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Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,040 (compra) R$ 2,040 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,960 (compra) R$ 2,100 (venda)
EURO   R$ 2,638 (compra) R$ 2,640 (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil
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baixa
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20h02

0.4m

0.4m

l Começam hoje os jogos da Taça Cidade João Pessoa de Futsal Nordeste
 
l UEPB promove Mostra de Iniciação Científica e Extensão dia 17 em Patos
 
l Secretaria de Educação promove Oficina de Gestores dias 16 e 17 em CG

l Encontro dos Sem-Terrinhas tem início no Ginásio do Liceu Paraibano

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Saúde abre processo seletivo 
para contratar 255 médicos 

Ano CXIX
Número 218 

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Altura

Governo desenvolve ações 
de valorização do magistério
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Nublado com 
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Dom Aldo Pagotto celebra missa campal às 
8h no pátio do Santuário da Guia. PágInA 14

romaria da Guia em Lucena

Palhaços levaram alegria à festa do Dia das Crianças do HU; hoje, programação em JP tem cinema, música e teatro PágInA 13

O governador Ricardo 
Coutinho assinou ontem 
a ordem de serviço para 
construção da Escola Téc-
nica Estadual de Bayeux. 
A unidade, que receberá 
investimento de R$ 7,2 mi-
lhões, terá capacidade para 
1.200 alunos . Já foram assi-
nadas as ordens de serviço 
das escolas de Mamanguape 
e Mangabeira. PágInA 25

Estado investe
R$ 7,2 mi na
Escola Técnica
de Bayeux

educação

A Secretaria Estadual 
de Saúde inicia na próxima 
segunda-feira as inscrições 
do processo seletivo para 
contratação temporária de 
255 médicos. O edital foi 
publicado ontem no Diário 
Oficial. PágInA 4 

Peça Estórias entra em cartaz no Santa roza  PágInA 5

Kaká marca na 
goleada do Brasil 
de 6 a 0 contra 
o Iraque
 PágInA 24   

PágInA 3

Psicóloga Lenita Faisal  
alerta que filhos 
precisam de amor, 
atenção e limites
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Não é da sua natureza, mas o 
atual ministro e futuro presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), Jo-
aquim Benedito Barbosa Gomes, ao 
que parece, digeriu muito bem o ape-
lido de “galego” que lhe impuseram, 
em alemão, quando ainda era jovem 
e morava em Paracatu (MG), sua ter-
ra natal.

Negro e pobre, Joaquim Barbo-
sa exibia duas das principais cre-
denciais necessárias para integrar 
a imensa legião de brasileiros que 
padecem uma vida de misérias no 
anonimato ou, o que é pior, figurar 
nas estatísticas de jovens presos ou 
assassinados por envolvimento no 
consumo e tráfico de drogas.

Mas o jovem Joaquim tinha ou-
tras credenciais. Era inteligente, or-
gulhoso e dono de uma coragem a 
toda prova. Filho de um pedreiro e de 
uma dona de casa, Joaquim viu no pai 
e na mãe um exemplo de dignidade e, 
no íntimo, talvez tenha decidido ser 
o que eles – e milhares iguais a eles - 
não puderam ser.

Joaquim estudou Direito. Como 
uma espécie de vingança contra 
aqueles que, pejorativamente, o cha-
mavam de “Flitz”, aprendeu a língua 
dos povos “galegos” da Europa: o ita-
liano (sic) de Ovídio, o francês de Ho-
noré de Balzac, o alemão de Goethe e 
o inglês de William Shakespeare.  

Em 2003 o então presidente Luís 
Inácio Lula da Silva indicou Joaquim 
para ministro do Supremo Tribunal 
Federal. O ato foi assinado pelo então 

ministro chefe da Casa Civil, José Dir-
ceu. No mês que entra, Joaquim será 
o terceiro negro a ocupar o mais alto 
cargo da corte de Justiça Brasileira.

De um certo ponto de vista, os 
avalistas da indicação de Joaquim 
para o Supremo Tribunal Federal es-
tão sentados hoje no banco de réus, 
tendo como principal acusador o 
próprio indicado. Joaquim também 
é dono de princípios inabaláveis. Por 
essa ninguém talvez esperasse. 

Por força do apelido, Joaquim é 
uma espécie de síntese de dois Bra-
sis: o Brasil branco europeu e o Bra-
sil negro africano. Gosta de música 
clássica e de samba. Veste ternos im-
portados e camisetas de time de fu-
tebol. Mas há um aparente acerto de 
contas de um Brasil contra o outro, 
armado pelas ironias do destino.

No caso do Mensalão, o ministro 
relator do processo parece represen-
tar uma revanche do Brasil pobre e 
negro contra o Brasil branco e rico. O 
Brasil real encarando pela primeira 
vez, com chances de vitória, o Brasil 
oficial. Um sonoro basta! a todas as 
vicissitudes que impedem o Brasil de 
ser uma grande nação. 

Quem sabe em sonho Joaquim 
pronuncie a sentença final que o Bra-
sil real espera ouvir – a voz de prisão, 
em ioruba. Mas o que fez até aqui, em 
português, é suficiente para elevá-lo 
à categoria de herói nacional. Oxalá 
nada venha a denegrir essa imagem, 
por que disso o povo também está 
cansado.

 Em 2008, a superintendência do 
jornal A União deu início a um projeto 
muito importante, mas que não chegou 
a ser realizado.O projeto se chamava 
Talentos da Paraíba, e tinha como missão 
a publicação de perfis biográficos em for-
ma de plaquete, notadamente de perso-
nalidades do Estado campo da expressão 
artística.

 Foi eleita uma lista de 40 pessoas 
a serem “biografadas”, entre nomes que 
já são célebres e, outros, ainda nem tão 
conhecidos, mas que vêm se destacando 
em alguma atividade das nossas artes.

Escolhidos os 40 nomes, foi eleita 
uma outra lista para escrever sobre elas. 
Jornalistas e escritores da Paraíba, num 
total de 10 pessoas, escreveriam sobre 
esses 40, cada um com quatro nomes de 
sua escolha.

 Tive a honra de ser convidado para 
escrever 4 plaquetes. E, daqueles 40 
artistas, escolhi meus quatro: Fernando 
Teixeira, W. J. Solha, Marcélia Cartaxo e 
José Enoch. Dei início então ao primeiro, 
e escrevi 42 laudas sobre o teatrólogo. 
Entrevistei o próprio personagem, pesso-
as de sua família, amigos, gente de teatro 
e da intelectualidade paraibana. Pesqui-
sei material e fiz, enfim, a minha primeira 
biografia, com um texto que muito me 
agradou e, melhor ainda, foi aprovado 
pelo homenageado.

Entreguei o texto para a diretoria da 
A União, fiquei esperando a publicação e, 
claro, o primeiro cheque pelo pagamen-
to do meu trabalho. Mas nem recebi o 
cheque e nem saiu a plaquete. O gover-
nador da ocasião, Cássio Cunha Lima, foi 
afastado do Governo e com ele toda a sua 
equipe. E a diretoria seguinte não deu 

prosseguimento ao projeto.
 Agora em 2012, quatro anos depois, 

o ator e diretor de teatro, dramaturgo e 
professor Fernando Teixeira está come-
morando os seus 50 anos de atividade. 
Nada mais oportuno para a publicação 
desse trabalho que é um verdadeiro 
retrato desse artista e de sua arte.

 Por volta do mês de junho, levei 
essa informação para as redes sociais 
e contei a história do meu texto não 
publicado, falei dos 50 anos de Fernan-
do Teixeira e, também, daquele projeto 
que A União começou e não conseguiu 
terminar. Graças ao facebook, choveu de 
mensagens na minha página e recebi vá-
rias propostas para edição do trabalho. 
Agradeci a todos os que se dispuseram, 
mas tive que escolher entre o que apare-
ceu primeiro, que foi o editor e livreiro 
Heriberto Coelho, proprietário do Sebo 
Cultural.

Agora, o livrinho já está no prelo 
e deverá ser lançado ainda este ano, 
provavelmente no mês de dezembro, fe-
chando o ano de 2012 com este grande 
tributo a um homem que fez do teatro, e 
das artes cênicas em geral, a sua prin-
cipal razão de ser, Fernando Antônio 
Teixeira.

Concluo este texto com o primeiro 
parágrafo do perfil biográfico a ser lan-
çado em breve. O livro se chama “Fer-
nando Peregrino” e começa com uma 
frase que é uma declaração do próprio 
biografado, quando se assim afirma:

“Eu sou uma pessoa de teatro. Para 
conseguir ser uma pessoa de teatro, 
briguei com a minha família, fui para São 
Paulo, sofri o diabo, contraí tuberculose, 
mas consegui ser uma pessoa de teatro...”

Pelo primor da impressão, bem como 
por sua dimensão, ocupando quase seis-
centas páginas, o livro que a Universidade 
Federal de Campina Grande editou, sob 
o título de “Retratos de Campina Grande 
- Um século de imagens urbanas,” é mais 
uma homenagem aos 148 anos de sua 
elevação à cidade. 

Digo mais: seus ilustres autores, 
Jônatas A. de Lacerda Júnior e Agosti-
nho Nunes da Costa Lira, bem como seu 
colaborador, Paulo de Tarso C. de Castro, 
deram à luz não somente a um livro fiel 
à história da cidade, e ilustrado com 
expressivas fotos. Além disso, o senso 
artístico, a reprodução exata dos ângulos 
e os destaques das imagens, tudo resul-
tou numa edição monumental, destinada 
a ser fonte perene de consulta sobre a 
história do desenvolvimento de Campina 
Grande.

A nova obra obedece aos itens: a) 
registros urbanos; vistas panorâmicas; 
imagens angulares; fotos avulsas; retratos 
dos prefeitos dos últimos cem anos e dos 
patronos dos principais logradouros; dos 
pioneiros da fotografia e dos seus edu-
cadores e construtores; b) testemunhos 
dos ex-prefeitos, João Jerônimo, Ronaldo 

da Cunha Lima, em sonetos; Luiz Mota. 
Enivaldo Ribeiro, Félix Araújo, Cozete Bar-
bosa e Cássio Cunha Lima.

Ainda comparecem emprestando 
excepcional brilho à edição de “Retratos 
de Campina Grande”, o reitor Thompson 
Mariz com alentado depoimento, à guisa 
de justificativa, bem como o escritor 
campinense, Bráulio Tavares, com o seu 
reconhecido talento, é o responsável por 
seu prefácio. 

Ainda com relação à obra, uma ação 
já está assegurada para as comemora-
ções do sesquicentenário de fundação de 
Campina Grande, em 2014, pois com ela 
a UFCG dá o pontapé inicial do calendário 
de homenagens que deverão ser agen-
dadas, dando o exemplo de como devem 
proceder as demais entidades campinen-
ses responsáveis pelo seu passado e pelo 
seu futuro.

Cabe-me, afinal, agradecer ao reitor 
Thompson Mariz e ao jornalista Assis 
Costa o acesso à monumental obra, que 
me fez cada vez mais orgulhoso de Cam-
pina Grande, além de eterno devedor de 
sua generosa contribuição à formação do 
meu histórico como humilde prestador de 
serviços a ela e à Paraíba.

Editorial

Fernando Peregrino

Benedito Brasil

Campina em Edição Especial
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Agora em 2012, o ator e diretor de teatro, dramaturgo e professor 
Fernando Teixeira está comemorando os seus 50 anos de atividade. ”
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Vencido o período eleitoral, urge 
uma reflexão das autoridades no 
sentido de banir algumas pragas 
que estão se disseminando  por 
essa época, irritando os candida-
tos e  desvirtuando o processo, 
levando a desinformação ao elei-
tor. São os debates sucessivos e 
a proliferação dos pseudos  ins-
titutos de Pe$qui$a$, desinfor-
mando e vendendo resultados.
Quanto ao debate, na essência, 
é uma ferramenta indispensá-
vel ao processo. O pecado é a 
excessividade deles e, não raro,  
programado a três por quatro 
por qualquer clube de esquina 
que se acha no direito de fazê-lo. 
Cansam os candidatos e os torna 
repetitivos.  

Tramita na Câmara dos Depu-
tados projeto que permite que 
os pais tenham um período de 
férias que coincida com o das 
férias coletivas da creche ou 
pré-escola de seus filhos. A pro-
posta altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho. Pela lógica, nas 
férias escolares esvaziam-se 
também as empresas.

O primeiro programa do Guia 
Eleitoral, neste segundo tur-
no, não obstante algumas 
alfinetadas,  começou civili-
zado, dentro dos padrões que 
a população espera. Oxalá 
mantenham  o ritmo até o fi-
nal, imperando as propostas e 
abolindo-se as agressões.

O feriadão é grande,  mas 
deve ser maior ainda o 
cuidado nas estradas que 
terão o tráfego intensi-
ficado durante os próxi-
mos dias. Velocidade, be-
bida e animais nas pistas 
podem abreviar viagens e 
vidas.

Houve uma explosão de aplausos no Centro de Convenções  Raymundo 
Asfora, em Campina Grande na última quarta-feira, quando o governa-
dor Ricardo Coutinho anunciou a reforma do Centro Cultural do antigo 
Cine São José. Era uma antiga reinvindicação dos segmentos culturais 
da cidade, que agora começa a ganha corpo.

Fr a n c i s co  C a v a l c a n t i ,  q u e 
e r a  d i re to r  re g i o n a l  d o 
B a n co  d o  N o rd e s te  d o  B r a -
s i l  a q u i  n a  P a r a í b a ,  v a i  a s-
s u m i r  o  m e s m o  c a rg o  e m 
Pe r n a m b u co,  e m  s u b s t i t u i -
ç ã o  a  S é rg i o  M a i a  d e  Fa r i a s 
F i l h o,  q u e  p a r te  p a r a   o u t r a 
re g i ã o.

ESCLARECIMENTOS

COMPATÍVEL

NOVO RITMOCAUTELA

BOA NOVA

BNB TROCA

Há quem garanta que, ces-
sada a campanha eleitoral o 
cenário politico conviverá com 
uma grande briga. Trata-se 
da luta pelo domínio do PMDB, 
cuja divisão interna começa 
aflorar. A ala nova e e alguns 
“maduros” querem aposentar 
a atual direção e se preparar 
para o embate de 2014. Vai 
render!
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 “Retratos de Campina Grande - Um século de imagens urbanas,” é 
mais uma homenagem aos 148 anos de sua elevação à cidade.”



