por infringência aos itens 8.2.4, alíneas “b” e “b1” e 8.2.5, alínea “d1”, 
do Edital, LUMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, por infringência aos 
itens 8.2.4, alíneas  “b” , “b1”, “c” e “c1” e 8.2.5, alínea “e1”, do Edital e INPREL 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por infringência ao item  8.2.4, alínea  “a”, do 
Edital. Diante do exposto, a Comissão, com fundamento no § 3º do art.48 da Lei 
8.666/93, decidiu abrir prazo de até 08 (oito) dias úteis, para apresentação de 
nova documentação.  João Pessoa, 03 de outubro de 2012. 

 
                   ESMERALDO ALVES LACERDA 

              Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2012
Comunica aos interessados que o Pregão Presencial n° 44/2012 de REGISTRO DE PREÇO 

para locação de impressoras, para atender as necessidades de diversas secretarias do município 
de Nazarezinho foi adiado para o dia 10/10,no mesmo lugar e horário.

Nazarezinho - PB, 03 de Outubro de 2012
MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2012
Comunica aos interessados que o Pregão Presencial n° 45/2012 de  REGISTRO DE PREÇO 

para fornecimento parcelado de urnas funerárias, destinados ao município de Nazarezinho - PB foi 
adiado para o dia 10/10,no mesmo lugar e horário.

Nazarezinho - PB, 03 de Outubro de 2012
MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 46/2012
Comunica aos interessados que o Pregão Presencial n° 46/2012 de REGISTRO DE PREÇO para 

aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades do município de Nazarezinho-PB 
foi adiado para o dia 10/10,no mesmo lugar e horário.

Nazarezinho - PB, 03 de Outubro de 2012
MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE

Pregoeira Oficial

CONCURSO DO ESTADO
MPPB instaura inquérito
A Paraíba possui 3,35 

milhões de chips ativados, 
resultando numa média de 
quase um celular por pessoa.

Desse contexto, tornam-
se inevitáveis as inúmeras 
reclamações dos usuários, 
que independente da opera-
dora escolhida, apontam o 
mesmo defeito: não há sinal.

A pane no sistema da 
operadora atingiu João Pes-
soa e a região de Campina 
Grande, deixando mais de 
um milhão de paraibanos 
sem poder se comunicar. 
Na terça-feira, o Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) 
instaurou inquérito civil 
público para apurar as res-
ponsabilidades pelos pro-
blemas na telefonia móvel 
da Tim.

Em Campina Grande, a 
Promotoria do Consumidor 
concedeu prazo de 10 dias 
para que a concessionária de 
telefonia explique os moti-
vos que levaram a empresa a 
suspender o serviço durante 
todo o dia da última segun-
da-feira.

Os promotores de Justi-
ça do consumidor, Bertrand 
Asfora e Clístenes Bezerra, 
garantiram que os fatos se-
rão apurados em toda a sua 
plenitude e, caso haja neces-
sidade, o inquérito poderá 
ser transformado em ação 
civil pública. 

A nossa equipe tentou 
entrar em contato com a 
assessoria de comunicação 
da operadora Tim em Re-
cife (PE), mas não obteve 
reposta.

O Governo do Esta-
do publicou no Diário 
Oficial de ontem a Me-
dida Provisória nº 200, 
que dispõe sobre a cria-
ção de provimento efe-
tivo de 3.180 cargos de 
técnico administrativo, 
por meio de concurso 
público. A MP foi assi-
nada pelo governador 
Ricardo Coutinho, na 
terça-feira (2), oportu-
nidade em que anun-
ciou a abertura de con-
curso público com 5.379 
vagas contemplando as 
áreas de Educação, De-
tran e Codata. 

As atribuições do 
técnico administrativo 
são, especialmente, rea-
lizar atividades de nível 
intermediário que en-
volvam o suporte técni-
co e administrativo das 
unidades organizacio-
nais do Poder Executivo 
Estadual, com atuação 
nas áreas de controle 
processual, documenta-
ção, informação, gestão 
de pessoas, material, 
patrimônio, orçamento 
e finanças, compreen-
dendo o levantamento 
de dados, a elaboração 
de relatórios estatísti-
cos, planos, programas 
e projetos.

Ainda na Medi-
da Provisória foram 
fundidos os cargos de 
orientador educacional 
e supervisor educacio-
nal, transformando-se 
no cargo de pedago-
go, com o quantitativo 
de 500 cargos, preser-

vando-se inalteradas a 
remuneração e a vin-
culação ao Grupo Ocu-
pacional Magistério. 

Vagas
Para o Governo, o 

concurso é uma con-
quista para consolidar 
o processo de moderni-
zação do Estado. O De-
partamento de Trânsito 
do Estado da Paraíba 
(Detran-PB) oferece-
rá 108 vagas, sendo 10 
para analista de siste-
ma; 60 para agente de 
trânsito; 30 para agente 
de vistoria e oito para  
advogados.

A Companhia de 
Processamento de Da-
dos da Paraíba (Coda-
ta) oferecerá mais 91 
vagas, sendo 55 para 
analista de informática; 
14 para assistente de 
informática; três para 
auxiliar de informática; 
quatro para técnico de 
administração e finan-
ças e 10 para auxiliar de 
administração e finan-
ças. Na Codata, o último 
concurso aconteceu há 
14 anos.

A secretária de Es-
tado da Administração, 
Livânia Farias, infor-
mou que ainda no mês 
de outubro o Estado 
vai divulgar o edital do 
concurso para preenchi-
mento de duas mil va-
gas na Educação e, em 
seguida, divulgará os 
editais para as demais 
vagas na administração 
direta e indireta.

DO publica MP criando 
3.180 cargos técnicos



TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Responsavel.: JEAN PAULO BERNARDINO DE MOURA
CPF/CNPJ....: 854593134-49
Titulo......: CHEQUE           R$            171,50
Cedente.....: GILVANZA MARIA LIMA DANTAS PEREIRA
Apresentante: GILVANZA MARIA LIMA DANTAS 
PEREIRA
Protocolo...: 2012 - 049916
Responsavel.: PATRICIA MARIA CABRAL LUCENA 
NOBRE
CPF/CNPJ....: 008181106/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            720,00
Cedente.....: ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049295
Responsavel.: JOSE WAMBERTO QUEIROZ NUNES
CPF/CNPJ....: 001350444/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.370,06
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRU-
CAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051044
Responsavel.: WASHINGTON BEZERRA FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 011127137/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            273,42
Cedente.....: JOAO PESSOA DISTRIBUIDORA DE 
ALIMEN
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050559
Responsavel.: CILENE DE LIMA SANTOS ME
CPF/CNPJ....: 008730607/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            593,32
Cedente.....: FERREIRA ATACADO DISTRIBUIDOR 
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050798
Responsavel.: BARATEIRO BEBIDAS
CPF/CNPJ....: 855188084-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            399,47
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050674
Responsavel.: MARCO CESAR PEREIRA
CPF/CNPJ....: 026546694-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            715,01
Cedente.....: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050863
Responsavel.: MARCIO JOSE RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 033450524-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Cedente.....: B.M.A. LOCACOES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050439
Responsavel.: PRIMUS ENG  E CONST  LTDA
CPF/CNPJ....: 013326611/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            226,08
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRU-
CAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050519
Responsavel.: PRIMUS ENG  E CONST  LTDA
CPF/CNPJ....: 013326611/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            629,50
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRU-
CAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050818
Responsavel.: PRIMUS ENG  E CONST  LTDA
CPF/CNPJ....: 013326611/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            487,20
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRU-
CAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050735
Responsavel.: LUCAS ROLIM SOBRAL
CPF/CNPJ....: 097240844-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.616,50

Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051145
Responsavel.: WB BARROSO
CPF/CNPJ....: 012925044-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            169,08
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050471
Responsavel.: WELLINGTON GUEDES FERREIRA
CPF/CNPJ....: 005577214/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.100,00
Cedente.....: BANDEIRANTES PROPAGANDA PA-
RAIBANA L
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050991
Responsavel.: TAISE DE LIMA ALVES
CPF/CNPJ....: 091345024-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.000,00
Cedente.....: WILSON MACEDO FILHO RACOES
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051199
Responsavel.: SOCORRO DUARTE SCHEIBEL
CPF/CNPJ....: 321443504-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            129,11
Cedente.....: TDR INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CONFECC
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050449
Responsavel.: LAURO PAULINO DE PAIVA
CPF/CNPJ....: 234273614-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            134,70
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050455
Responsavel.: SOCORRO DUARTE SCHEIBEL
CPF/CNPJ....: 321443504-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            129,20
Cedente.....: TDR INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CONFECC
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050450
Responsavel.: FLADEMIR FRANK GOMES DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 009131978/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            757,05
Cedente.....: DEMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMEN-
TOS LT
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050390
Responsavel.: RICARDO DA SILVA ASSIS
CPF/CNPJ....: 012974042/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            185,60
Cedente.....: PB ATACADO E COM. DE MATERIAL 
DE CO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050484
Responsavel.: FABIO FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 854699554-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            175,00
Cedente.....: TOCMIX COM DE EQUIP ELETRO E 
MUS LT
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050373
Responsavel.: DELIVERY PONTO CERTO
CPF/CNPJ....: 015626834/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            429,79
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050698
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-     
ram 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,  04/10/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2012, que objetiva: Serviços profissionais para 
realizar Exames de Ultrassonografias, cujo objetivo é atender aos pacientes deste Município; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE ALVES NETO - R$ 12.500,00.

Arara - PB, 07 de Agosto de 2012.

JOSÉ ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços profissionais para realizar Exames de Ultrassonografias, cujo objetivo é 

atender aos pacientes deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2012. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PAB e MAC: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00075/2012 - 09.08.12 - JOSE ALVES 
NETO - R$ 12.500,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2012, que objetiva: Locação de 
veículos para transporte de estudantes/serviços administrativos junto ao gabinete do prefeito e as 
diversas secretarias deste município, conforme anexo I do edital; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: GERALDO HENRIQUE DE MEDEIROS - R$ 9.400,00; JOSÉ 
CLAUDIO DE ARAÚJO DUARTE - R$ 6.200,00; LILIANE BEZERRA DOS SANTOS - R$ 6.000,00; 
VALDECI LOPES DOS SANTOS - R$ 4.400,00; VALDEIR LOPES DOS SANTOS - R$ 4.840,00.

Arara - PB, 15 de Agosto de 2012.

JOSÉ ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículos para transporte de estudantes/serviços administrativos junto ao 

gabinete do prefeito e as diversas secretarias deste município, conforme anexo I do edital. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2012. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, MDE, 
FUNDEB, PNATE ESTADUAL, PNATE FEDERAL, FUS e PAB FIXO: 3.3.90.36.01 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.01. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00076/2012 - 16.08.12 - GERAL-
DO HENRIQUE DE MEDEIROS - R$ 9.400,00. CT Nº 00077/2012 - 16.08.12 - JOSÉ CLAUDIO DE 
ARAÚJO DUARTE - R$ 6.200,00. CT Nº 00078/2012 - 16.08.12 - LILIANE BEZERRA DOS SANTOS 
- R$ 6.000,00. CT Nº 00079/2012 - 16.08.12 - VALDECI LOPES DOS SANTOS - R$ 4.400,00. CT 
Nº 00080/2012 - 16.08.12 - VALDEIR LOPES DOS SANTOS - R$ 4.840,00.

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cabedelo

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 80/2012
A Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei 10.520/02 e suas alterações e subsi-
diariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações, a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
80/2012, cujo objeto é a contratação de instituição financeira, pública ou provada, para a prestação de 
serviços bancários., acontecerá no dia 17 de outubro de 2012 às 10:00 horas, na sala da Comissão 
de Licitação situada a Rua João Pires de Figueiredo – Centro, Cabedelo-PB. O Edital e maiores 
informações poderão ser adquiridos no endereço acima no horário das 14:00 as 17:30 horas e no 
endereço eletrônico www.cabedelo.pb.gov.br.

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira

João Pessoa > Paraíba > quinta-FEiRa, 4 de outubro de 2012Publicidade
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Bel.. PLÍNIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES

TABELIÃO E OFICIAL
WAIClÉ.FIRMINO CESARINORODRIGUESNEVES

HENRIQUE CESARINO RODRIGUES NEVES
ULISSES FIRMINO CESARINO

SUBSTITUTOS
 
CERTIDÃO
Eu, Bel. Plínio Henrique Rodrigues Neves, Tabelião Público e Oficial da Comarca de Sousa, 3o 

Oficio, Estado da Paraíba, em virtude da lei, etc.
Certifica a requerimento verbal ou por escrito, que dando busca, neste Serviço Notarial e 

Registral – 3º Ofício, desta Comarca, revendo os livros e papeis findos, constatei no livro de Pro-
curação, a lavratura da Procuração Pública n° 108, fls. 075, datada 17/08/2011, que consta como 
Outorgantes - NELY ROCHA DE SÁ, portadora do CPF n° 365.105.994-49 e RG n° 1.359 683-SSP/
PB e DESTRÉE ROCHA DE SÁ, portadora do CPF n°713.241.35468 E RG ri0 1.081.844-SSP/PB 
e como Outorgado - ENRIQUE BAZ SE1JAS, portador do CPF n° 016.455.784-96, que a mesma 
foi REVOGADA pelas Outorgantes acima mencionadas, a partir desta data. O referido é verdade. 
Dou fé.Eu: Plínio Henrique Rodrigues Neves, Tabelião Público e Oficial, digitei e assim.

 
 Sousa-PB 24 de abril de 2012.

ITAPOÃ S/A PRODUTOS ELÉTRICOS = Capital Fechado CNPJ-MF 11.563.715/0001-79 EDITAL CON-
VOCAÇÃO: Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO no dia 11/10/2012 às 10:00 
horas na sede social à Rua P-11, Quadra 05 - Distrito Industrial - João Pessoa-PB, a fim de discutirem e 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Matéria a que se refere o artigo 132, da lei 6.404/76 e aprovação 
das contas da administração  referente ao exercício 2009, 2010 e 2011; b) Outros assuntos de interesse da 
Sociedade. João Pessoa - PB, 02/10/2012. Paulo Roberto Oliveira Guedes - Presidente.

“ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE EMPRESARIAL 
LIMITADA DENOMINADA PROJETO VISSION LTDA.”