Lenita Faissal
Psicóloga e mestre em Educação

Filhos precisam de 
amor, atenção e limites

oje é feriado nacional em homenagem a Nossa 
Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e também 
a data em que se comemora o Dia das Crianças. 
Portanto, hoje é o dia em que os pequenos 
recebem, não somente presentes, bem como 
o carinho e atenção em dobro de seus pais. A 
psicóloga Lenita Faissal, que é especialista em 
Psicologia Escolar e mestra em Educação, alerta 
sobre a data e revela que é um ótimo dia para 
que os pais reflitam que na educação se faz 
necessário ensinar o significado das coisas e 
também saber impor limites aos filhos. A grande 
dica da psicóloga para os pais educar seus filhos 
na sociedade atual, onde não apenas a televisão, 
bem como as redes sociais, jogos eletrônicos ou 
o celular, estão cada vez mais presentes na vida 
das crianças, jovens e adolescentes, é de que eles 
devem acreditar sempre que a sua função será 
sempre a de tutores, mediadores e, sobretudo, 
daqueles que sabem que devem sempre transmitir 
amor, carinho e um diálogo permanente.

Como especialista em Psicologia Escolar e 
mestra em Educação, qual a sua visão sobre a 
educação da criança e adolescente na sociedade 
atual?

O medo de frustrar os filhos, somado a uma 
sociedade construída com base no consumo, levou 
a um processo educacional, onde os pais lutam para 
divulgar, reforçar, construir com seus filhos valores, 
virtudes e conceitos éticos e morais, mas acabam 
esbarrando em propostas virtuais e reais apoiadas, 
na maioria das vezes, em bases contrárias a tudo 
que querem que o filho viva e acredite. A grande 
dica é que não devem desistir e lavar as mãos, 
mas acreditar que sua função é e vai ser sempre a 
de tutores, mediadores e mais que tudo de quem 
transmite amor e carinho.   

De que maneira os pais podem se adequar 
ao mundo moderno conciliando o trabalho e a 
educação dos filhos?

Desde que o mundo é mundo, assistimos a 
esta cena: os pais trabalhando e criando os filhos. 
O pai, na maior parte do tempo, trabalhando fora 
do ambiente familiar, mas também trabalhando 
em oficinas e ou no seu próprio atelier dentro ou 
próximo da sua casa. A mãe, por sua vez, trabalhava 
em casa, com muitos afazeres domésticos (se con-
siderarmos os períodos onde não existia nenhum 
aparelho eletrodoméstico esse trabalho triplicava 
ou quadruplicava) e ainda era responsável pela 
educação das crianças. De repente, essa condição 
de trabalho dos pais passou a ser responsável por 
todas as condutas inadequadas dos filhos e por to-
dos os comportamentos não aceitos pela sociedade.

Então, a rotina de trabalho no dia a adia 
dos pais não atrapalha no desenvolvimento da 
criança?

De fato, eu acredito que não é o trabalho ou a 
ausência dos pais do ambiente doméstico durante 
a jornada diária das crianças que perturbam o seu 
desenvolvimento psicossocial, mas sua ausência 
afetiva, a isenção que os próprios pais se impõem 
das suas responsabilidades, a vontade de ter um 

filho para satisfazer as cobranças sociais e a von-
tade de esquecê-los depois que estão aqui.    

Os meios de comunicação em massa 
existentes hoje têm o poder de influência 
na educação familiar?

Os meios de comunicação fazem o seu pa-
pel de entrar nas nossas vidas e tentar mudar 
nosso comportamento, seja uma opinião, 
seja um conceito ou um valor. Cabe a todos 
nós, estarmos atentos, críticos e usarmos 
nossa capacidade de pensar e discutir para 
ouvir, ver, ler, assistir e usar o que achar-

mos adequado aos nossos próprios valores.

A TV ainda pode ser vista como um 
meio de comunicação que entra nos lares 
e afeta a educação?

Acredito que qualquer coisa que se faça 
em um tom exagerado é prejudicial, não im-
porta se na fase da infância, da adolescência, 
do adulto ou da velhice. Quando a criança li-
mita suas atividades, seja na frente da TV, do 
videogame ou mesmo do computador, ela 

perde a oportunidade de explorar ou-
tras habilidades e acaba por 
restringir seu potencial para 

construir outros modelos de 
raciocínio, expandir e aprimorar 
sua criatividade, sua motricidade 
e seu vocabulário, etc.

A TV pode trazer conse-
quências comportamentais na 
formação do adolescente?

A meu ver a TV pode acarretar 
prejuízo no atraso e na inadequação 

das características do desenvolvi-
mento da criança nos aspectos emo-

cionais, sociais, cognitivo e sexual. Ou 
seja, muitas vezes os modelos virtuais que 
as crianças se espelham podem alterar o 
seu comportamento causando distorções 

nos valores morais. Um exemplo bem claro disso 
são os desenhos animados, porque eles apresentam 

grande parte de suas figuras polarizando o bem e 
o mal e desempenhando papéis onde, de um lado 
estão aqueles que ameaçam e querem destruir o 
mundo e do outro, aqueles que querem salvá-lo, 
quando sabemos que no mundo real somos todos 
portadores de sentimentos negativos e positivos.

Quais as maiores queixas hoje dos pais com 
relação aos seus filhos?

A falta de obediência, os questionamentos, a 
insatisfação, a intolerância a qualquer coisa que o 
frustre e, sobretudo, ao não reconhecimento da au-
toridade, seja na família, na escola ou em qualquer 
outro ambiente social. As crianças devem saber que 
existem limites nas coisas, tanto no uso das coisas 
materiais, como também devem ser educados com 
os pais dizendo se pode ou não tal coisa. 

Pais que vivem constantemente nas redes 
sociais, seja no computador ou celular, podem 
influênciar passando a servir de modelos com-
portamentais para seus filhos?

Podem sim, mas eu diria que o mais importante 
é a gente observar que enquanto estão nas redes 
sociais talvez estejam diminuindo o tempo de aten-
ção, cuidado e dando carinho para os seus filhos. 
Eu sempre digo que o carinho e a atenção à criança 
devem ser preservados independente do corre-
-corre do dia a dia dos pais na jornada de trabalho.

Como você analisa hoje a questão da pedo-
filia nas redes sociais?

A pedofilia e outros acessos ficaram facilitados 
pelas redes sociais e outros sites, mas acredito que 
a vigilância dos pais pode diminuir bastante essa 
facilidade. Portanto, basta apenas que os pais con-
versem com os filhos e fiquem sempre atentos as 
suas conversas em sites da rede social.

Como os pais podem fazer para diminuir 
esse hábito das crianças no período do recesso 
escolar?

Na verdade, colocar limite nos hábitos de TV, 
som, internet, ou qualquer outro é uma tarefa que 
os pais devem exercer não só nas férias escolares, 
mas durante todo o tempo. Existem hábitos que 
devem ser cultivados e alimentados. Identificá-los 
é uma tarefa que cabe a pais e filhos. A internet, a 
TV, os games, não são os vilões da história nem os 
“mocinhos”. São apenas instrumentos que devem 
ser usados sim, mas de preferência bem usados.

Até que ponto as redes sociais podem afe-
tar no aprendizado?

Quando elas substituem a cultura, a reflexão 
e o contato real e no distanciamento da prática do 
estudo; na ênfase aos conteúdos fúteis, no alimento 
do prazer em detrimento da obrigação. A ausência 
de responsabilidade dos pais pela educação dos 
filhos, pela transmissão de valores morais perti-
nentes a uma sociedade que incentiva a competição 
em detrimento da solidariedade e a sua falta de 
conhecimento dos próprios filhos, na maioria das 
vezes, tem um peso muito mais significativo para 
a formação do indivíduo.

Como os pais podem saber que é a hora de 
levar seu filho ao psicólogo?

Não existe hora para levar seu filho ao psi-
cólogo, até porque, a terapia é um processo de 
autoconhecimento que se faz necessário a todos. 
Além disso, essa pode ser uma demanda também 
dos próprios filhos.

O carinho e a atenção 
à criança devem 
ser preservados 
independente do 
corre-corre dos pais na 
jornada de trabalho

H
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O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Saúde 
abre nesta segunda-feira e 
terça-feira as inscrições para 
candidatos à função de médi-
co, em regime de plantão. Os 
interessados devem se dirigir 
à Gerência Administrativa da 
Secretaria, na Avenida D. Pe-
dro II, no bairro da Torre, na 
capital, das 8h às 11h45 e das 
14h às 17 horas.

De acordo com o edital 
publicado no Diário Oficial 
do Estado estão sendo ofe-
recidas 255 vagas, sendo 78 
para anestesiologistas, 49 
intensivistas, 10 intensivis-
tas infantis, 13 cirurgiões pe-
diátricos, 8 neurocirurgiões, 
9 cirurgiões vasculares, 8 
cirurgiões toráxicos, 29 ci-
rurgiões gerais, 30 clínicos 
médicos e 24 cirurgiões or-
topédicos.

Os médicos contratados 
terão exercício nos hospitais: 
Regional de Guarabira, Regio-
nal de Itapororoca, Emergên-
cia e Trauma “Dom Luiz Gon-
zaga Fernandes (Campina 
Grande) e ainda no Clemen-
tino Fraga e Edson Ramalho, 
ambos em João Pessoa.

De acordo com o edital, 
a Secretaria de Saúde está 
realizando o Processo Seleti-
vo Simplificado para contra-
tação de médico por tempo 
determinado para suprir as 
necessidades temporárias de 
excepcional interesse públi-
co, sem a necessidade de con-
curso público.

Para se inscrever, os inte-
ressados deverão apresentar 
original e cópias da Identi-
dade, CPF, Título de Eleitor 
e comprovante de quitação 
com a Justiça Eleitoral (últi-
ma votação), quitação com a 
obrigação militar (masculi-
no), curso de nível superior 
em Medicina, registro no Con-
selho da classe, comprovante 
de Habilitação e currículo.

O Processo constará de 
análise de currículo discrimi-
nando títulos e experiência 
profissional mediante os crité-
rios de titulação e experiência.
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Em cima da hora

Estado abre 255 vagas para médicos
NA PARAÍBA

O processo constará 
de análise de currículo e 
experiência profissional

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

ANIVERSÁRIO DE CAMPINA GRANDE

Desenhos estilizados são dos artistas Galdino e Júlio César
Os artistas plásticos Galdino Otten e Júlio 

César são os autores dos desenhos estilizados 
alusivos ao aniversário da Rainha da Borbore-
ma, publicados na edição de ontem e que 
chamaram a atenção dos leitores de A União. 
A arte de Galdino saiu em forma de pôster, 
encartado no jornal, e a de Júlio César como 
ilustração do caderno especial sobre os 148 
anos de fundação da cidade. 

Galdino narrou as diferentes etapas do 
processo histórico de Campina em uma bela 
xilogravura - técnica que utiliza a madeira 
como matriz e possibilita a reprodução da 
imagem gravada sobre papel. O artista é per-
nambucano do Recife e iniciou-se nas artes 
plásticas aos 8 anos de idade, desenhando nas 
paredes de sua casa e muros dos vizinhos. 

A carreira profissional de Galdino 
começou em 1987, quando expôs cartuns, 
charges e caricaturas no Museu de Artes As-
sis Chateaubriand, em Campina, e na Galeria 
da Caixa Econômica Federal, em João Pessoa. 
Em 1988 foi selecionado no Salão de Humor 
de Piracicaba e, desde então, tem trabalhado 
como ilustrador e participado de eventos li-
gado ao humor e artes gráficas.

Já o trabalho de Júlio César representa os 
aspectos culturais e tecnológicos da evolução 
de Campina Grande em seus 148 anos de 
emancipação política. Na base as estátuas do 
artista pernambucano Corbiliano Lins. No 
piso, uma rampa que contém trilhos numa 
analogia à chegada do trem e engrena-
gens que demonstram a cidade do trabalho 
através da indústria e do comércio. 

Nas laterais da rampa as flores de al-
godão que enfatizam a fase áurea do pas-
sado da Rainha da Borborema. Por trás, as 
águas de um Açude Velho estilizadas. Tudo 
artisticamente em harmonia com um estilo 
regional que compõe o cenário cultural de 
sua gente. Passado, presente e futuro de uma 
grande cidade sintetizados pela arte. 

Júlio Cesar Gomes de Oliveira é jornalista 
e cartunista com participação em salões na-
cionais e internacionais. Autodidata em de-
senho iniciou sua carreira de risco em 1994 
nos periódicos universitários até chegar às 
páginas do Diário da Borborema onde per-
maneceu até 2012. Como ilustrador teve 
seus trabalhos publicados em vários jornais 
e revistas.

As obras de construção do 
Centro de Congressos, do Teatro 
e do Mirante do Centro de Con-
venções  “Poeta Ronaldo Cunha 
Lima”, em João Pessoa, seguem 
em ritmo normal do cronograma 
estabelecido. Depois da inaugu-
ração do Salão de Feiras no mês 
de agosto, o próximo ambiente 
a ser concluído é o Mirante. Do 
topo as pessoas terão ampla 
visão de praias e de algumas 
áreas da cidade. 

O Mirante, que é um tron-
co de pirâmide invertido, será 
revestido  com alucobond, (pai-
néis de alumínio composto) que 
darão beleza à obra. A construção 
tem altura de 64 metros no seu 
topo, mas a área para contem-
plação dos turistas tem altura 
de 57 metros, o equivalente a 
um prédio de 17 andares. No 
primeiro piso já está pronto o 

restaurante.
Os dois elevadores do Mi-

rante estão sendo instalados e 
a previsão é de  ser  concluído 
entre dezembro deste ano a ja-
neiro de 2013. De acordo com o 
engenheiro Mata Ribeiro, atual-
mente cerca de 800 operários 
trabalham nas obras.

Obras 
No Centro de Congressos 

está sendo colocado esta se-
mana o concreto da primeira 
laje dos blocos administrativos 
que terão três pavimentos.  Terá 
auditório para 2.340 pessoas. A 
cobertura também está sendo 
implantada. As obras do Teatro 
e do Centro de Congressos têm 
prazo para conclusão em julho 
do próximo ano. O teatro terá 
3.042 lugares. Na construção do 
Centro de Convenções atuam 

engenheiros, arquitetos, mes-
tres de obra, operários. Operári-
os de várias cidades da Paraíba. 

A área total do Centro de 
Convenções é de 34,52 hectares, 
sendo 48.676 metros quadrados 
de área construída. Os três esta-
cionamentos comportam mais 
de mil automóveis. Os investi-
mentos totais nas obras são esti-
mados em R$ 170 milhões.

O Salão de Exposições e 
Eventos tem 19 mil metros 
quadrados de área construída. 
Em agosto foi sede do 2º Festi-
val de Turismo de João Pessoa e 
no período de 22 a 24 de outu-
bro abrigará a Convenção Parai-
bana de Supermercados 2012.

Segurança do trabalho 
O Centro de Convenções de 

João Pessoa é a maior obra em 
execução pelo Governo do Esta-

do. Mais de 2.100 trabalhadores 
já passaram pela obra. Teve 
etapas em que o número de op-
erários  superou mais de 1.000 
pessoas. A técnica de segurança 
do trabalho Íngrid Diniz Felin-
to, informa que todos os dias 
antes de começar suas tarefas 
os operários têm um momento 
de diálogo com a equipe de se-
gurança. 

“A gente trabalha muito 
com  a conscientização para evi-
tar acidentes  e até hoje a gente 
tem atingido a meta”, declarou 
Ingrid. Todos os trabalhadores 
trabalham com equipamento 
de proteção individual. Cintos 
de segurança também são utili-
zados porque a obra tem várias 
áreas muito altas, a exemplo do 
mirante. A equipe de segurança 
e saúde no trabalho inclui uma 
médica e uma enfermeira.

Obras do Mirante estão em fase de conclusão
CENtRO DE CONVENçõES

A construção do Mirante tem altura de 64 m no seu topo, área para contemplação dos turistas e altura de 57 metros, o equivalente a um prédio de 17 andares

FOTO: Kleide Teixeira/Secom-PB

Xilogravura de Galdino Otten                        Arte de Júlio César  
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Baseado na figura dos contadores, o grupo Engenho Imaginário estreia 
amanhã, no Teatro Santa Roza, na capital, o espetáculo Estórias 

Livro traz fotos
históricas da cidade 
de Itabira

Guariguazi realiza
individual na sede 
da Energisa

PÁGINA 7 PÁGINA 8

LANÇAMENTO ARTES

Uma homenagem aos 
narradores populares, 
mas com destaque para a 
contadora de histórias Eli-
sabeth Ferreira da Silva, 
conhecida como Tia Beta, 
da cidade de Cabedelo. 
Assim é o espetáculo mu-

sical intitulado Estórias, dirigido por Gui-
lherme Schulze e que o grupo Engenho 
Imaginário – sob o patrocínio do Fundo 
Municipal de Cultura (FMC) da Prefeitura 
de João Pessoa – estreia hoje, a partir das 
17h, no Teatro Santa Roza, localizado no 
centro da cidade. “Essa nova montagem 
tem uma inovação porque, depois da en-
cenação, iremos para a plateia, conversar 
com as crianças a respeito da mensagem 
transmitida, cujo tema é a coragem”, dis-
se, para o jornal A União, a atriz Valeska 

FOTO: Divulgação 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Valorização da 
narrativa popular 

Picado, que também assina o texto da 
peça, a qual será reapresentada amanhã, 
no mesmo horário. 

“O espetáculo, que é o segundo do 
Grupo Engenho Imaginário, reúne qua-
tro contos da tradição oral nordestina, 
numa grande e divertida brincadeira”, 
garantiu Valeska Picado. De acordo, ainda, 
com a autora do texto da peça, “cada um 
destes personagens demonstra grande 
coragem ao enfrentar diferentes desafios. 
Ao final, o público decide qual deles é o 
mais corajoso. Será a princesa, o grilo, 
João ou Leonor? Veremos quem será o 
vencedor!”, disse ela, exemplificando que, 
se o grilo for o escolhido, significa que o 
medo maior da criança é de animal e esse 
conflito será reelaborado na ocasião, no 
intuito de levá-la a vencê-lo. 

Ela informou que a proposta do 
espetáculo Estórias surgiu dentro das 
atividades do Projeto Joaninha: Leituras 
Encenadas, que, junto à atração de te-

levisão Quem Souber que Conte Outra, 
compõe as atividades de um programa 
integrado, o qual foi aprovado no edital 
do Proext 2013. “A ideia nasceu dentro 
da Universidade Federal da Paraíba e o 
trabalho tem base em pesquisa realizada 
pelo Nuppo, o Núcleo de Pesquisa e Do-
cumentação da Cultura Popular, que tem 
um acervo enorme, e pelo pesquisador 
Altimar Pimentel”, disse, acrescentando 
que ainda irá agendar outras apresenta-
ções da montagem. 

Nesse sentido, Valeska informou que 
a nova montagem é baseada no romance 
A Donzela Guerreira, narrado por Tia Beta, 
de Cabedelo; no conto A Princesa Caçula, 
narrado por Maria Palmeira da Nóbrega, 
de Patos; no conto O Príncipe João, cuja 
narração é de Manoel Domingos Pereira, 
de Mogeiro; e, ainda, no cordel A Intriga 
do Grilo com o Leão, de Biu Pereira, de 
Missão Velha-CE.  

Além de autora do texto do espetá-

culo Estórias, Valeska Picado ainda atua 
e é responsável pela trilha original – que 
divide com o maestro Carlos Anísio – e 
os desenhos. A direção musical e paisa-
gem sonora são de Alice Lumi, que tem 
assistência de Niu Batista e Naná Vianna, 
ambos criadores dos arranjos. A concep-
ção cenográfica e de figurino é de Maurí-
cio Germano e a de iluminação de Eloy 
Pessoa. O elenco é formado por Itamira 
Barbosa, Naná Vianna – que concebeu a 
maquiagem - e Nina Elssia. 

SERvIçO

Espetáculo: Estórias 
Direção: Guilherme Schulze
Texto: valeska Picado
Estreia: Hoje
Hora: 17h
Local: Teatro Santa Roza, em João Pessoa
Endereço: Praça Pedro Américo, Centro
  R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

A ideia de Estórias, texto 
de Valeska Picado e direção 
de Guiiherme Schulze, surgiu 
de uma pesquisa na UFPB
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Vivências

Refletindo sobre em que períodos a música vem deci-
sivamente se manifestando pelas eras, podemos concluir 
que ela existe desde antes dos tempos. De fato, é instru-
mento dessa grande obra-prima do Pai Celestial, o Univer-
so.

Ao lermos os capítulos iniciais do Gênesis mosaico, 
sentimos a forte harmonia nascida do surgimento dos rios, 
das árvores, dos animais, da separação das terras, da ex-
pansão dos mares e da própria formação do nosso espírito 
eterno.

A partir daí, é possível estabelecer diversos e signifi-
cativos momentos em que a música se casa com a história 
das muitas civilizações e correntes de pensamento que dão 
vida à Terra. (...) A boa música é um elo inquebrantável que 
une a criatura ao Criador.

Diante disso, temos a noção exata de que o pulsar 
da Vida, o Bem, a Solidariedade, o Respeito e a Caridade 
são igualmente melodias, sons, ritmos que afinam nossos 
pensamentos, palavras e ações pelo diapasão da Justiça e 
do Amor.

Deus em cada criatura
Aproveito o ensejo para agradecer a correspondên-

cia que recebi da professora Adriane Schirmer, de São 
Paulo-SP, na qual comenta sobre minha modesta produ-
ção: “Gostaria de parabenizá-lo por suas melodias. Tocam 
profundamente nossa Alma e desper-
tam em nós os melhores sentimentos. 
Valem por uma súplica, uma oração 
ao Pai Celestial. Quando as entoamos, 
sentimos, tal qual nos momentos de 
prece, o coração limpo. E, quando isso 
acontece, vemos Deus em cada criatura, 
em cada planta, em cada pôr do sol... 
Assim, de coração limpo e Alma ajoe-
lhada, nos tornamos aptos a aprender 
a amar sem imposições, a amar com o 
Amor de Jesus”.

Música e medicina
Grato, leitora Adriane, inclusive 

por me ter encaminhado o belo texto 
de apresentação da obra “O Médico”, do 
meu amigo Rubem Alves, intelectual, 
teólogo e até foi dono de restaurante. É 
um brasileiro múltiplo.

“Instrumentos musicais existem não por causa deles 
mesmos, mas pela música que podem produzir. Dentro 
de cada instrumento há uma infinidade de melodias 
adormecidas, à espera de que acordem do seu sono. 
Quando elas acordam e a música é ouvida, acontece a 
Beleza e, com a Beleza, a alegria. O corpo é um delicado 
instrumento musical. É preciso cuidar dele, para que ele 
produza música. Para isso, há uma infinidade de recur-
sos médicos. E muitos são eficientes. Mas o corpo, esse 
instrumento estranho, não se cura só por aquilo que se 
faz medicamente com ele. Ele precisa beber a sua própria 
música. Música é remédio. Se a música do corpo for feia, 
ele ficará triste – poderá mesmo até parar de querer viver. 
Mas se a música for bela, ele sentirá alegria e quererá 
viver. Em outros tempos, os médicos e as enfermeiras 
sabiam disso. Cuidavam dos remédios e das intervenções 
físicas – bons para o corpo – mas tratavam de acender 
a chama misteriosa da alegria. Mas essa chama não se 
acende com poções químicas. Ela se acende magicamen-
te. Precisa da voz, da escuta, do olhar, do toque, do sorri-
so. Médicos e enfermeiras: ao mesmo tempo técnicos e 
mágicos, a quem é dada a missão de consertar os instru-
mentos e despertar neles a vontade de viver...”.

Fica aqui então minha homenagem aos bons músicos, 
bons criadores de instrumentos musicais e, é claro, aos 
bons médicos e enfermeiras.

As campanhas de libertação 
latino-americanas, inclusos os pe-
ríodos de colônia e neocoloniais, 
muito devem a correntes migrató-
rias internas. Calcadas nas nossas 
Companhias de Emboscada, que 
perseguiam o 
elemento es-
trangeiro, mo-
dernizaram-se 
nas estratégias 
de guerrilha. A 
alternativa de 
insurreição po-
pular, para des-
monte de gover-
nantes do reino, 
foi a preferida 
pelos inconfi-
dentes de Minas 
Gerais, liderados 
por Tiradentes, 
além de levantes, 
levados a cabo em vários recan-
tos do Brasil. San Martin, Simón 
Bolívar, Francisco de Miranda, 
Santander e outros comandantes 
escolheram a tática das guerras 
convencionais, dando origem a 
países americanos, cujas batalhas 
repercutiam em territórios vizi-
nhos. Em nome do futuro Che o 
pernambucano Abreu e Lima, tão 

rebelde como o pai, padre Roma, 
mártir da Revolução de 1817, no 
ano seguinte alista-se capitão no 
exército bolivariano, fazendo-se 
lugar-tenente de seu comandan-
te, destacando-se pela bravura e 

idealismo, que lhe eram 
peculiares. 

O eixo da hege-
monia luso-espanhola 
passou para os ingleses 
e norte-americanos, 
mudando os objetivos 
dos combates para a 
efetividade  das auto-
nomias conquistadas. O 
maior expoente da nova 
causa é, sem dúvida, o 
argentino Ernesto Che 
Guevara, que ajudou a 
construir o socialismo 
de Cuba e impulsionar 
grupos guerrilheiros 

na Bolívia, em 1965. Sua ação 
revolucionária foi sustada, ao ser 
capturado em 8.10.1967, e morto 
no dia seguinte, por soldados do 
do governo René Barrientos, sob 
orientação de agentes da Cia. No 
local, entre os vilarejos de Valla-
grande  e La Higuera, está erguida 
uma estátua, e no gabinete do 
presidente Evo Morales uma foto, 

caprichosamente reproduzida em 
folhas de coca. Fotografado ante-
riormente pelo escritor Alberto 
Korda, sua imagem corre o mun-
do em camisetas  e sob diversas 
formas, já que ficou impresso na 
consciência dos povos, que o con-
sideram verdadeiro ícone contra 
as injustiças sociais. 

Luiz Renato, gaúcho de For-
migueiro, viu a epopeia da Cam-
panha da Legalidade, de Leone 
Brizola, Jovem, ainda, assume po-
sições de vanguarda. Em janeiro 
de 64 é eleito, em Congresso na 
Paraíba, presidente da União de 
Estudantes Agrotécnicos. Meses 
depois eclode o golpe militar e 
engaja-se em algum tipo de en-
frentamento armado. Impaciente 
com a demora dessa ação decide 
emigrar para Bolívia. Ali, se junta 
a grupos  guerrilheiros, oriundos 
de outros países. A coluna, da 
qual fazia parte, propunha a tra-
vessia do rio Chimate, a fim de al-
cançarem terras andinas, porém, 
a 1º .09. 1970  é surpreendida 
por militares, resultando na sua 
divisão.  A partir dessa data o bra-
vo brasileiro nunca mais foi visto, 
nome que também fica na história 
da  rebeldia continental. 

Diácono e jornalista - jnunes48@hotmail.com

Terra de 
promissão

Fazia tempo que não me deslocava para Arara 
usando o ônibus como meio de transporte, nem tão 
pouco indo por Areia, cidade localizada na bela região 
serrana do Brejo, com paisagem que nos encanta e 
embriaga.

Andar de ônibus tem regalias: melhor se obser-
va paisagens, afora a possibilidade de ler algo. Nesta 
recente viagem à terra de Marísio Moreno, Nathanael 
Alves e Josué da Cruz, dei-me ao luxo de degustar, 
lentamente e prazerosamente, do Livro das Horas, de 
Nélida Pinõn, que me trouxe um incontido prazer ao 
contato com a imortal da Academia Brasileira de Le-
tras, honra da literatura nacional. A leitura era somente 
interrompida ao sopapo do catabi.

Quanto é bom contemplar paisagens familiares, 
tantas vezes revistas e ainda mais queridas, num gozo 
de paz e deslumbramento. Prazer recompensado pelo 
afago de Nélida que me sorria quando a abria o livro 
colocado ao meu colo.

Logo depois de Alagoa Grande, cidade igualmente 
encantadora, ao pé da ladeira que teríamos de cruzar 
até chegar a Areia, fecho o livro para melhor contem-
plar a vastidão do rio Mamanguape, à nossa esquerda, 
a nos pedir socorro. As curvas desta estrada me trazem 
recordações de quando, ansioso, por aqui passava para 
estar perto de minha mãe e irmãos e, revendo amigos, 
também contemplava a adolescente que depois se 
tornou a mãe de meus filhos.