CNPJ/MF Nº 09.583.528/0001-05
NIRE Nº 25.20047927-1
Aos 10 (dez) dias do mês de Setembro de 2012, às 10:00 (dez) horas, no endereço da sede 

empresa sito à Rua Projetada, 122, l12 quadra b-14, loteamento Village Jacumã, Bairro Jacumã, 
Conde/PB, CEP 58.322-000 o senhor o Sr. JOSE MANUEL ALONSO PEREIRA, espanhol, solteiro, 
empresário, nascido a 16/03/1956, natural de Pontevedra/Espanha, residente e domiciliado na Rua 
Projetada, 122, l12 quadra b-14, loteamento Village Jacumã, Bairro Jacumã, Conde/PB, CEP 58.322-
000, portador do passaporte n° BA501296, com visto permanente RNE nº V560384-7, com validade 
até 13/11/2013, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.201.984-01, por força do inciso IV, artigo 1033, 
da Lei 10.406/2002, único sócio, detentor de 100% (cem por cento) do capital social de PROJETO 
VISSION LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 09.583.528/0001-05, devidamente registrada na Junta 
Comercial do estado da Paraíba sob o NIRE 2.5.20047927-1 por despacho do dia 29/05/2008, 
resolve sobre a diminuição e nova composição do capital social, de modo que o capital social que 
hoje representa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) fica reduzido para 96.000,00 (noventa e seis 
mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente do país. Por fim, delibera que a diminuição 
do capital social, nos moldes citados se daria em conformidade com o que dispõe o artigo 1.084 do 
Código Civil brasileiro, Lei 10.406/2002. Nada mais havendo a deliberar, sendo assinada em todas 
as folhas por mim, único representante legal da empresa, Que será encaminhado para registro 
no órgão competente para que se cumpram seus efeitos legais. ATA LAVRADA CONFORME O 
ORIGINAL. João Pessoa, 10 de Setembro de 2012.

JOSE MANUEL ALONSO PEREIRA
Sócio Administrador

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

SEGUNDA-FEIRA, 08/10/2012 – CAMPINA GRANDE – 6h30 às 11h – Alto Branco – Avenida: 
Januncio Ferreira, Ruas: Agrimensor José de Brito, Antonio Campos, Cajazeiras, Estelita Cruz, Gover-
nador Agamenon Magalhães, Napoleão Laureano; MASSARANDUBA – 7h30 às 11h – Sítio: Salgado.

TERÇA-FEIRA, 09/10/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h30 às 10h – Santa Rosa – Ruas: Ana 
Almeida de Castro, do Sol, Euclides Carolino Lima, José Paulino de Araujo, Mem de Sá, Pianista 
Jaime de Seixas, Presidente Costa E Silva, Rodrigues Alves, Santa Rita – 7h40 às 12h10 – Avenida: 
Assis Chateaubriand – 13h30 às 15h30 – Catolé – Ruas: Benicio Ribeiro de Brito, Doutor Aroldo 
Cruz, Doutor Gilvan Barbosa, Doutor Romero Borborema de Souza, Joao Gaudêncio de Queiroz, 
Julio Ferreira Tavares, Major Souza Santos, Nely Oliveira, Severino Fernandes de Oliveira, Vigário 
Calixto – 13h30 às 15h – Distrito Industrial – Avenida: Joao Wallig, Rua: Doutor Djalma Herculano 
Porto; MASSARANDUBA – 7h30 às 11h – Ruas: Ariberto Nunes da Nóbrega, Constantina Machado, 
Edson da Silva Meira, José Belarmino de Lima, José Benicio, José Benicio Menor, José Herculano, 
José Cruz, José Rufino da Silva, Laurindo Inácio Tavares, Manoel Machado, Vereador Jaaziel Batista.

QUARTA-FEIRA, 10/10/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h30 às 10h – Centenário – Avenida: 
Professor Almeida Barreto, Ruas: Deputado Jader Medeiros, Duque de Caxias, Edson do O, Nilo 
Peçanha, São Bento, São Braz, Vicente Correia; 7h30 às 11h – Santa Rosa – Ruas: Ana Almeida 
de Castro, da Republica, Damasco, Presidente Costa E Silva, Yoyo Cavalcante; 7h30 às 11h – Três 
Irmãs – Avenida: Francisco Lopes de Almeida, Ruas: Adma Tavares Araujo, Antonio Sales de Almei-
da, Augusto Soares, Augusto Soares Pedrosa, Aurora Diniz Pires, Ednaldo Rangel, Florianópolis, 
Francisco Lopes, Manaus, Maria Neci Barbosa da Silva, Otavio Batista Cabral, Professor Edinaldo 
Rangel de Paiva, Venâncio Nogueira da Silva; 13h30 às 15h – Três Irmãs – Ruas: Geralda de 
Fátima Paiva Maia, Gregório Lourenço Bezerra, Josebias Vieira de Farias, Maria Eva de Moura, 
Otavio Batista Cabral, Severino Valeriano de Oliveira, Venâncio Nogueira da Silva; 13h30 às 16h 
– Sandra Cavalcante – Ruas: Alice Luna Pequeno, Francisco Zeca Silva, Geraldo Porto, Gercino 
Farias Leite, Luiz Sodré Filho, Petrônio Figueiredo, Professora Severina Ramos da Silva, Tereza 
Nogueira Arruda; 15h às17 h – Malvinas – Ruas: Fabio Souza Oliveira, José Honório da Silva, Nereu 
Gusmão Bastos, Olindina Pedro dos Santos.

QUINTA-FEIRA, 11/10/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h30 às 1h – Bodocongo – Avenida: Plinio 
Lemos, Ruas: Almany José Tavares de Melo, Arthur de Franca Gameleira, Doutor Paulo Acácio 
Galvão, Francisco Eufrasino da Silva, José de Anchieta Queiroz, Severino Lopes Barbosa – 13h30 às 
16h – Tambor/Jardim Paulistano – Ruas: Claudino Gabino de Oliveira, Espírito Santo, Manoel Viriato 
de Souza, Pedro Silva, Sergipe, Santa Catarina – 14h às 17h – Sítios: Antas, Genipapo; LAGOA 
SECA – 7h às 11h40 – Sítios: Alvinho, Cajueiro, Covão; QUIMADAS – 7h30 às 10h – Sítio: Massapé.

SEXTA-FEIRA, 12/10/2012 – CAMPINA GRANDE – 6h30 às 10h – Liberdade – Avenida: Assis 
Chateaubriand, Ruas: Alderico Pessoa de Oliveira, Bahia, Martins Junior, Paraíba, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina.

SÁBADO, 13/10/2012 – CAMPINA GRANDE – 13h30 às 15h – Sandra Cavalcante – Avenidas: 
Antonio Villarim, Elpidio de Almeida, Ruas: Engenheiro José Bezerra, Florípedes Pontes, Joao 
Almeida Barreto, José Lucas Neto, Levi Menezes, Luiz Sodré Filho, Pastor Ximenes, Quintino 
Leôncio de Castro, Roberto Palomo, Severino Pereira de Castro; MASSARANDUBA – 7h30 às 
1h – Sítios: Chá do Balsamo, Imbira, Mulungu.