Na viagem de hoje observo os amontoados de 
ladeiras em nosso redor, num olhar que se perde para 
além de Serraria em banda ao Norte, que aprecio, 
porque essa região me faz recordar os tempos de 
infância.

O ônibus segue lentamente, dando-nos condições 
de contemplar ao lado esquerdo da estrada o Sol derra-
mando os derradeiros raios na tarde daquela quinta-fei-
ra. Do outro lado, por entre os pequenos morros cober-
tos de vegetação nativa e algumas palmeiras e macaíbas, 
observa-se distante uma elevação terra em forma de 
silhueta humana que suponho ser Serraria.

Esta região continua sendo a mais bela da Paraí-
ba, pouco explorada enquanto portadora de invejável 
potencial turístico, pois tem belas paisagens arquite-
tônicas de velhos engenhos e casa-grande de fazendas 
outrora ocupadas com o cultivo de café e criação de 
gado.

Nesta imensidão de terra, de perder de vista, outro-
ra rica na produção de cana, de café, pimenta-do-reino 
e outras culturas, com o desaparecimento dos velhos 
proprietários vindos da Monarquia, seus descendentes 
borocoxôs que assumiram as terras, deixaram os cana-
viais desaparecerem e a riqueza definhar.

O tempo trouxe iniciativas balofas, até que surgiu 
a produção de banana, hoje num processo de definha-
mento. Na região nem fumo boró existe mais.

Isso aqui carece de mãos ágeis para cultivar terra 
e dela fazer brotar os partidos de cana, a plantação de 
banana, de flores, de fumo, de pimenta-do-reino, de 
açafrão, hortaliças.

Esta terra é oásis inexplorado, donde poderia jor-
rar bonança, as famílias não teriam panelas vazias, sem 
carecer de esmolas que ferem a dignidade do homem 
de muque forte, espezinhado e triste. Não me apartarei 
desta terra.

Toda a região, quanto aspergida pela chuva de 
março, se torna ainda mais verde. Nas serras sussur-
ram as cachoeiras e as águas borbulham formando 
pequenos córregos e lagoas onde coaxam sapos, na 
pastagem papa-capim e tizius, rolinhas e canários se 
confundem com a sinfonia do vento.

Os terrenos, altos e baixos, na sua extensão são 
suntuosos, por isto a região é um bom lugar para se 
morar, pois nele tudo nos atrai e cativa. Não me di-
vorciarei destes confins. Aqui tudo me agrada e me 
emociona.

José
NunesO mundo nasceu com a música

Em nome de Che

O argentino
Ernesto Che 
Guevara, que 
ajudou a construir 
o socialismo de 
Cuba e impulsionar 
grupos 
guerrilheiros na 
Bolívia, em 1965
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Livro reconstitui a história da cidade de Itabira,
onde nasceu Carlos Drummond de Andrade 

Lançamento

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 12 de outubro de 2012

Roteiro

“Uma cápsula do tempo, 
repleta de história”. Assim os or-
ganizadores do livro ‘Retratos na 
parede (Gutenberg, 176 páginas, 
R$ 79), Altamir José de Barros e 
Robinson Machado Damasceno 
dos Reis, definem a obra que tem 
por fim reconstruir a história do 
pequeno município de Itabira, 
terra natal do escritor Carlos 
Drummond de Andrade. Ele, por 
sinal, dedicou ao município um 
dos últimos poemas de sua histó-
ria na literatura, “Imagem, Terra, 
Memória”, que dá texto ao livro.

O livro ‘Retratos na pare-
de’ une a poesia a fotos do mais 
antigo fotógrafo daquela região: 
Brás Martins da Costa, um lati-
nista, jornalista, tabelião, juiz de 
paz e fotógrafo que viveu entre 
1866 e 1937 em Itabira do Mato 
Dentro, hoje Itabira.

As 250 fotos presentes no 
livro retratam uma cidade com 
sete mil habitantes, ruas calça-
das com minério de ferro, e uma 
economia prospera com duas fá-
bricas de tecidos (Gabiroba e Pe-
dreira) em plena produção, ain-
da pobre economicamente, sem 
calçamento e de povo humilde.

A obra traz também a foto 
mais conhecida de Brás Martins 
da Costa: Carlos Drummond de 
Andrade aos dois anos de idade, 
à frente de um triciclo, e revela 
cenas do cotidiano de Itabira do 
Mato Dentro e a beleza das pai-
sagens da cidade, cercada por 
uma Mata Atlântica até então 
intocada. Já o poema de Drum-
mond, último sobre Itabira, des-
venda as memórias de infância 
do escritor na sua terra natal.

Segundo a historiado-
ra Mariza Guerra de Andrade, 
responsável pela coordenação 
editorial do livro ‘Retratos na 
parede’, além de assinar o texto 
“histórico-afetivo” e constituinte 
do mesmo, a importância desse 
volume se deve, sobretudo, às fo-
tografias feitas por Brás Martins 
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Simony e turma do Carrossel se
apresentam no Espaço Cultural

Hoje tem show de Simony e Carrossel para 
alegrar a criançada. Quem ainda não tem planos para 
a tarde de hoje, já pode incluir o show na agenda. O 
evento acontece no Espaço Cultural e está programa-
do para começar às 17h.  Os ingressos custam R$ 60 
a inteira e R$ 30 a meia-entrada. Vão se apresentar 
a ex-Balão Mágico, Simony, além dos atores mirins: 
Ana Vitória Zimmermann (Marcelina Guerra), Aysha 
Benelli (Laura Gianolli), Matheus Ueta (Kokimoto 
Mishima), Stefany Vaz (Carmen Carrilho) e Nicholas 
Torres (Jaime Palillo). O elenco da novela traz cerca 
de duas horas de musical, com canções da novela em 
sua versão brasileira.

Espaço das Crianças

A pequena Maria chega a sua casa depois de mais um dia na 
escola e vai logo contando as novidades. E quanta novidade! Nada 
sobre a dificuldade no teste de matemática ou sobre a última fá-
bula contada por sua professora. Fala sem parar sobre um passeio 
que a escola fez para um lugar que, na sua cabecinha de dez anos, 
parecia mágico. Um lugar que ela nem imaginava que pudesse 
existir.  E se esforça para explicar aos pais, tentando traduzir em 
palavras tudo que tinha vivido lá durante uma tarde inteira. Dizia 
apenas que o lugar era grande, muito grande, e tinha de tudo ao 
mesmo tempo: cinema, circo, teatro, música, dança, aventuras e 
muitas brincadeiras.

Maria foi apenas uma entre milhares de crianças que com-
pareceram ao evento “Espaço da Criança”, que ocorreu essa se-
mana no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em Tambauzinho, 
oferecendo gratuitamente inúmeras atividades culturais às crian-
ças de João Pessoa e cidades vizinhas, especialmente as da rede 
pública de ensino do Estado. O evento em homenagem ao Dia 
da Criança ocupou todos os aparelhos culturais da Funesc, mo-
bilizando diversas secretarias do Governo do Estado da Paraíba, 
numa grande parceria, promovendo dois dias de muita diversão, 
cultura e conhecimento que ficarão para sempre gravados na me-
mória daqueles que participaram da ação. Enquanto o Corpo de 
Bombeiros oferecia descidas e escaladas em rapel do mezanino do 
Espaço Cultural, outras crianças assistiam curtas de animação do 
Cine Digital. No Teatro de Arena, espetáculos circenses e esque-
tes teatrais prendiam a atenção da criançada, enquanto no palco 
da Praça do Povo instrutores ensinavam técnicas de malabares e 
acrobacias. Tinha tanta opção acontecendo concomitantemente 
que ficava até difícil escolher o que fazer primeiro. Brincar de bar-
ra bandeira ou participar da oficina de grafite? Ouvir um concerto 
da Orquestra Sinfônica da Paraíba no Cine Banguê ou correr atrás 
do bumba meu boi? Conferir a sessão “Uma Viagem ao Sistema So-
lar” no Planetário ou participar de um recital de poesias de cordel? 
Brincar de cabo de guerra e corrida de saco ou fazer modelagens 
com argila?

O que se via a todo momento eram filas de crianças chegan-
do de todas as partes, encantadas com aquele universo de opções 
intermináveis. Umas queriam pintar o rosto pelas maquiadoras de 
plantão, enquanto outras ganhavam bolas coloridas que enfeita-
vam o espaço e contribuíam com o clima lúdico e festivo do lugar. 
Até um estúdio móvel da Rádio Tabajara, instalado especialmente 
para o evento, realizava entrevistas e sorteios de brindes deixando 
a festa ainda mais animada.

Ao investir em brincadeiras tradicionais – que quase não 
vemos mais – no lugar dos jogos de vídeo-games e outras atra-
ções eletrônicas, a Funesc marca um gol de placa, oferecendo às 
crianças um reencontro com a simplicidade, apresentando opções 
como teatro, dança, música clássica e cultura popular aos meninos 
e meninas de hoje, plantando assim uma semente de valor que, 
com toda certeza, germinará positivamente na cabeça da pequena 
Maria e das futuras gerações.  

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

Foto: Divulgação

O escritor chinês Mo 
Yan, 57, é o vencedor do 
prêmio Nobel de Litera-
tura 2012, anunciou na 
quinta-feira a Academia 
Sueca. Inédito no Brasil, 
ele era um dos autores 
mais cotados das bolsas 
de apostas para o prêmio. 
Ainda assim aparecia atrás 
do grande favorito, o japo-
nês Haruki Murakami, do 
húngaro Péter Nádas e do 
irlandês William Trevor. 
Segundo a Academia Sue-
ca, Mo Yan foi reconhecido 
“por fundir, com realismo 
alucinatório, contos po-
pulares, a história e o lado 
contemporâneo”. Ele vai 
receber 8 milhões de co-
roas suecas, o equivalente 
a R$ 2,4 milhões. É o se-
gundo chinês que ganha o 
Nobel de Literatura. 

Escritor chinês 
ganha prêmio
Nobel de Literatura

The Big Bang Theory  
continua seguindo com 
as participações especiais 
de famosos no mundo da 
ciência. Depois de Stephen 
Hawking, o segundo homem 
a pisar na Lua Buzz Aldrin  
vai aparecer na série de TV. 
O astronauta aposentado 
vai interpretar a si mesmo 
no episódio especial de Dia 
das Bruxas. Não foi divulga-
do em que contexto Aldrin 
aparecerá, mas a trama 
do episódio envolve uma 
festa a fantasia na loja de 
quadrinhos de Stuart (Kevin 
Sussman). “The Holographic 
Excitation” será exibido nos 
EUA, na CBS, em 25 de ou-
tubro. No Brasil, a série re-
torna ao canal pago Warner 
em 23 de outubro

Edwin Aldrin faz 
ponta em The Big 
Bang Theory

Mídias em destaque

Drops & notas

da Costa que iluminaram o belo 
poema de Carlos Drummond de 
Andrade, escrito nos anos finais 
da sua vida:

“Esse conjunto de imagens 
é de grande importância pelo 
seu valor de fonte historiográfi-
ca, considerando a raridade des-
se tipo de documento, preserva-
do, na virada do século XIX para 
o século XX e na região central da 
então Província e depois Estado 
de Minas Gerais, parte conhecida 
como o Mato Dentro. Também se 
deve indicar a qualidade técnica 
das fotografias, analisadas no 
seu contexto temporal, e a diver-
sidade da mostra, revelando a 
acuidade do olhar desse fotógra-

fo em registrar a vida cotidiana, 
a ambiência natural da região, 
as pessoas em idades distintas, 
além do movimento urbano com 
seus modos de fazer e de imagi-
nar a vida.”

Retratos na parede é fruto 
de um trabalho que começou em 
1982, quando o acervo fotográ-
fico de Brás, com mais de 300 
negativos de vidro, guardados 
no báu do tempo, começou a ser 
coletado e resultou em um livro 
intitulado No Tempo do Mato 
Dentro, feito, na época, com mui-
ta dificuldade e poucos recursos.

Agora, trinta anos depois, 
os idealizadores reúnem nova-
mente fotógrafo e poeta – desta 

vez, com todos os recursos di-
gitais disponíveis – para revelar 
um pouco da história de Itabira 
por meio de belíssimas fotos e 
de um emocionado poema de 
seu mais ilustre filho.

Altamir José de Barros, 
idealizador do Memorial Car-
los Drummond de Andrade, em 
Itabira, é engenheiro civil e ur-
banista. Participou da criação 
do jornal O Cometa Itabirano e, 
cronista, escreve para o jornal O 
Trem Itabirano.

Robinson Damasceno dos 
Reis é jornalista, publicitário e 
escritor. Autor de vários livros 
infantojuvenis, foi presidente da 
Rádio Inconfidência e diretor de 
jornalismo da Rede Minas de Te-
levisão. Em Itabira, atuou no jor-
nal O Cometa Itabirano durante 
11 anos e dirigiu o jornalismo da 
TV Cultura. Hoje escreve para o 
jornal O Tempo e trabalha com 
pesquisas políticas.

Já Brás Martins da Costa 
(1866–1937) nasceu em 19 de 
julho de 1866, na Fazenda do 
Rosário, em Bom Jesus Amparo, 
Minas Gerais. Filho do Guarda-
Mor Custódio Martins da Costa 
e de D. Anna Cândida Teixeira 
da Motta, era o “Tio Brás”, como 
toda cidade o conhecia. Lati-
nista, jornalista, tabelião, juiz 
de paz e fotógrafo, Brás era um 
inveterado bibliófilo e possuía 
conhecimentos amplos dos idio-
mas grego, alemão, inglês, fran-
cês e esperanto.

Suas fotos históricas trazem 
os primeiros registros de Itabi-
ra do Mato Dentro, hoje Itabi-
ra. Além de fotógrafo, também 
colaborou com o Jornal Cor-
reio de Itabira e trabalhou no 
Cartório do 1º Ofício. Na polí-
tica, foi cabo eleitoral do então 
candidato Rui Barbosa à presi-
dência, em 1910. Brás faleceu 
em 12 de janeiro de 1937, às 
10 horas da manhã, vítima de 
uma síncope cardíaca.