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

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

SEGUNDA-FEIRA, 08/10/2012 – BELÉM – 14h30 às 17h – Sítios: Mafumbo, Mafumbo VII; 
CACIMBA DE DENTRO – 7h30 às 12h – Sítio: Lagoa da Mata; CATERETÊ – 13h30 às 17h – Sítio: 
Jurema; ESPERANÇA – 7h às 12h – Sítio: Lagoa de Pedra; FREI MARTINHO – 7h30 às 12h – 
Fazenda: Timbauba, Sítios: Timbauba, Timbauba de Baixo, Timbauba do Meio, Vila: Timbauba; 
LOGRADOURO – 7h30 às1 2h – Ruas: Abidias Anselmo Soares, Abílio Pereira de Lima, Alvorada, 
Ananias Soares, Antonio Joaquim Teotônio, Antonio Soares da Cruz Filho, Aureliano Bezerra de 
Oliveira, Claudionor Pereira Dos Santos, Jorge Amarante da Silva, José Barbosa Filho, José Teixeira 
de Oliveira, Maria Martins da Silva, Severino Amaro de Lima; GUARABIRA – 7h30 às 10h – Ruas: 
29 de Junho, Antonio de Góis, Colômbia, Delfino Cosmo, Francisco Batista Santos, Humberto Pinto 
Aranha, Irineu de Franca, João Irineu de Franca, Nossa Senhora da Piedade, Pedro Simiao Regis, 
Raul Gomes da Costa, Santa Isabel, Santo Amaro, São Pedro, Severino de Paiva Resende, Santa 
Isabel; MOGEIRO – 7h30 às 14h – Fazenda: Camurim, Sítios: Acara, Camurim, Gameleira – 13h30 
às 17h – Sítio: Benta Hora; MULUNGU – 7h30 às 12h – Fazenda: Santa Luzia, Ruas: 7 de Setembro, 
Horacio Montenegro, Monte Alegre, Odilon Azevedo Pequeno, Presidente João Pessoa, São João, 
Sítios: Santa Luzia, Tigre; SÃO JOÃO DO CARIRI – 8h às 12h30 – Sítio: Araras.

TERÇA-FEIRA, 09/10/2012 – ARARUNA – 7h30 às 13h – Avenida: Presidente Epitácio Pessoa, 
Ruas: Antonio Bezerra, Antonio Mariz, Benjamim Gomes Maranhão, Benjamin Gomes Maranhão, 
Coronel Pedro Targino, Francisco Cosme da Costa, Jesuína Targino Moreira, Manoel Borges de 
Moraes, Maria L Dos Santos, Maria Liberato Avelar, Marluce Carneiro da Fonseca Araujo, Nelson 
Targino, Pedro Moreira Sobrinho, Sítio: Lagoa da Serra; CABACEIRAS – 8h30 às 12h – Sítios: 
Viração, Cacimba Nova II – 13h às 16h30 – Sítio: Coroatá de Fora; ESPERANÇA – 14h às 14h – 
Sítio: Timbauba; NOVA PALMEIRA – 7h30 às 11h – Ruas: Agripino Clementino, Candido Eulália da 
Costa, Elizio Geroncio, Felipe Ozebio da Silva, Francisco Bezerra de Medeiros, Francisco Chagas 
Buri, Francisco Chagas Burity, Joaci Mendonça, Jorge Mendonça, Maria Almisa Dos Santos Cor-
deiros, Maria Dos Santos Pinheiro, Presidente Juscelino Kubitschek, Raimundo Bezerra Dantas, 
Rivaldo Henrique, Severino B Medeiros Filho, Tomaz Martinho de Medeiros; JUAZEIRINHO – 8h às 
12h30 – Fazendas: José Nunes, Santa Vitoria, Sítios: Capivara Ii, Carcará, Ilha Grande, Impueiras, 
Mulungu, Panasco, Pedra Comprida, Pendência, Pendência Dos Costas, Pendência Dos Costas 
V, Poço de Mulungu, Poços, Posse, Riacho de São Bento, Riacho de São Bento V, Suçuarana, 
Suçuarana Vii, Urubu; PICUÍ – 7h30 às 14h – Sítio: Várzea Grande; 7h30 às 13h – Sítios: Açude 
João Suassuna, Bernadino, Cirurgião, Torres, Várzea Grande; PIRPIRITUBA – 7h30 às 12h – Ruas: 
Antonio Batista, Coronel José Viana, Doutor João Castro Pinto, Felix Cantalice, Juvino Marreiro, 
Natalina Figueiredo, Ozanete Gondim, Vitalina de Figueiredo, Trecho Da Rodovia PB 55; UMBU-
ZEIRO – 7h30 às 12h – Ruas: Coronel Antonio Pessoa, Coronel José Fernandes Viera, Cônego 
Antonio Ramalho, Epitácio Pessoa.

QUARTA-FEIRA, 10/10/2012 – ARARUNA – 8h30 às 13h – Fazenda: Cacimba do Gado, Sítio: 
Cacimba; AREIA – 7h30 às 12h30 – Sítios: Barrosco, Gruta da Cobra; AROEIRAS – 8h30 às 12h – 
Sítio: Chá da Barra, Chá de Barra – 13h30 às 17h30 – Sítios: Camelo, Camelo II, Lagoa de Serra; 
BELÉM – 8h30 às 12h – Sítios: Angelim, Gameleira, Gameleira de Saviana, Gameleiras, Grotão, 
Lagoa de Serra, Manipeba, Matulão; SERRA BRANCA – 7h às 1h30 – Ruas: Balbina Maria da 
Conceição, Deputado Nivaldo de Farias Brito, do Comercio, Genuíno Correia, José Dias de Souza, 
Laurentino Travasso Sarinho, Manoel Zuza, Maria Balbina Pereira, Miguel Rodrigues da Silva, Pedro 
Miguel de Andrade, Professor Maria Sonia, Santa Luzia, Santa Quitéria, Severino Granjeiro Diniz, 
Severino Gregório Souza, Severino J de Souza, Sítios: Boa Vista, Ingá, Santa Luzia.

QUINTA-FEIRA, 11/10/2012 – ARARUNA – 7h30 às 12h – Avenida: Semeão Leal, Ruas: An-
tonio Carneiro, Arnulfo Gomes, Benedito Fialho, Fausto Hermínio Araujo, Francisco Fialho, Maria 
Amélia Lins Fialho, Padre Joel, Professor João Moreira Soares, Professor Moreira, Sergio Novais 
Fonseca, Sergio Otavio de Novais; BARAÚNAS – 7h30 às 12h – Avenida: Semeao Leal, Ruas: 
Antonio Carneiro, Arnulfo Gomes, Benedito Fialho, Fausto Hermínio Araujo, Francisco Fialho, Maria 
Amélia Lins Fialho, Padre Joel, Professor João Moreira Soares, Professor Moreira, Sergio Novais 
Fonseca, Sergio Otavio de Novais; GADO BRAVO – 8h30 às 12h – Sítios: Boa Vista, Boa Vista 
Iv, Chá Dos Mateus; INGÁ – 8h às 11h – Rua: Ludovico Melo Azevedo – 12h30 às 16h – Povoado 
de Gameleira; ITAPOROROCA – 7h30 às 11h30 – Sítio: Lagoa de Fora ; PEÕEZINHOS – 7h30 
às 12h – Sítios: Belo Horizonte, Laranjeiras – 13h30 às 17h30 – Sítio: Tanques; SÃO JOÃO DO 
CARIRI – 8h às 11h30 – Sítios: Sacramento, Sacramento II; SERRA REDONDA – 8h30 às 13h – 
Sítios: Torres de Baixo, Pocinhos.