Em cartaz

Os Infratores

Os Infratores mostra os irmãos Bondurant burlando a Lei Seca

História real dos irmãos 
Bondurant, produtores de 
whisky durante a lei seca ame-
ricana. Forrest é o irmão mais 
velho. Ele comanda a família; 
Howard é seu braço direito, en-
quanto o caçula Jack ainda pre-
cisa mostrar seu valor. Quando 
o negócio começa a prosperar, a 
máfia de Chicago envia Charlie 
para acabar com a concorrência 
na cidade. 

Foto: Divulgação

PROCURANDO NEM 3D (Finding Nemo 3D, AUST, EUA, 
2003). Gênero: Animação. Duração: 100 min. Clas-
sificação: Livre. Direção: Andrew Stanton, Lee Unkric. 
Marlin é um peixe-palhaço que perdeu quase toda a 
família e a se tornou um pai super-protetor. Nemo, 
seu único filho, tenta provar ao pai que pode se virar 
sozinho e resolve nadar em mar aberto, quando é 
capturado por um mergulhador e levado para Sydney. 
Marlin nada por todo o oceano, enfrentando todo tipo 
de perigo para encontrar Nemo. Manaíra 7/3D: 14h30, 
17h e 21h15. 

A ENTIDADE (Sinister, EUA, 2012). Gênero: Terror. 
Duração: 110 min. Classificação: 12 anos. Legendado. 
Direção: Scott Derrickson, com Ethan Hawke, Vincent 
D’Onofrio. Um escritor de livros de crime, que luta para 
conseguir escrever sua próxima história, resolve se 
mudar com sua família para uma casa onde ocorreu 
o assassinato de uma família inteira. Lá, descobre 
uma caixa com vídeos, que mostram assassinatos 
de outras famílias, revelando a existência de algo 
sobrenatural e perigoso naquele lugar. Manaíra 4: 
13h30, 16h, 18h40 e 21h.

OS INFRATORES (Lawless, EUA, 2012). Gênero: Drama. 
Duração: 115 min. classificação: 16 anos. Legendado. 
Direção: John Hillcoat, com Gary Oldman, Tom Hardy, 
Shia LaBeouf, Mia Wasikowska. História real dos 
irmãos Bondurant, produtores de whisky durante 
a lei seca americana. Forrest é o irmão mais velho. 
Ele comanda a família; Howard é seu braço direito, 
enquanto o caçula Jack ainda precisa mostrar seu 
valor. Quando o negócio começa a prosperar, a máfia de 
Chicago envia Charlie para acabar com a concorrência 
na cidade. Manaíra 3: 13h40, 16h10, 18h50 e 21h40.

COCORICÓ – CONTA CLÁSSICOS (BRA, 2012). Gênero: 
Musical. Duração: 76 min. Classificação: Livre. Direção: 
Fernando Salem, com Álvaro Petersen Júnior, Eduardo 
Alves,Enrique Serrano, Falcon Mantovan. A turma da 
fazenda resolve interpretar alguns clássicos infantis 
para a criançada. Como se isso não bastasse, Júlio 
e seus amigos ainda deram uma leve mexida nas 
histórias, deixando-as mais engraçadas. CinEspaço 
1: 14h, 15h30 e 17h.

ATÉ QUE A SORTE NOS SEPARE (BRA, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração: 104 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Roberto Santucci, com Leandro Hassum, 
Danielle Winitz, Ailton Graça. Tino é um pai de fa-
mília classe média que vê sua vida e seu casamento 
transformados após ganhar na loteria. Mase ele 
perde tudo em dez anos de uma vida de ostentação. 
A partir daí, com a ajuda de Amauri e  Adelson, ele 
tenta esconder da esposa que está falido. CinEspaço 
2: 14h20, 16h50, 19h20 e 21h40. Manaíra 1: 13h20, 
15h40, 18h e 20h30. Manaíra 2: 14h10, 16h30, 19h 
e 21h30. Tambiá 3: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30.

BUSCA IMPLACÁVEL 2 (Taken 2, EUA, 2012). Gênero: 
Ação. Duração: 91 min. Classificação: 14 anos. Dublado 

e legendado. Direção: Olivier Megaton, com Liam 
Neeson, Maggie Grace. Bryan Mills é um ex-agente 
da CIA que arriscou tudo para salvar sua filha Kim 
de sequestradores albaneses. O pai de um deles 
promete vingança pela morte do filho. Em uma viagem 
a Istambul, Bryan e sua ex-esposa são sequestrados. 
Desta vez, ele irá depender da ajuda da filha Kim para 
escapar, usando as mesmas forças táticas de sempre 
para salvar a todos e eliminar os sequestradores. 
Manaíra 6: 13h10, 15h20, 17h30, 19h40 e 22h. 
Tambiá 5: 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50.

VIZINHOS IMEDIATOS DE 3º GRAU (The Watch,  EUA, 
2012). Gênero: Comédia. Duração: 102 min. Classfi-
cação: 12 anos. Dublado e legendado. Akiva Schaffer, 
com Bem Stiller, Jonah Hill, Vince Vaughn. Quatro 
sujeitos comuns juntam-se para formar o grupo de 
vigilância da vizinhança, porém tudo não passa de uma 
desculpa para escaparem de suas vidas sem graça, 
ao menos uma vez por semana. Tudo muda quando 
acidentalmente eles descobrem que a sua cidade 
foi invadida por extraterrestres que se passam por 
humanos.  Tambiá 1: 14h15, 16h15, 18h1 5 e 20h15.

LOOPER – ASSASSINOS DO FUTURO (Looper, EUA, 
2012). Gênero: Ficção Científica. 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. Tambiá 2: 165h10 e 20h40.

HOTEL TRANSILVÂNIA 3D (Hotel Transylvania, EUA, 
2012). Gênero: Animação. Duração: 93 min. Classi-
ficação: Livre. Dublado. Direção: Genndy Tartakovsky. 
O Hotel Transilvânia é o resort 5 estrelas do Drácula, 
onde monstros e suas famílias podem viver livremente 
sem humanos para incomodá-los. Em um fim de 
semana especial, Drácula convidou os monstros mais 
famosos para comemorar o aniversário de 118 anos 
de Mavis. Mas para desespero de Drácula, um garoto 
normal acaba indo parar no hotel e se aproxima de 
Mavis. CinEspaço 3: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h. Manaíra 
5: 12h, 14h, 16h20, 18h30 e 20h50. Tambiá 6/3D: 
14h, 15h45, 17h25 e 19h.

TED (TED, EUA, 2012). Gênero: Comédia. Duração: 106 
min. Classificação: 16 anos. Direção: Seth MacFarlane, 
com Mila Kunis, Mark Wahlberg, Giovanni 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: 
15h30, 17h30, 19h30 e 21h30. Manaíra 8: 17h15, 
19h30 e 21h50. Tambiá 3: 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 curiosidade os levam a uma mara-

vilhosa descoberta que irá mudar suas vidas 
para sempre e unirá, finalmente, o Refúgio das 
Fadas. Manaíra 7: 12h30 e 19h20.

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. O carro de Evelina quebra na estrada, 
e ela não é socorrida pelo gentil Ernesto, Evelina logo 
fica sabendo que tanto ele como ela estão indo 
exatamente para o mesmo hotel. Imediatamente eles 
desenvolvem uma amizade tão sólida que persistirá 
quando ambos passam para o outro plano. Manaíra 
8: 13h e 15h10.

INTOCÁVEIS (Intouchables, FRA, 2011). Gênero: Comé-
dia. Duração: 112 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Eric Toledano, Oliver Nakache, com François Cluzet, 
Omar Sy, Anne Le Ny. Philippe é um aristocrata rico 
que fica tetraplégico. Precisando de um assistente, 
ele decide contratar Driss, um jovem problemático e 
sem experiência em cuidar de pessoas no seu estado. 
Aos poucos ele aprende a função, apesar das diversas 
gafes que comete. Philippe, por sua vez, se afeiçoa 
cada vez mais a Driss por ele não tratá-lo como um 
pobre coitado. CinEspaço 1: 19h10 e 21h50

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

O livro tem fotos 
históricas como 
a do poeta Carlos 
Drummond de Andrade 
aos dois anos
de idade
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Artes Plásticas

Guariguazi mostra fragmentos do cotidiano em sua 
primeira individual, que pode ser vista na sede da Energisa

Desde o dia 1º de outu-
bro estão em exposição 
na sede da Energisa as 
obras do artista plástico 
potiguar Guariguazi de 
Lima. Essa é a primeira 
apresentação individual 
dele, que começou a es-

culpir em madeira cenas do cotidiano 
há 11 anos.

A mostra faz parte do projeto Arte 
na Empresa, que realiza mensalmente 
uma exposição com artistas plásticos 
paraibanos ou radicados no Estado, e 
que passa ainda pelas galerias da sede 
da Energisa Borborema, em Campina 
Grande, e do Núcleo Regional Oeste, 
em Patos.

Antes de se transformar no artista 
que hoje expõe em salões de artesana-
to de todo o país e ver o seu trabalho 
ilustrando editoriais em publicações de 
arte, design e turismo, o potiguar Gua-
riguazi de Lima foi balconista, auxiliar 
de serviços gerais, lavador de ônibus de 
linhas urbanas, carregador de caminhão, 
e, na expressão mais sincera do próprio 
artista, um biscateiro.

FOTO: Divulgação

Aos 33 anos, Guariguazi encontrou a 
sua verdadeira vocação. Até então, pre-
cisou encontrar maneiras de sobreviver 
e sustentar a sua família com trabalhos 
árduos, pois, com apenas o segundo 
grau completo, não conseguiria ir muito 
longe.

Um dia, indo para uma pelada com 
os amigos do José Américo, topou com 
um pedaço de madeira que despertou 
nele a vontade de esculpir um Cristo. Sob 
o protesto dos amigos, lembra o artista, 
deu meia volta e, chegando em sua casa, 
tomou emprestado da filha um estilete. 
Ao desbastar a madeira, nasceu a sua 
primeira peça.

Depois disso, qualquer pedaço de 
madeira, fosse pé de cama, de tambo-
rete, de sofá, ganhava os contornos de 
uma imagem. Inicialmente fazia para si 
mesmo, o que causava nas pessoas certo 
estranhamento, pois alguns acreditavam 
estar o artista perdendo o juízo por pas-
sar tardes inteiras no quintal de sua casa 
esculpindo pedaços velhos de madeira 
sem nenhuma importância.

Na maturidade, Guariguazi deci-
diu que faria aquilo até o fim da vida. 

Começou, então, a procurar o tipo de 
madeira mais adequada para esculpir 
até encontrar na imburana, árvore nativa 
da Caatinga, do Pantanal e do Chaco, a 
espécie ideal para o seu trabalho.

Sobre a escolha dos temas aborda-
dos em seu trabalho o artista afirma que 
a forma da madeira é que determina a 
cena a ser esculpida. Ao se deparar com 
a peça bruta de imburana, ele visualiza 
o que será representado: uma cena de 
namoro, um cochicho, uma família, uma 
cena religiosa. A marca personalista que 
imprimiu ao seu trabalho é fruto da sua 
crença pessoal numa máxima cunhada 
pelo próprio artista: “Madeira foi vida, 
mas encontrava-se morta e agora res-
suscita pelas mãos do artista”.

Criado em maio de 2008, inicial-
mente na sede da Energisa, em João 
Pessoa, o projeto Arte na Empresa já 
realizou mais de 50 exposições desde a 
sua inauguração. Em agosto, o projeto 
Arte na Empresa completou dois anos 
de existência na sede de Patos, por onde 
já passaram 24 exposições, e um ano de 
existência na sede de Campina Grande 
que recebeu até o momento 13 exposi-

 

A Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope) prorrogou as 
inscrições do I Concurso de Vídeo 
Poema Augusto. Com isso, o prazo, 
que teria se encerrado na quarta-
feira passada, segue até o dia 5 de 
novembro. O edital oferece mais de 
R$ 26 mil em premiações e come-
mora o centenário do livro Eu, do 
poeta paraibano Augusto dos Anjos.

As inscrições podem ser rea-
lizadas por correspondência ou de 
forma presencial. No primeiro caso, 

o concorrente deve identificar e lacrar 
o envelope, contendo o material e a 
documentação exigida, e enviá-lo com 
Aviso de Recebimento (AR). O edital 
com todas as informações está dis-
ponível no link “Editais da Funjope”, 
dentro da página da Funjope, no portal 
da Prefeitura de João Pessoa (www.
joaopessoa.pb.gov.br).

Para concorrer nas categorias de 
“Melhor Vídeo Poema” (paraibanos ou 
radicados na Paraíba), “Melhor Vídeo 
Poema/Produção Nacional” (qualquer 

região do país) e “Revelação Regional/
Nordeste” (para estados nordestinos), 
é preciso ter mais de 18 anos de idade.

O concurso também dá oportuni-
dade a quem tem mais de 17 anos, com 
a categoria “Produção Universitária” 
(apenas para alunos regularmente 
matriculados em instituição pública de 
Ensino Superior). Já a categoria “Estu-
dante da Rede Municipal de Ensino de 
João Pessoa” fica reservada a alunos 
matriculados na rede municipal de en-
sino, com idade superior a 14 anos.

Premiação
Os primeiros colocados nas 

categorias “Melhor Vídeo Poema 
Paraibano”, “Melhor Vídeo Poema/
Produção Nacional”, “Revelação 
Regional/Nordeste” e “Produção 
Universitária” receberão R$ 10 mil, 
R$ 8 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil, res-
pectivamente. 

Enquanto isso, o vencedor na 
categoria “Estudante da Rede Mu-
nicipal de Ensino de João Pessoa” 
ganhará um laptop.  

ções, totalizando 86 exibições em quatro 
anos de projeto.

Idealizado para ser uma vitrine da 
arte produzida pelos artistas plásticos 
paraibanos ou radicados na Paraíba, o 
Arte na Empresa já expôs nomes consa-
grados e promissores da arte paraibana 
como Flávio Tavares, Clóvis Júnior, Ver-
deee e Rodrigues Lima, entre outros.

O horário de visitação nas três sedes 
da empresa é das 7h30 às 17h30. Em 
João Pessoa, a sede da Energisa fica na 
BR 230 – km25, no Cristo.

Cenas do 
dia a dia

O artista plástico potiguar 
Guariguazi comçou a 

fazer esculturas em madeira 
aos 33 anos 

Antes de se 
tornar escultor, 
Guariguazi de Lima 
trabalhou como
balconista, auxiliar 
de serviços gerais e
carregador de 
caminhão
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Saúde reduz de 18 para 16 
a idade mínima para cirur-
gia bariátria pelo SUS
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Dia dos Professores
Ações de valorização marcam a data na PB

Valorização. Essa á a pa-
lavra de ordem do Governo 
do Estado quando se trata 
de uma das categorias mais 
importantes nos dias atuais: 
os professores. Na próxima 
segunda-feira será comemo-
rado o Dia do Professor e, em 
22 meses de administração 
estadual, esta categoria tem 
muitas conquistas a celebrar. 

Ao assumir o Governo 
da Paraíba no dia 1° de ja-
neiro de 2011, o governador 
Ricardo Coutinho encontrou 
o setor educacional do Esta-
do com índices bem abaixo 
das expectativas de desen-
volvimento estipuladas por 
segmentos organizados da 
sociedade. 

Determinado a melho-
rar a condição de trabalho 
dessa categoria, o governa-
dor Ricardo Coutinho iniciou 
o processo de valorização 
e melhor qualificação dos 
professores, contemplando, 
entre outras ações, a realiza-
ção de concurso público para 
reforçar o quadro de pessoal 
do Magistério paraibano.

Concurso público
No primeiro ano de ad-

ministração estadual, en-
tre as ações realizadas, sete 
iniciativas atenderam dire-
tamente a categoria do Ma-
gistério, começando pela re-
alização de concurso público 
que colocou à disposição 
da sociedade um reforço de 
1.040 novos professores do 
Ensino Médio. 

Os 1.016 classificados 
foram nomeados de uma só 
vez. Ao encerrar o ano de 
2012, os professores voltam 
a ser lembrados com a reali-
zação de mais um concurso 
oferecendo 2 mil vagas para 
professores dos anos finais 
do Ensino Fundamental e 
também do Ensino Médio.

Capacitação 
Para o governador Ri-

cardo Coutinho, não existe 
valorização sem capacitação. 
Sendo assim o governo pas-
sou a investir no acesso dos 
professores da rede pública 
estadual a Cursos de Forma-
ção Continuada oferecidos 
pela Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB). Em 2011, 
cerca de 12.931 professores 
participaram do primeiro 
módulo da formação. Além 
disso, dois cursos de forma-
ção de professores e gestores 
(“Relações Etnicorraciais” 
e “Educação e Direitos Hu-
manos”) foram realizados e 
ambos com recorde de ins-
crições, nas modalidades 
Presencial e EaD (Educação 
à Distância), via Plataforma 
Moodle. 

Outra importante ação foi 
a capacitação de mais de 2.500 
professores nos conteúdos 
básicos de informática por 
meio do Programa Educador 
Digital. Quem concluiu esta 
formação foi premiado com 
um netbook. 

Até o momento já fo-
ram entregues 3,7 mil com-
putadores a professores de 
cem escolas do Estado que 
integraram o projeto. Para 
este projeto, foram investi-
dos pelo Governo do Estado 
aproximadamente R$ 4 mi-
lhões.

FOTO: Divulgação

Programas con-
cederam 14º 
salário para 
4.882 pessoas 
e aumento sa-
larial variou de 
7% a 33,3%, 
dado no início 
deste ano

Para o Governo do Estado, 
reconhecer o bom trabalho de-
senvolvido pelos profissionais 
da Educação é imprescindível. 
Assim, em 2011 foram investidos 
R$ 6 milhões nos prêmios Educa-
ção Exemplar e Gesto Exemplar, 
bonificação que se constituiu no 
pagamento do 14° salário para 
todos os profissionais de 70 esco-
las selecionadas, e também para 
126 professores que tiveram pro-
jetos selecionados. 

Ao todo, 4.882 pessoas fo-
ram contempladas. Em 2012 
já foram lançados os prêmios 
“Mestres da Educação” e “Esco-
la de Valor”. As inscrições estão 
abertas e muitas escolas e pro-
fessores estão escrevendo seus 
projetos.

“Esse governo tem investi-
do bastante na valorização do 
Magistério. Nosso projeto de 
governo, o ‘Caminhos da Gestão 
Participativa’ vai nessa direção, 
quando amplia o espaço de es-
cuta e participação dos profis-
sionais da Educação e a partir 
dele os prêmios que em 2012 
passaram a se chamar Mestres 

Da Educação e Escola de Valor, 
que estimulam e valorizam as 
boas práticas pedagógicas e de 
gestão”, destacou a secretária 
interina da Educação, Márcia Lu-
cena.

Ela lembrou também a cria-
ção do Orçamen-
to Democrático 
Escolar (OD Esco-
lar) que também 
garante aos pro-
fissionais da Edu-
cação, assim como 
aos estudantes, a 
possibilidade de 
opinarem na uti-
lização dos recur-
sos recebidos pela 
escola. E, ainda, 
o Avaliando IDEPB 
que contempla, por 
meio de questio-
nários, a fala de 
professores e ges-
tores escolares.

Piso salarial 
A valorização à categoria 

continua com melhorias salariais. 
O Governo do Estado passou a 

pagar aos professores estaduais, 
em 2011, um piso salarial de R$ 
1.157,26 por 30 horas de trabalho 
semanal (20 em sala de aula e 10 
em atividades de preparação). Re-
conhecido, por meio de pesquisa 
realizada pelo jornal Folha de São 

Paulo, como o me-
lhor piso salarial do 
Nordeste, o valor 
pago na Paraíba re-
presentava propor-
cionalmente, já em 
maio do ano passa-
do, 29,8% a mais 
que o piso nacional 
(determinado pelo 
MEC), ficando em 
R$ 1.118,00 para 40 
horas semanais.

A partir de 
janeiro de 2012, 
como forma de 
incentivo aos pro-
fissionais de Educa-

ção, o Governo do Estado conce-
deu aumento salarial com índices 
percentuais que variaram entre 
7 a 33,38%, garantindo um au-
mento de 20% acima do Piso Sa-
larial Nacional determinado pelo 

MEC, que é de R$ 1.451,00 p 40 
horas semanais. O Estado da Pa-
raíba paga o salário base para o 
professor com nível médio de R$ 
1.353,26, para uma carga horária 
de 30 horas. 

Márcia Lucena também des-
tacou as ações de formação pro-
movidas pelo governo e adiantou 
que ainda este ano será oferecida 
uma especialização aos professo-
res da rede estadual. “Quero lem-
brar a política de formação inicial 
e continuada que ainda esse ano 
iniciará, em parceria com a UEPB, 
a nossa especialização para os pro-
fessores da rede e por fim, que na 
verdade é um começo de mudan-
ça de paradigma - o concurso para 
professores, que revela a atenção, 
o respeito e o cuidado com o pro-
fessor, possibilitando um ingresso 
digno no Magistério, podendo 
renovar e fortalecer a rede e com 
isso elaborar e executar políticas 
eficazes para benefício da socie-
dade”, contou a secretária, que 
finalizou destacando o fato de 
ter sido o Magistério a categoria 
que recebeu o maior percentual 
de aumento nesta gestão.

Investimentos em prêmios de R$ 6 milhões

Processo de quailficação e valorização dos professores foi iniciado pelo Estado em janeiro de 2011 e a realização de concursos foi uma das primeiras providências
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Novidade será o olho biônico
oftalmologia

Tecnologia se tornará roti-
neira na vida das pessoas 
no máximo em 20 anos 

Brasília - O Brasil tem 
16 mil oftalmologistas e em 
matéria de tecnologia nessa 
especialidade só perde para 
o Canadá e os Estados Uni-
dos, de acordo com o presi-
dente do Conselho Brasilei-
ro de Oftalmologia (CBO), 
Marco Antônio Rey Faria. 
Segundo ele, que é profes-
sor da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, em 
Natal, nos últimos 18 anos 
a qualidade da oftalmologia 
e dos profissionais brasilei-
ros melhorou muito, embo-
ra a situação da rede públi-
ca de saúde tenha piorado.

Com as novas drogas 
e técnicas cirúrgicas é pos-
sível controlar não apenas 
o glaucoma, como outras 
doenças graves que podem 
provocar a cegueira, entre 
as quais a retinopatia diabé-
tica, a degeneração macular 
e a catarata, “cuja cirurgia 
por meio de ultrassom é pa-
drão ouro, atualmente”.

Em entrevista pelo Dia 
Mundial da Visão, comemo-
rado ontem, o presidente 
do CBO prevê que a grande 
novidade será o olho biô-
nico, que poderá devolver 
a visão a quem perdeu to-
talmente a capacidade de 
enxergar. Ele acredita que 

FoTo: Divulgação

mecanismo pode 
curar o alzheimer

mortalidade por aVC 
cai 32% em 10 anos

Brasília - Dados do Ministério 
da Saúde apontam que entre 2000 
e 2010, a mortalidade por acidente 
vascular cerebral (AVC) caiu 32% 
na faixa etária até os 70 anos, que 
concentra as mortes evitáveis. 
Apesar disso, a doença está entre 
as principais causas de morte e in-
ternação no país, segundo o próprio 
ministério, e, só em 2010, mais de 
33 mil pessoas morreram em de-
corrência de AVC nessa faixa etária.

A Organização Mundial de 
AVC (WSO) alerta que, no mundo, 
15 milhões de pessoas têm AVC a 
cada ano, e, dessas, cerca de 6 mi-
lhões não sobrevivem. O presidente 
da WSO, Stephen Davis, na abertura 
do 8° Congresso Mundial de AVC, 
que ocorreu ontem, disse que esse 
problema “pode ser evitado, tratado 
e pode ser manejado a longo prazo”.

O acidente vascular cerebral 
decorre da insuficiência no fluxo 
sanguíneo em uma determinada 
área do cérebro. Essa falta ou res-
trição no fornecimento de sangue 
pode provocar lesão ou morte ce-
lular e danos nas funções neuroló-
gicas. Além de provocar mortes, o 
AVC é a principal causa de incapaci-
dade em adultos no mundo.

A WSO recomenda, para saber 
se uma pessoa está tendo AVC, primei-
ramente, pedir que a pessoa sorria e 
que se observe se o sorriso está torto. 
Em seguida, verificar se ela consegue 
levantar os dois braços. Outro passo é 
verificar se há alguma diferença na fala, 
se está arrastada ou enrolada. Caso 
seja identificado algum desses sinais, 
deve-se procurar imediatamente um 
serviço de saúde.

Brasília – Um grupo de cien-
tistas do Instituto do Cérebro da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (ICe-UFRN), em colabora-
ção com cientistas da Universidade 
de Uppsala, na Suécia, descobriu o 
funcionamento de mecanismo da 
memória que pode ajudar na elabo-
ração de medicamentos para a cura 
do mal de Alzheimer e da esquizo-
frenia, entre outras doenças.

De acordo com os cientistas, 
o cérebro utiliza somente um meca-
nismo para gravar e lembrar memó-
rias, alternando entre uma função 
e outra em fração de segundo. Nas 
pesquisas, os cientistas descobri-
ram que as células responsáveis 
pela memória são sensíveis à nico-
tina, precisamente o grupo analisa-
do. Outros pesquisadores deverão 
tentar desenvolver um medicamen-
to semelhante à substância, porém, 
sem os efeitos nocivos.

O neurocientista e professor da 
UFRN Richardson Leão, que participou 
das pesquisas, disse que é necessário 
ter cautela sobre os medicamentos 
que serão desenvolvidos. Segundo 
ele, é preciso ainda realizar mais eta-
pas de pesquisas. “As pesquisas são 
feitas com animais - neste caso espe-
cífico, com roedores - que são diferen-
tes dos seres humanos, embora, no 
caso das células estudadas, existam 
semelhanças.”

Os pesquisadores descobri-
ram que a ativação de um tipo espe-
cífico de neurônios, conhecido como  
OLM , altera o fluxo de informação 
do hipocampo - região cerebral que 
funciona de forma semelhante à 
memória RAM dos computadores, 
armazenando temporariamente a 
informação que depois será salva 
no córtex. A revelação foi possível 
devido aos avanços tecnológicos 
recentes e testes feitos com camun-
dongos transgênicos. Pesquisas an-
teriores indicavam que os neurônios 
do tipo OLM tinham um papel-chave 
no controle da memória.

Jorge Wamburg
Da Agência Brasil

a tecnologia se tornará 
rotineira “no máximo em 
20 anos”, de acordo com o 
avanço das pesquisas feitas 
atualmente.

O olho biônico utiliza 
uma câmera de vídeo para 
enviar ao cérebro as imagens 
captadas por eletrodos que o 
paciente pode ter instalados 
até na língua. Uma experiên-
cia recente, realizada na Aus-
trália, comprova a afirmação 
do Dr. Rey de Faria.

Protótipo
O Bionic Vision Aus-

tralia (BVA), consórcio fi-
nanciado pelo governo, 
implantou o “protótipo 
preliminar” de um olho ro-
bótico em uma mulher com 
perda hereditária da visão 
provocada por retinite pig-
mentosa degenerativa, um 
tipo de degeneração da re-
tina que leva à perda da vi-
são e não tem cura.

Descrito como um 

“olho pré-biônico”, o mi-
núsculo aparelho com 24 
eletrodos foi colocado 
sobre a retina de Dianne 
Ashworth e enviou impul-
sos elétricos para estimu-
lar as células nervosas de 
seus olhos.  Ela descreveu 
a assim a experiência: “Eu 
não sabia o que esperar, 
mas de repente consegui 
ver um pequeno clarão. A 
cada estímulo, surgia uma 
forma diferente diante dos 

meus olhos”.
Penny Allen, o cirur-

gião que implantou o apa-
relho, descreveu-o como 
o primeiro do mundo. O 
dispositivo de Ashworth 
só funciona quando está 
conectado dentro do la-
boratório e o presidente 
do BVA, David Penington, 
disse que seria usado para 
explorar como as imagens 
são “construídas” pelo cé-
rebro e pelo olho.

Brasília - No Brasil, existem mais 
de 6,5 milhões de pessoas com defici-
ência visual, sendo 582 mil cegas e 6 
milhões com baixa visão, segundo da-
dos do Censo 2010, do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

É com a preocupação de evitar 
que essa situação piore que se come-
morou ontem no país o Dia Mundial 
da Visão, principal ação do Programa 
Visão 2020: O Direito à Visão, inicia-
tiva conjunta da Or-
ganização Mundial da 
Saúde (OMS) e da Agên-
cia Internacional para a 
Prevenção da Cegueira 
(IAPB). A data é  sempre 
na segunda quinta-feira 
de outubro.