SEXTA-FEIRA, 12/10/2012 – GUARABIRA – 7h30 às 12h – Ruas: Ana Gomes, Carlos Espínola 
Guedes, Carmelia Guedes, Celina Pinto, Francisco Francelino de Sousa, Joaquim Alves, Osvaldo 
Soares, Pedro Francelino, Professor Luciano Alves, Rosil Guedes, Sítio: Açaís; PICUÍ – 7h30 às 
13h – Sítios: Tanquinho, Várzea, Várzea Grande.

SÁBADO, 13/10/2012 – ALAGOA GRANDE – 13h30 às 17h – Assentamento: Monsenhor Luize 
Pescarmona, Fazendas: Corvão, Santa Terezinha, São Jose, Novo Paraíso, Granjas: Nossa Senhora 
da Boa Viagem, Santa Luzia, Sítios: Ariticum, Bom Jesus, Bosque José E Maria, Coruao, Malhada, 
Pinto, Quitéria, Rapador, Vertente, Vertente Ii, Vertentes; MONTEIRO – 8h30 às 12h – Ruas: Ada-
mastor Neves, Deocleciano Pereira de Lima, João Alves Morato, João Ferreira de Lira, João José 
Sobrinho, José Francisco da Silva, Manoel Alves da Silva, Pedro Mariano Carvalho, São Vicente; 
MULUNGU/GURINHÉM – 7h30 às 12h – Assentamentos: Camarazal, Lagoa Das Pipucas, Margarida 
Maria Alves I, Nossa Senhora de Nazaré, Fazendas: Araticum, Cajueirinho, Camarazal, Gameleira, 
Gurinhenzinho, Nordeste, Santa Luzia, Santo Antonio, Sítios: Genipapinho, Gurinhenzinho, Lagoa 
Das Pipucas, Modelo, Pedra Branca, Santa Luzia.

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

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

SEGUNDA-FEIRA, 08/10/2012 – ALHANDRA – 13h30 às 17h – Sítio: Pindobal; BAYEUX – 13h 
às 15h – Avenida: Liberdade, Ruas: Firmino Caetano, Flavio Maroja, Flavio Maroja Filho, Francisco 
Pontes, João XXIII, José Lira, Santa Tereza; CALDAS BRANDÃO – 8h30 às 11h – Sítios: Patu, 
Umburana; CONDE – 8h30 às 11h – Loteamento: Nossa Senhora das Neves, Rua: Domingos 
Maranhão; CRUZ DO ESPÍRITO SANTO – 9h30 às 13h – Engenho: São Paulo, Povoado: Jaques, 
Sítio: Jaques; ITABAIANA – 13h30 às 17h – Avenidas: Doutor Aglair da Silva, José Pedro da Silva, 
Ruas: Adilene Monteiro de Melo, Alfredo Nunes de Souza, da Caixa D’água, Israel Elidio de Carvalho, 
José Pedro da Silva, Maria Ana Pereira de Lima, Maria Olindina da Silva, Odilon Felipe da Fonseca, 
Rafael Alves Viana, Sítio: Brejinho; JOÃO PESSOA – 5h30 às 9h – dos Estados – Ruas: Abdon 
Chianca, Josemar de Castro Barreto, Lionildo Francisco de Oliveira, Maestro Osvaldo Evaristo 
Costa – 6h às 7h – Brisamar – Avenidas: Presidente Epitácio Pessoa, Senador Ruy Carneiro, Rua: 
Coronel Julio de Souza Cousseior – 8h30 às 11h30 – Portal do Sol – Avenida: Desembargador 
Souto Maior – 9h30 às 13h – Portal do Sol – Avenida: Governador Antonio da Silva Mariz, Ruas: 
Aluisio Bezerra da Silva, Ana de Fátima Gama, Conselheiro José Braz do Rego, José Marinho de 
Souza, Mauricio de Araujo Gama Filho – 9h30 às 10h30 – Cabo Branco – Avenidas: Índio Arabutã, 
Marcionila da Conceicao, Ruas: Juiz Amaro Bezerra; LUCENA – 8h30 às 12h – Ponta do Morcego 
– Ruas: Deliardo Alves do Nascimento, João Freire do Prado, Juscelino Dornelas da Costa, Maria 
Ubaldina, Marieta Albuquerque Nunes; MOGEIRO – 7h30 às 14h – Fazenda: Camurim, Sítios: 
Acara, Camurim, Gameleira – 13h30 às 17h – Sítio: Benta Hora. 

TERÇA-FEIRA, 09/10/2012 – CABEDELO – 13h30 às 16h – Monte Castelo – Ruas: Augusto 
Firmo Paulo, Benedito Soares da Silva, Hilda Souto Maior, Joaquim Bento Santana, José Francisco 
da Silva, José Messias de Freitas, Julia Ferreira da Silva, Luiz Amaro da Costa, Miguel Silvino Tomaz, 
Pastor José Alves de Oliveira, Severino Laurentino Leite, Solon Lopes de Mendonça; CONDE – 9h30 
às 13h – Ruas: Gabriele Padilha de Almeida, Gilvan Mousinho de Brito; CUITÉ DE MAMANGUAPE 
– 10h30 às 14h – Sítio: Cardoso; JOÃO PESSOA – 5h30 às 8h – Miramar – Avenidas: Índio Arabutã, 
Presidente Epitácio Pessoa, Ruas: Alberto Leal, Claudino Pereira, Geraldo Porto, Rodovia BR 230 
– 7h30 às 13h – Tambaú – Avenidas: Almirante Tamandaré, Helena Meira Lima – 8h30 às 11h – 
Manaíra – Avenidas: Franca Filho, General Geraldo Costa, Maria Rosa, Sape, Silvino Chaves, Rua: 
João Câncio da Silva – 14h30 às 17h – Paratibe – Ruas: Caranguejo Goiamum, Mono Carvoeiro, 
Sagui da Serra, Tatu Peludo; PEDRAS DE FOGO – 8h30 às 13h – Sítios: Alagadiço, Linda Flor, 
Bela Rosa – 8h30 às 13h – Sítios: Mata da Vara, Satã Terezinha; SAPÉ – 13h30 às 16h – Ruas: 
Aluisio Guedes Vasconcelos, Jacira Honório da Silva Barbosa, João Cassimiro da Silva, Luiz de 
Luna E Silva, Manoel Gonçalves da Silva, Professor José Antonio de Meireles, Sítio: São Salvador.

QUARTA-FEIRA, 10/10/2012 – JOÃO PESSOA – 7h30 às 11h – Mangabeira – Ruas: Agricio 
Lucio de Souza, Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha, Déspota Genival Leite, Elias Pereira Araujo, 
Everaldo Gonçalves Nascimento, Francisco Pereira de Souza, Josefa Taveira, Maria da Conceição 
Nóbrega, Milton Santa Cruz, Poeta Marcos dos Anjos, Romário C Morais, Severina Viana Batista, 
Severino Neves de Lima – 8h às 11h30 – José Américo – Ruas: Adélia Soares Peixoto, Arsênio 
Mangueira da Costa, Benicio de Oliveira Lima, João Batista do Nascimento, José Bernardino 
Nascimento, Silvino Franco de Oliveira – 14h30 às 17h – das Indústrias – Loteamento: Barra de 
Ouro, Ruas: da Criatividade, da Exportação, da Prosperidade, da Tecnologia, das Indústrias, do 
Desenvolvimento, do Progresso, Luzia Maria da Conceicao, Manuel de Paula Magalhães, Monte das 
Oliveiras, Sering Chico Mendes – 14h30 às 17h – Alto do Céu – Ruas: 12 de Agosto, Alfredo José 
Athaide, das Mangueiras, dos Palmares, Francisca Maria da Conceicao, General Antero de Brito, 
Jorge Faraj, José Gomes Junior, Santa Margarida, São George, Santa Ceciliana, Santa Lucia, Santa 
Maria – 14h30 às 17h – Paratibe – Ruas: Analice Pereira dos Santos, João Figueiredo de Alcântara, 
Maria das Neves Almeida Urtiga, Oscar Lopes Machado, Pedro Gabriel de Araujo, Professor Andrei 
Farias de Oliveira – 14h30 às 17h – Bancários – Ruas: Adalgisa Luna de Menezes, Bacharel Wil-
son Flavio Moreira Coutinho, Eugenio Carneiro Monteiro, Nathalia Nóbrega Seixas, Pedro Franca 
Macedo, Tenente Francisco Assis Moreira; MARCAÇÃO – 8h30 às 10h – Sítio: Tramataia – 14h30 
às 17h – Aldeia: Tramataia; SANTA RITA – 10h30 às 14h – Marcos Moura – Ruas: Antonio Lira, 
Deputado Everaldo Agra, Doutor Delmiro Correia Gouveia, Felix Figueiredo Oliveira, Francisco 
Felix Figueiredo, Olívio Câmara Maroja, Pereira da Silva, Prefeito Lia Beltrão, Radialista Enoque 
Pelagio, Sá Andrade; SÃO MIGUEL DE TAIPU – 9h30 às 14h – Rua: do Corredor, Sítios: Corredor, 
Riachão; SAPÉ – 9h30 às 13h – Sítio: Várzea Grande; SOBRADO – 9h às 11h30 – Sítios: Campo 
Grande, Campo Grande II, Campo Grande III – 14h às 15h30 – Sítios: Campo Grande, Riacho de 
Sé – 14h30 às 16h – Sítios: Lagoa do Padre, Lagoa do Padre IV.

QUINTA-FEIRA, 11/10/2012 – BAÍA DA TRAIÇÃO – 8h30 às 12h – Aldeia: Laranjeira, Ruas: 
Cangulu Ii, da Prainha, Maria das Dores Borges, Osvaldo Trigueiro; CAAPORÃ – 8h às 12h – Rua: 
Cruz de Almas, Sítios: Capim de Cheiro, Cruz de Almas, Retirada – 13h às 15h – Rua: Antonio 
Cesar; MARCAÇÃO – 8h30 às 11h – Aldeia: Tramataia – SANTA RITA – 8h30 às 14h – Marcos 
Moura – Ruas: Afonso Campos, Braz Cubas, Carlos Drummond de Andrade, Deputado José Leite 
de Sousa, Diomar Neves, Frei Egidio Madruga, Geraldo Pinto, Guiomar Neves, João Crisostomo 
Ribeiro Coutinho, Lauro Correia Albuquerque, Noel Rosa, Padre Gusmão, Padre Geraldo Pinto, 
Pedro Paulo de Almeida, Prefeito Antonio Teixeira, Prefeito João Crisostomo, Senador Afonso Arinos.

SEXTA-FEIRA, 12/10/2012 – BAYEUX – 7h30 às 10h – Avenida: Liberdade – 10h30 às 13h – 
Avenida: Liberdade – 12h30 às 17h – Alto da Boa Vista – Avenida: Tiradentes, Ruas: Francisco 
Marques da Fonseca, Francisco Souza Machado, General Mourão Filho, Justiniano Monteiro, 
Raimundo Felix; JOÃO PESSOA – 5h30 às 7h – Altiplano – Granja: Tambaú, Ruas: Abelardo da 
Silva Guimarães Barreto, Comendador Ribeiro Coutinho, Desembargador Rivaldo Pereira, Iracema 
Guedes Lins – 8h30 às 12h – Mumbaba – Ruas: Frei Damião, São Jose, Santa Maria – 8h30 às 
12h – Jardim Cidade Universitária – Ruas: Bacharel Manoel Pereira Diniz, Bacharel Wilson Flavio 
Moreira Coutinho, Comerciante Marcos Joane da Costa, Niedja da Penha Arruda, Paulino dos 
Santos Coelho, Professora Carmen Moreira Coutinho, Walfredo Macedo Brandão – 9h30 às 13h – 
Pedro Gondim – Avenida: Espírito Santo, Ruas: Alfredo Coutinho de Lira, Corretor João de Freitas 
Feitosa, João Teixeira de Carvalho, Joaquim Francisco Galvão, Manoel Franca, Professor Joaquim 
Francisco Veloso Galvão, Terezinha Ferreira Patrício – 15h30 às 17h – das Indústrias – Ruas: Ab-
dias Abdon Araujo, Dois de Novembro, dos Professores, Florestal, Monte Sinai, Roberval Seabra 
Marques; GURINHÉM – 8h30 às 13h – Granja: Menezes, Fazendas: Maracujá, I; SANTA RITA – 8h 
às 17h – Trecho da Rodovia BR 230: Granja de Bruno Cavalcanti – 13h30 às 16h – Fazendas: das 
Águas, Mamboaba, Granjas: 2 Irmãos, Canaã, Santo Antonio, São Francisco, São Jose, Ruas: 26 
de Outubro, Benjamim Maranhão, do Sossego, Doutor Guilherme da Silveira, Doutor Manoel João 
da Silva, Genival Guedes Pereira, João Vilhena de Carvalho, Joaquim Rodrigues Pereira, José 
Antonio de Souza, Juvenal Lamartine, Lula Magal, Maria do Carmo Santiago, Olivina Carneiro da 
Cunha, São Judas Tadeu, Santa Maria, Santa Maria, Vereador Pedro Mendes, Sítio: Melo Jardim; 
SAPÉ – 8h30 às 12h – Avenidas: Antonio Justino, Comendador Renato Ribeiro Coutinho, Doutor 
Napoleão Laureano, João Suassuna, Rio Branco, Ruas: Francisco Madruga, General Sabiniano 
Maia, João Gomes Ferreira, João Gomes Ferreira, João Suassuna, Orcine Fernandes, Urbano 
Guedes – 14h30 às 17h – Assentamento: Nova Vivencia, Sítios: Barra das Antas, Bonito.

SÁBADO, 13/10/2012 – BAYEUX – 7h30 às 13h – Avenida: Liberdade, Ruas: Joaquim Fernandes, 
Pedro Ulisses; MOGEIRO – 8h30 às 12h – Sítio: Benta Hora.