O objetivo do pro-
grama é eliminar a ce-
gueira evitável em todo 
o mundo até o ano 
2020. Isso porque até 
80% dos casos de ce-
gueira resultam de cau-
sas previsíveis ou tratá-
veis, mas a cada cinco 
segundos uma pessoa 
fica cega no mundo e 
uma criança perde a visão a cada mi-
nuto. São 285 milhões de pessoas no 
mundo vivendo com baixa visão ou 
cegueira. Desses, 39 milhões são ce-
gas e 246 milhões têm moderada ou 
grave deficiência visual.

De acordo com o presidente do 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
(CBO), Marco Antônio Rey Faria, cam-
panhas como a do Dia Mundial da 
Visão são importantes para conscien-
tizar a população sobre a necessidade 
de acompanhamento médico especia-

lizado, para evitar que os problemas 
dos olhos se agravem e acabem resul-
tando em cegueira, que poderia ser 
evitada em cerca de 80% dos casos.

Sintomas invisíveis
Segundo o médico, muitas doen-

ças relacionadas à visão não apresen-
tam sintomas e, quando descobertas, 
já estão em estágio bastante avança-
do e de difícil regressão. “É o caso do 

glaucoma, a maior cau-
sa de cegueira no mun-
do, sendo que, no Bra-
sil, mais de 1 milhão de 
pessoas são portadoras 
da doença”, informa 
Rey Faria.

O glaucoma se ca-
racteriza pelo aumento 
da pressão intraocultar 
– explica o presidente 
do CBO – que leva a 
uma atrofia progressiva 
do nervo ótico, se não 
controlada, e compro-
mete o campo de visão 
do paciente. “Na fase 
final, é como se ele es-
tivesse olhando apenas 

por um buraco de fechadura”, explica 
o médico.

Apesar da gravidade, hoje o glau-
coma pode ser tratado com sucesso, 
tanto com drogas como por meio de 
laser e cirurgias até de implante de 
válvulas na região afetada. O mesmo 
ocorre com outras doenças oculares, 
segundo o médico, pois “a medicina 
está muito evoluída e, com as técnicas 
atuais, a imensa maioria das doenças 
oftalmológicas é facilmente tratada 
quando descoberta prematuramente”.

País tem 582 mil pessoas cegas 
e seis milhões com baixa visão 

80% dos ca-
sos de cegueira 
resultam de 
causas previ-
síveis ou tra-
táveis e a cada 
cinco segundos 
uma pessoa fica 
cega no mundo

Brasília - Pesquisadores 
terão acesso a R$ 8 milhões 
para elaborar estudos cien-
tíficos e tecnológicos sobre 
igualdade de gênero, violên-
cia contra a mulher, instru-
mentos de ação do Estado, 
feminismo, entre outros. O 
aporte foi anunciado ontem, 
no lançamento da quarta 
chamada do Edital Relações 
de Gênero, Mulheres e Femi-
nismos, no âmbito do Pro-
grama Mulher e Ciência, que 
visa a estimular a produção 
científica, a reflexão crítica 
sobre as desigualdades e a 
sensibilização da sociedade. 
Essa é a primeira linha de fi-
nanciamento específica para 
estudos no campo do gênero.

O edital foi lançado pelo 
Ministério de Ciência, Tec-
nologia e Inovação (MCTI) 
em parceria com o Conselho 
Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico 
(CNPq), a Secretaria de Polí-
ticas para as Mulheres (SPM) 
e o Ministério do Desenvol-
vimento Agrário (MDA). Dos 
R$ 8 milhões disponíveis, R$ 
3 milhões são do MCTI, R$ 3 
milhões da SPM e R$ 2 mi-
lhões do MDA.

Segundo o edital, esta-
rão disponíveis duas linhas 
de financiamento de pesqui-
sas. A primeira, que corres-
ponde a 25% do total, irá 
para acadêmicos com douto-
rado concluído há menos de 
cinco anos, no valor de até R$ 
50 mil. A segunda, 75% do 

total, será destinada a dou-
tores com o título há mais de 
cinco anos.

Os interessados terão 
até o dia 14 de novembro 
para apresentar as propos-
tas ao CNPq. Os resultados 
serão divulgados a partir da 
segunda quinzena de dezem-
bro. A bolsa para pesquisa 
será concedida aos pesqui-
sadores em duas parcelas, 
dependendo de previsão or-
çamentária. Dúvidas podem 
ser tiradas pelo e-mail cha-
mada.genero2012@cnpq.br.

“A questão de gênero 
tem de transversalizar a atu-
ação de vários ministérios e 
não ser concentrada só na 
secretaria [SPM], que deve 
ser um ponto impulsionador. 
Sabemos que se deixarmos 
para os ministérios pensa-
rem sobre as políticas pú-
blicas para as mulheres, isso 
não tomaria o lugar impor-
tante que tem de ser toma-
do˜, informou a ministra da 
SPM, Eleonora Menicucci.

Segundo ela, a secreta-
ria estará empenhada, ainda, 
em incluir o tema de gênero 
no Programa Ciência sem 
Fronteiras, que promove a 
oportunidade a estudantes 
brasileiros de cursarem uni-
versidades no exterior.

“A discussão sobre esse 
tema faz com que nós saia-
mos do nosso lugar de con-
forto para pensar e introduzir 
novas questões e temáticas, 
que, na verdade, já são velhas. 
As mulheres são 52% da po-
pulação e mãe da outra meta-
de˜, disse Eleonora.

Pesquisas e estudos terão 
investimentos de R$ 8 mi

igUalDaDE DE gÊNERo

De acordo com o presidente do CNPq, Glaucius Oliva, o objetivo do financiamento, além de estimular a produção científica, é o de 
promover a participação da mulher na pesquisa e em carreiras acadêmicas.

“Esperamos que esse edital gere riqueza de conhecimento e possibilite a elaboração de novas políticas públicas em todos os âmbi-
tos da administração pública”, explicou o presidente do CNPq.

Carolina Sarres
Da Agência Brasil



Saúde

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 12 de outubro de 2012

Cirurgia bariátrica
Idade mínima para procedimento pelo SUS será de 16 anos

Brasília – No Dia Nacional de 
Prevenção à Obesidade, lembrado 
ontem, o Ministério da Saúde infor-
mou que vai reduzir, de 18 para 16 
anos, a idade mínima para realiza-
ção de cirurgia bariátrica no Sistema 
Único de Saúde (SUS), nos casos em 
que há risco de morte para o pacien-
te.

De acordo com o comunicado da 
pasta, a decisão foi tomada com base 
em estudos que apontam o aumen-
to da obesidade entre adolescentes. 
Dados da Pesquisa de Orçamentos 
Familiares de 2009 (POF) indicam 
que, na faixa de 10 a 19 anos, 21,7% 
dos brasileiros apresentam excesso 
de peso. Em 1970, o índice era 3,7%.

Exames e técnicas
O governo anunciou ainda a 

inclusão de exames e de técnicas 
cirúrgicas para redução de estôma-
go. Atualmente, o SUS autoriza três 
técnicas: a gastroplastia com deri-
vação intestinal; a gastrectomia com 
ou sem desvio duodenal; e a gastro-
plastia vertical em banda, que será 
substituída por apresentar signifi-
cativo índice de novo ganho de peso 
pelo paciente. No lugar desse pro-
cedimento, está prevista a inclusão 
da gastroplastia vertical em manga 
(sleeve).

Na cirurgia plástica reparadora 
pós-operatória, além da oferta da 
cirurgia plástica reconstrutiva do 
abdome para correção dos excessos 
de pele (chamada de dermolipcto-
mia abdominal), a rede pública deve 
passar a oferecer também o proce-
dimento que inclui a intervenção na 
parte posterior do tronco.

Antes de se submeter a uma das 
três técnicas, o paciente entre 16 e 
65 anos deve passar por avaliação 
clínica e cirúrgica e ter acompanha-
mento com equipe multidisciplinar 
durante dois anos. Nesse período, 
ele terá de fazer dieta e, se os resul-
tados não forem positivos, a cirurgia 
será recomendada.

“O Ministério da Saúde continua-

Brasília – Uma em cada 12 pesso-
as corre o risco de sofrer infartos, de 
ter doenças cardíacas e câncer devido 
à obesidade, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), vinculada às 
Nações Unidas. O estudo, avaliando o 
modo de vida em 194 países, mostra 
que a hipertensão e o sobrepeso cres-
cem conforme o aumento de ingestão 
de gordura, açúcar e sal, assim como a 
redução de exercícios físicos. 

De acordo com a OMS, a situação 
de sobrepeso e a obesidade são defi-
nidas quando há um acúmulo anormal 
ou excessivo de gordura no organismo, 
pondo em risco a saúde da pessoa.

Os especialistas ressaltam que o so-
brepeso e a obesidade são fatores de 
risco para a saúde, pois podem acarre-
tar uma série de doenças crônicas, in-
cluindo diabetes, doenças cardiovascu-
lares e câncer.

Em geral, o sobrepeso e a obesida-
de são considerados um problema ape-
nas em países de alta renda. Há, ainda, 
informações de que os casos de sobre-
peso e obesidade têm aumentado nos 
países em desenvolvimento.

Uma em cada 12 pessoas corre
o risco de sofrer um infarto

Foto: Ilustração

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

rá fortalecendo as ações primárias e 
de prevenção da obesidade por meio 
do incentivo à mudança dos hábitos 
de vida da população, principalmen-
te alimentação adequada e prática 
de exercícios físicos regulares”, des-
tacou a nota.

As novas regras constam na 
Consulta Pública nº 12, de 24 de 
setembro de 2012, que ficará dis-
ponível à população até a próxima 
segunda-feira (15). A proposta deve 

substituir as portarias nº 492 e 493, 
de 31 de agosto de 2007.

O documento prevê também um 
reajuste nos valores das técnicas de 
cirurgia bariátrica na tabela do SUS, 
assim como do valor pago pela rea-
lização de cinco exames ambulato-
riais pré-operatórios considerados 
obrigatórios: a endoscopia digestiva 
alta; a ultrassonografia de abdome 
total; a ecocardiografia; a ultrasso-
nografia com doppler colorido de 

vasos; e a prova de função pulmonar 
completa com broncodilatador (es-
pirometria).

IMC sofrerá mudança
Entre as diretrizes vigentes que 

não vão sofrer mudanças está o Ín-
dice de Massa Corporal (IMC) indi-
cado para realização da cirurgia ba-
riátrica, que deve ser maior que 40. 
O procedimento também pode ser 
realizado em pacientes com IMC en-

tre 35 e 40 que apresentem diabetes, 
hipertensão, apneia do sono, hérnia 
de disco e outras doenças agravadas 
pela obesidade.

Dados do ministério mostram 
que o número de cirurgias bariátri-
cas no país saltou de 1.773 em 2003 
para 5.332 no ano passado – um au-
mento de 200%. Nos três primeiros 
meses de 2012, já foram feitas 1.286 
cirurgias, com investimentos de R$ 7 
milhões. 

Macapá, Porto Alegre e 
Natal têm mais obesos

Brasília – A obesidade e o exces-
so de peso são problemas em todas 
as capitais do país, registrando per-
centuais acima de 12%. As capitais 
que lideram o ranking das populações 
obesas são Macapá, com 21,4%; Porto 
Alegre, com 19,6%; Natal, com 18,5%; 
Fortaleza, com 18,4%; e Campo Gran-
de, com 18,1%. Os dados são da pes-
quisa de Vigilância de Fatores de Ris-
co e Proteção para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico (Vigitel) de 
2011, do Ministério da Saúde, divul-
gados este ano.

Os percentuais de obesidade re-
gistrados no Rio de Janeiro são 16,5%, 
em São Paulo, de 15,5%;  no Distrito 
Federal, 15%; e em Belo Horizonte, 
14,2%.

A obesidade é considerada uma 
doença crônica, caracterizada pelo 
excesso de gordura corporal, que pro-
voca danos à saúde da pessoa. Há uma 
diferença entre obesidade e excesso 
de peso. O que define uma situação 
de outra é o Índice de Massa Corporal 
(IMC), o normal é 18,5 a 24,9. É con-
siderado sobrepeso o índice superior 
a 25. Os obesos tem IMC acima de 30.

Especialistas advertem que o 
IMC não pode ser utilizado para ava-
liar crianças com menos de 5 anos. No 
caso delas, o ministério usa o “cartão 

criança” com acompanhamento nos 
postos de saúde que avaliam a altura, 
o peso e a idade.

Menores percentuais
O estudo do Ministério da Saúde 

sobre obesidade mostra que há ca-
pitais que registram percentuais de 
obesidade menores, embora todos os 
números girem em torno de 12%. As 
capitais que apresentaram os meno-
res percentuais estão Teresina com 
12,8%, São Luís com 12,9%, Boa Vista 
com 13%, Belém com 13,2% e Goiâ-
nia com 13,3%.

O excesso de peso é caracteriza-
do pelo grupo de pessoas cujo IMC 
varia de 25 a 29, segundo os especia-
listas. Não há peso ideal, pois, de acor-
do com especialistas, o valor depende 
de cada indivíduo e fatores diversos, 
como idade, sexo, altura e estrutura 
física.

As capitais com o maior percen-
tual da população com excesso de 
peso são: Porto Alegre, com 55,4%; 
Fortaleza, com 53,7%; Maceió, com 
53,1%; e Manaus, com 51,8%. O Rio 
de Janeiro tem 49,9%, São Paulo re-
gistra 47,9%,  Distrito Federal aparece 
com 49,1% e Belo Horizonte registra 
45,3%.  Entre as capitais com os me-
nores percentuais de pessoas com 
excesso de peso, estão: São Luís com 
39,8%, Palmas, com 40,3%, e Salva-
dor, com 44,8%.

Renata Giraldi e Gabriel Palma
Da Agência Brasil

l o tratamento de doenças relacionadas à obesidade e 
ao sobrepeso custam R$ 3,57 bilhões por ano aos co-
fres públicos. É o que revela pesquisa da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), que fez o levan-
tamento a partir dos atendimentos de ambulatório e 
internações pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

l o estudo usou dados da pesquisa Vigilância de Fato-
res de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 
Inquérito telefônico (Vigitel), do Ministério da Saúde, 
referentes às doenças cardiovasculares, alguns tipos 
de câncer, diabetes, asma e osteoartrite de joelho e 
quadril.