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

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

SEGUNDA-FEIRA, 08/10/2012 – ÁGUA BRANCA – 8h30 às 12h – Sítios: Bredo, Mereço; CA-
CIMBA DE AREIA – 8h30 às 11h – Sítio: Serra Preta; OLHO D’ÁGUA – 8h30 às 12h – Sítios: Bom 
Jesus, Riacho do Meio – 15h às 17h – Sítios: Carapuça, Entrada de Lagoa, Escondido; PATOS 
– 16h30 às 17h30 – Conjunto: Maria Nascimento, Ruas: Antonio Jose Leite, Carmelita Braga, Da 
Linha, D, Argemiro Gangorra, Doutor Enaldo Torres, Duzinha Monteiro, Edmilson Cirilo Da Costa, 
Enaldo Torres, Francisco Cirilo Costa, Jose Batista, Paulo Leite, Ranieri Mazili; POMBAL – 8h30 
às 13h – Sítios: Gameleira, Jaburu; SÃO BENTO – 8h30 às 11h – Sítio: Barra de Cima; SANTA 
HELENA – 9h30 às 13h – Sítio: Caçaré; SOUSA – 8h30 às 13h – Sousa/Trecho Da Rodovia BR 
230, Avenida: Nelson Meira, Ruas: Adeilde Vieira De Oliveira, Antonio Damião, Domiciano Pires 
Braga, Gastão De Medeiros Forte, Lindalva Dias, Raimundo Pereira De Oliveira, Raimundo Pereira 
Oliveira, Tiburtino Rabelo De Sá, Timóteo Pereira De Moraes.

TERÇA-FEIRA, 09/10/2012 – LOCALIDADE: ACAMPAMENTO SÃO GONÇAULO – 8h30 às 
12h – Rua: da Quadra; CAJAZEIRAS – 8h30 às 12h – Sítios: da Arara, Serra da Arara; DIAMANTE 
– 9h30 às 12h – Sítio: Pombinho; LOCALIDADE: ENGENHIROS ÁVIDOS – 7h30 às 12h – Rua: 
Jose Rodrigues Coura, Sítios: Malhada Grande; LAGOA – 8h30 às 10h30 – Sítio: Lagoa de Cima; 
PATOS – 8h30 às 11h – Avenida: Benjamin Constante, Rua: Ana Leite Nóbrega, Bartolomeu Maracajá, 
Bossuet Wanderley, Expedito Rodrigues, Joao Olinto, Peregrino Filho; POMBAL – 7h30 às 10h – 
Ruas: Admilson Leite De Almeida, Antonio Kenvi Gomes Pereira, Benigno Barreto, Candido Assis 
Queiroga, Coronel Candido De Assis, Isaura Juvino Da Silva, Joao Josias De Sousa, Jose Hilton 
Trajano, Manoel Bezerra De Sousa, Manoel Pedro De Souza, Newton Seixas, Odilon Lopes, Zeilton 
Trajano De Sousa, Pombal/Trechos Das Rodovias: BR 230, BR 427, Terminal Rodoviário – 12h30 
às 13h30 – Pombal/trecho da rodovia BR 427, Avenida: Dom Pedro Ii, Ruas: Antonio Fernandes 
De Almeida, Domingos De Medeiros, Isaura Juvino Da Silva, Joao Ferreira Dos Santos, Joaquim 
Ferreira Santos, Jose Ferreira Alves, Julimar Lopes De Medeiros, Paulo Roberto; SÃO JOSÉ DE 
PRINCESA – 8h30 às 11h – Sítios: Saco dos Caçulas, Saco dos Caçulas II; SOUSA – 7h30 às 
13h – Fazenda: Várzea Da Novena, Sítios: Paz, Várzea, Várzea Da Novena.

QUARTA-FEIRA, 10/10/2012 – BELÉM DO BREJO CRUZ – 8h30 às 13h – Ruas: Alcino Olimpo 
Maia, Francisco Batista Santos, Joao Dantas De Oliveira, Joao De Pádua Maia, Jose Andrade Santos; 
CAJAZEIRAS – 7h30 às 12h – Conjuntos: Antonio Mariz, Mutirão, Fazenda: Recanto Do Zé, Ruas: 
Angelina P Albuquerque, Antonio Alves Da Silva, Chiquinho Nogueira, Cícero Alves Silva, Cícero 
Moreira Da Silva, Elias Hermenegildo Da Silva, Emilia Bezerra Lima, Estudante Stefanny Enrich, 
Francisco Vitoriano De Lima, Gilene Jacinto Vilar, Joao Gomes Vitoriano, Joaquim Abílio Abrantes, 
Joca Dias, Jose Alcindo De Andrade, Jose Leite De Oliveira, Jose Neco De Sousa, Josias Gomes Da 
Silveira, Maria Aniceta Cavalcante, Maria Da Piedade Viana, Maria Letícia Botelho, Perpetuo Correia 
Lima, Prefeito Solidonio Jacome De Araujo, Prefeito Expedito Gonçalves Feitosa, Rafael Moreira 
Da Costa, Rita Ramalho Andrade, Rosa Ananias Dos Santos, Tenente Barbosa, Ulisses Francisco 
Mota, Walmir Dantas Pimenta, Zenilson Alcântara, Sítios: Recreio, Serraria; OLHO D’ÁGUA – 9h30 
às 11h30 – Distrito: Socorro, Sítios: Genipapeiro, Genipapo, Socorro, Tapera.

QUINTA-FEIRA, 11/10/2012 – 
AGUIAR – 8h30 às 11h – Sítio: Riacho do Mel; APARECIDA – 7h30 às 12h – Fazendas: Angico 

Torto, Boi Morto, Nova, Riacho Do Barro, Tapera, Sítios: Baixo Dos Alípios, Barra, Boi Morto, Ca-
raíbas, Juazeirinho, Martinha, Riacho Do Barro, Riacho Seco, Tapera, Timbauba, Triunfo; BONITO 
DE SANTA FÉ – 9h30 às 12h – Sítio: Bartolomeu; CACIMBA DE CIMA – 8h30 às 10h30 – Sítios: 
Carnaúba, Carnaúba dos Borges; CAJAZEIRAS – 8h30 às 11h30 – Avenidas: Vital Rolim, Severino 
Cordeiro, Ruas: Antonio Fernandes Silva, Francisco Gabriel Da Silva, Jose Liberato De Abreu, Pro-
tazio De Souza Lima – 14h30 às 17h – Ruas: Antonio Inácio, Claudina Maria Conceicao, Francisco 
Fernandes, Francisco Gonçalves De Oliveira, Julio Pajeu, Sinfronio Braga, Sinfronio Gonçalves 
Braga; TAVARES – 8h30 às 12h – Ruas: Do Asfalto, Joao Rodrigues De Almeida, Jose Sitonio, 
Padre Cícero, São Sebastião; SÃO DOMINGOS DE POMBAL – 8h30 às 11h – Sítio: Boa Vista; SÃO 
FRANCISCO – 7h30 às 12h – Distrito: Ramada, Granja: Canto Dos Encantos, Povoado: Ramada, 
Rua: São Luiz, Sítios: Alto Vermelho, Cacimbinha, Corisco, Pocinho, Ponta Da Serra, Ramada, Ra-
mada De Baixo, Ramada De Cima, Riacho Seco, Santo Amaro, São Luiz, Santo Amaro; SÃO JOSÉ 
DE PIRANHAS – 8h30 às 12h – Sítios: Antas, Quixaba, Quixeramubim; SÃO BENTO – 10h30 às 
13h – Sítios: Genipapo, Várzea Grande; ITAPORANGA – 12h30 às 14h30 – Sítio: Malhada Grande.

SEXTA-FEIRA, 12/10/2012 – ITAPORANGA – 8h30 às 12h – Avenida: Deputado Jose Soares 
Madruga, Ruas: Ananias Conserva De Souza, Argemiro Figueiredo, Coronel Joao Severino, Emilia 
Leite, Marechal Deodoro Da Fonseca, Pedro Américo, Praxedes Pitanga, Presidente Getulio Vargas, 
Roberto Franco De Oliveira, Sítio: Manoel De Matos; PRINCESA ISABEL – 6h30 às 7h30 – Aveni-
da: São Roque, Conjunto: João Nominando, Ruas: Alexandre Antonio Medeiros Duarte Sobreira, 
Alfredo Carlos Da Costa, Antonia Diniz Maia, Outor Pacheco, Expedito Leandro De Carvalho, Frei 
Telesforo Machado, Manoel Valdevino Da Silva, Maria Aurora, Prefeito Antonio Nominando Diniz, 
Prefeito Antonio Eugenio Bezerra, Rafael Rosas, São Roque, Severiano Diniz – 9h30 às 13h – Ruas: 
Antonia Diniz Maia, Antonio Belarmino Barbosa, Bairro Maia, Benedito Domingos De Sousa, Capitão 
Joaquim Pereira Silva, Cícero Bezerra, Cícero Bezerra Da Silva, Delmira Alves Magalhães, Dona 
Nadir Soares, Edson Lisboa, Francisco Duarte, Francisco Sobreira Duarte, Frei Alberto Carneiro Leão, 
Hosana Maia Roberto, Joao Carneiro Campelo, Jose Sobreira Guimarães, Luiza Pereira De Lima 
Souza, Manoel Batista Da Silva, Manoel Cazuza De Melo, Manoel Valdevino Da Silva, Nominando 
Diniz Neto, Prefeito Antonio Maia, Professor Antonio Eugenio Bezerra, Professora Maria Barbosa, 
São Roque, Silvino Bezerra De Freitas, Elizeu Duarte Diniz; PATOS – 8h30 às 13h – Ruas: Antonio 
Torres Morais, Fabiana Dos Santos Farias, Joana Justina Da Silva, Joana Justino, Joao B Sarmento 
, Joaquim Amaro, Luzia Ferreira Leitão, Maria Algusta Limeira, Sabino Viana; PAULISTA – 8h30 
às 13h – Sítio: Jurema; SÃO BENTO – 10h30 às 13h – Sítio: Barra de Cima; SOUSA – 8h30 às 
13h – Fazenda: São José, Sítio: Várzea – 8h30 às 13h – Ruas: Coronel Jose Vicente, Cônego 
Bernardino Vieira, Diocleciano Pires, Galdino Formiga, Marechal Deodoro Da Fonseca, Presidente 
Getulio Vargas, Quintino Bocaiúva, Sinfronio Nazaré – 8h30 às 13h – Ruas: Coronel Jose Vicente, 
Cônego Bernardino Vieira, Diocleciano Pires, Galdino Formiga, Getulio Vargas, Marechal Deodoro 
Da Fonseca, Presidente Getulio Vargas, Quintino Bocaiúva, Sinfronio Nazaré.

SÁBADO, 13/10/2012 – APARECIDA – 12h30 às 16h – Ruas: Antonio Francisco Filho, Antonio 
Francisco Pires, Aparecida, Fina Flor, Francisco Batista, Francisco Pires Nóbrega, Joao Gomes, 
Joao Pessoa , Manoel Cosmo, Manoel Damião De Sousa, Raimundo Francisco Pires; CAJAZEI-
RINHAS – 8h30 às 12h – Ruas: Antonio Cesário Silva, Antonio Mael Dos Santos, Do Rosário, 
Edmilson Leite De Almeida, Francisco Alves De Lima, Inês Nunes De Morais, Joaquim Amaro Da 
Silva, Joaquim Idelfonso De Almeida, Manoel Batista Dos Santos, Manoel Cassiano Costa, Manoel 
Jose Dos Santos, Maria De Fátima De Almeida Sousa, Pedro Honório, Pedro Jacó, Pedro Jacó De 
Almeida, Raimunda Rodrigues Pereira, Sítios: Cajazeirinha, Taumata; JURU – 8h30 às 11h – Ruas: 
Ademar Simoa, Antonio De Souza Lima, Antonio Galdino Da Silva, Antonio Luiz, Antonio Luiz Leite, 
Belarmino Francisco Pires, Capitão Antonio Leite, Do Matadouro, Francisco B Pires, Joao Silvério 
Da Silva, Jose Alves Barbosa, Major Inocêncio, Major Inocêncio Nóbrega, Manoel Barbosa, Manoel 
Prudente Nunes, São Sebastião, Sebastião Branco, Severino Barbosa; 

SOUSA – 7h30 às 13h – Fazenda: Lagoa dos Patos, Sítios: Lagoa dos Patos, Paquequé; 

18h às 14h –

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

 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDEH 

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR- CEHAP 
 

EDITAL DE CANCELAMENTO 
 

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, executora do 
PROGRAMA PRÓ-MORADIA do Governo Federal no município de JOÃO PESSOA, vem 
CANCELAR OS TERMOS DE CESSÃO dos beneficiários abaixo relacionados. Por 
descumprimento da cláusula 1.0- O imóvel objeto da presente cessão, não poderá ser cedido, locado 
ou emprestado a terceiros, no todo ou em parte, seja qual for à forma e natureza da Cessão ou 
Transferência, sem prévia autorização da CEHAP. 
 

QTD
. 

QUADRA LOTE BENEFICIÁRIO RG CPF 

01 81 416 LÍLIAN CARNEIRO DA CRUZ 2.060.196 SSP/PB 011.269.754-27 
02 85 263 SÉRGIO TEIXEIRA DE BRITO 691.103 SSP/PB 154.134.544-49 
03 89 301 OZANIRA BARBOSA DA SILVA 2.461.837 SSP/PB 526.377.194-00 
04 89 392 IRENALDO ANTÔNIO DA SILVA 1.026.715 SSP/PB 436.799.194-68 
05 90 52 JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA 8.516.825 SSP/PB 072.403.414-53 
06 91 235 ROSILENE FERREIRA DE LIMA 1.615.001 SSP/PB 760.602.094-91 
07 97 402 MARIA DA GUIA DOS S. CANDIDO 2.163.301 SP/PB 023.664.334-76 
08 100 122 ANA DE FÁTIMA C. DA SILVA 1285.294 SSP/PB 591.342.914-15 
09 101 194 ROSILENE DOS SANTOS SILVA 6.965.216 SSP/PE 056.166.324-65 

 
EMILIA CORREIA LIMA 

Diretora Presidente 
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