Saiba mais

Hipertensão e o sobrepreso 
crescem conforme o aumento 
gradativo de ingestão de 
gordura, açúcar e sal e a falta 
de exercícios físicos



Práticas em psicologia
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS desenvolvidas 

pelo Curso de Psicologia do Unipê, como “O impacto 
da Síndrome de Down na relação mãe-bebê: uma 
análise psicológica”, foram apresentadas na 2ª 
Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, realizada 
no Parque do Anhembi, em São Paulo.

Vários professores e alunos da instituição, 
levados pela coordenadora do curso, Ângela Coelho, 
para participar do evento que reuniu 3 mil pessoas 
de todo o país e do exterior.

O Conselho Regional de Psicologia levou tam-
bém para participar da mostra a artesã paraibana 
Maria Eterna, que faz trabalhos em algodão colo-
rido e o poeta repentista Oliveira de Panelas.

FOTO: Goretti Zenaide

Jantar da API
A ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE IMPRENSA pede a 

ajuda dos paraibanos para a conclusão das obras de refor-
ma da sede e, para isso vai promover um jantar festivo de 
posse da nova diretoria, onde o ingresso é de R$ 100,00.

A presidente da entidade, jornalista Marcela Sitônio 
informa que além dos comes e bebes, o convidado vai par-
ticipar de sorteios de obras dos artistas plásticos Clóvis 
Júnior, Miguel dos Santos e Flávio Tavares.

O evento será, às 20h no dia 8 de novembro no Solar 
do Conselheiro, no Centro Histórico da capital.

Roberta Aquino, Tina Andreoli e Risomar Dias na Calzature

Escritora Irene Dias Cavalcanti, a anfitriã Fátima Lisboa e Iapoan Dias

FOTO: Goretti Zenaide

O Pássaro Real

Bancária Cyane Souto 
Maior, produtor cultural 
Buda Lira, Sras. Socorro 
Pordeus e Celeste Martins 
Guerra, procuradora Socor-
ro Lemos Mayer, hoteleiro 
Alberto Ribeiro Coutinho, 
artista plástica Celene 
Sitônio, advogados Fred 
Barbosa e Carlos Frederico 
Rocha Pedrosa, executivo 
Zélio Marques, ex-deputado 
Robson Dutra, museóloga 
Maria Botelho, cantora Gra-
cinha Telles.

FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“O mundo não será salvo 
pelos caridosos, mas 
pelos eficientes”

“Eu não quero ganhar 
dinheiro, quero é me 
sentir maravilhosa”

ROBERTO CAMPOS MARILYN MONROE

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   “Com a Virgem Mãe da Guia 
acolhemos Jesus, nossa alegria” 
é o tema da tradicional  Romaria 
da Guia que será realizada hoje 
no município de Lucena.
   O despertar será às 3h com 
queima de fogos, apresentação da 
Banda Marcial de Lucena e bênção 
do Santíssimo Sacramento na 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus 
Menino. A saída é às 4h e às 8h 
haverá missa campal celebrada 
pelo arcebispo Dom Aldo Pagotto.

Zum Zum Zum
   O advogado Moacyr Arcoverde passa o feriadão em Brasília, onde 
participa da festa dos 70 anos do advogado Reginaldo Oscar de Castro, ex-pres-
idente da Ordem dos Advogados Nacional.

   Foi com muitos momentos de emoção a missa de ação de graças pelos 
15 anos de sacerdócio do padre José Carlos, na Igreja de Nossa Senhora de 
Fátima do Mirmar. O evento reuniu fiés e amigos leais do padre, além de sua 
família que veio de Pernambuco, sendo oferecido aos convidados um jantar 
no salão superior da igreja.

Promotores de Justiça Eduardo e Socorro Mayer, ela está 
aniversariando hoje

FOTO Goretti Zenaide

A aniversariante de hoje, Socorro Pordeus e Ildenir Palitot

Domus Hall
OS FÃS DO REI 

Roberto Carlos não 
perdem por esperar! 
Se até o dia 6 de 
dezembro terminarem 
as reformas da casa 
de espetáculo Domus 
Hall, no Manaíra Sho-
pping, o cantor queri-
dinho do Brasil estará 
em solo paraibano.

O empresário 
Júnior Evangelista está 
empenhado para que 
isto aconteça, reabrin-
do em grande estilo a 
Domus que promete 
bombar neste verão!

A PRESIDENTE da Aemp, Rozane Gomes e a vice, 
Elzabeth Coutinho vão promover uma festa cultural 
para homenagear as crianças no Teatro do Sesi, às 16h 
no próximo dia 23. Será com a apresentação da peça O 
Pássaro Real, da dramaturga paraibana Lourdes Ramalho, 
encenado pelo grupo de teatro infantil da Aemp. 

Um dia de pesquisador
ENTRE AS DIVERSAS atividades voltadas para as 

crianças neste seu dia, está a trilha temática “Um dia 
de pesquisador”, proposta pelo Jardim Botânico de João 
Pessoa, onde a garotada vai se divertir em busca pelas 
plantas da Mata do Buraquinho.

As trilhas são para crianças entre 8 e 12 anos, nos 
horários das 9h às 10h e também, das 14h às 15h, sendo 
elas acompanhadas de guias do próprio Jardim Botânico.

Cabo Branco
O PRESIDENTE do 

Esporte Clube Cabo Bran-
co, Antônio Toledo, está 
convocando os sócios 
para um recadastramen-
to na secretaria daquela 
instituição, até o dia 9 
de novembro. A ideia é 
atualizar o quadro de 
sócios para viabilizar um 
melhor controle na por-
taria do Clube.

Foto na Praça

A CASA DAS ARTES 
Visuais promove hoje a 
terceira edição do pro-
jeto Foto na Praça, em 
comemoração ao Dia das 
Crianças. 

O tema será a infân-
cia e, além da exposição 
na Praça Alcides Carneiro, 
em Manaíra, à tarde haverá 
atividades voltadas aos 
pequenos, como sorteio 
de bolsas para Colônia de 
Férias da CAV, distribuição 
de pipoca e picolé.

A iniciativa tem o 
apoio da Funjope e Sedurb, 
sendo coordenada por 
Fernanda Eggers em par-
ceria com Cris Calaço, Dani 
Calaço e Escoteiros Galé.

Meio ambiente
TÉCNICOS DA Secre-

taria de Estado dos Recur-
sos Hídricos, do Meio Ambi-
ente e da Ciência e Tec-
nologia, em parceria com 
a Sudema, promovem um 
debate sobre preservação 
e sustentabilidade. 

Será na próxima 
segunda-feira, às 14h no 
Jardim Botânico de João 
Pessoa.

Verão colorido

A EMPRESÁRIA 
Fátima Lisboa Lopes 
foi a anfitriã da última 
quarta-feira na Calza-
ture, do Manaíra Shop-
ping. Com um delicioso 
coquetel, ela recebeu 
clientes especiais para 
mostrar a terceira 
coleção para o verão, 
onde o “color blocking” 
continua forte neste 
verão, colorindo as 
prateleiras da loja.
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Médicos suspendem 
atendimentos a planos de 
saúde a partir de segunda
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Opções para divertir os pequenos
dia das crianças
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A programação é vasta 
para quem planeja aproveitar 
o Dia das Crianças e o fim de 
semana na companhia dos pe-
quenos. Há opções para quem 
gosta de cinema, teatro, mú-
sica ou literatura. Na Estação 
Cabo Branco, as atividades 
começaram na última terça-
-feira (9) e encerram-se ape-
nas domingo.    

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba tem pro-
gramação especial para o Dia 
das Crianças. Durante toda a 
manhã, no quartel do Coman-
do Geral, as crianças partici-
parão de atividades como ra-
pel, arvorismo, pista de corda, 
futebol, vôlei, futsal, prática 
de combate a incêndio e uso 
de extintor, palhaços, cama 
elástica, competições diver-

sas, piscina, máquinas de pi-
poca e algodão doce, oficina 
de maquiagem e oficina de 
pintura e cinema.

A novidade este ano, se-
gundo o coordenador da pro-
gramação, tenente coronel 
Vilmar Dias de Oliveira, será 
a instrução de uso do extintor 
para debelar incêndio. 

No Parque  Arruda Câ-
mara (Bica), em João Pessoa, 
de acordo com o diretor Jair 
Camilo, haverá a presença 
de palhaços e a distribuição 
grátis de água mineral. Será 
cobrada taxa de R$ 1 para o 
acesso a Bica. Os portões se-
rão abertos às 8h e funciona-
rá até as 16h.

O Serviço Social do Co-
mércio da Paraíba (Sesc) ce-
lebra o Dia das Crianças. As 
ações acontecem em todas as 
unidades com diversas ativi-
dades recreativas, brincadei-
ras, banhos de piscina e muita 
cultura, a partir das 9h.

Programação garante 
alegria e animação. É só 
escolher para onde ir

EsTaçÃO caBO BrancO

  sexta-feira 12

l Espaço crescer
Hora: 9h às 21h
Local: 1º pavimento da 
Torre Mirante da Estação 
Cabo Branco
Aberto ao público
 
l Maratona Estacine Kids
Filmes: 
Curtas do Estúdio Pixar – 
9h
As Aventuras de Chihiro – 
10h
Meu Vizinho Totoro – 14h
Castelo Animado – 16h
Local: Auditório 3 da Esta-
ção das Artes – novo pré-
dio
Aberto ao público
                          
l Lançamento do livro de 
Jairo cézar
Hora: 14h
Local: 1º pavimento da 
Torre Mirante da Estação 
Cabo Branco
Aberto ao público
 
Projeto João Pessoa Vida 
Saudável
Local: Área externa da Es-
tação Cabo Branco
Hora: 14h às 19h
Aberto ao público
 
l companhia Boca de cena 
– Teatro de Bonecos
Hora: 17h
Local: Anfiteatro da Esta-
ção Cabo Branco
Aberto ao público
 
l cinEMa
- Hotel Transilvânia
Cinespaço Mag Shopping:  
3D – DU: 14h – 16h – 18h | 
3D – LEG: 20h – 22h
Box Cinépolis Manaíra:  
3D Dub. – 12h – 14h – 16h- 
18h30 – 20h50
Cinesercla Tambiá Shop-
ping: Dublado 3D – 14h20 
– 16h20 – 18h20 – 20h20

- Tinker Bell – O Segredo 
das Fadas
Box Cinépolis Manaí-
ra: Dub. – 13h30, 15h30, 
17h15

l LiTEraTUra
- Lançamento do livro 
“Lupi, o gambá perfuma-
do”
Sexta-feira, 12
Nieara Saad, de apenas 

11 anos, já tem 98 livros 
escritos e irá lançar, pela 
primeira vez, um deles: 
Lupi o Gambá Perfuma-
do. O livro conta a histó-
ria de um gambá que, por 
ser diferente, foi excluído 
do seu grupo, mas acabou 
influenciando o mundo 
com a sua diferença. O li-
vro tem uma história lin-
da, adesivos e atividades.
Local: Livraria Leitura, no 
Manaíra Shopping (pipoca 
e algodão doce grátis)
Horário: 11h

l FOTOGraFia
Exposição Criança na Pra-
ça
Sexta-feira, 12
Terceira edição do pro-
jeto Foto na Praça, inti-
tulada Criança na Praça, 
apresenta trabalhos com 
o tema “Infância”. Para-
lelamente à exposição te-
mática, as crianças terão 
oportunidade de fazer 
arte com a oficina de pin-
tura e terão entreteni-
mento garantido com o 
teatro infantil. Também 
serão realizadas brinca-
deiras, atividades com os 
Escoteiros Galé e sorteio 
de bolsas para a Colônia 
de Férias 2013 da CAV, 
além de distribuição de 
pipoca e picolé.
Local: Praça Alcides Car-
neiro, em Manaíra (es-
quina da Av. João Câncio 
e rua. Euzely Fabrício de 
Souza) 
Horário: das 10h às 18h

l sHOW
Simony e a Turma do Car-
rossel
Sexta-feira, 12
Local: Espaço Cultural (in-
gressos no local)
Horário: 16h30

l aPrEsEnTaçÃO MUsicaL 
E BrincadEiras
Semana das Crianças do 
Mag Shopping (Entrada 
franca)
Dias 12, 13 e 14 de outubro 
(no hall do cinema, 2º piso)
Apresentação: Pucca e 
Garu, Galinha Pintadinha, 
teatro de bonecos, escultu-
ra em balões Super Mário e 
a Princesinha
Horário: a partir das 15h

A festa do HU para as crianças com fissuras labiopalatinas contou com palhaços, educação para higiene bucal e muitas brincadeiras

Mais de 100 crianças e 
adolescentes fazem anual-
mente cirurgia de fissuras la-
biopalatinas no Hospital Uni-
versitário Lauro Wanderley 
da Universidade Federal da 
Paraíba (HULW/UFPB). On-
tem, o HU homenageou todas 
essas crianças com uma festa 
no Ginásio de Práticas Integra-
tivas. Segundo o coordenador 
do serviço de fissuras labiopa-
latinas do HU, o médico Paulo 
Germano Furtado, as crianças 
que procuram esse tratamento 
vêm de todo o Estado da Paraí-
ba, e atualmente existe uma fila 
de espera de 30 para realiza-
ção de cirurgias, sendo 60% do 
interior do Estado.

Ele disse que as cirurgias 
de fissuras labiopalatinas são 
realizadas no HU e no Hospi-
tal Arlinda Marques e que as 

crianças submetidas a esses 
tratamentos buscam a reabili-
tação da parte estética, funcio-
nal, psicológica e social já que 
são muito rejeitados no meio 
em que vivem. As cirurgias 
também envolvem tratamento 
ortodôntico e de fonoaudió-
loga já que prejudica até a voz 
dos pacientes. “Trata-se de um 
tratamento de alta complexi-
dade, mas os resultados têm 
sido positivos conseguindo a 
reabilitação completa dos pa-
cientes”, disse o médico.

A Festa das Crianças com 
fissuras labiopalatinas é rea-
lizada todos os anos a partir 
da iniciativa dos servidores do 
Serviço de Fissuras Labiopala-
tinas do HULW, referência para 
o tratamento da doença no Es-
tado, que visa proporcionar um 
momento de alegria para estes 
pacientes, que são na maioria 
carentes. Na festa deste ano 
houve apresentação do grupo 

Palhasus, educação para higie-
ne bucal e apresentação de vio-
lão dos próprios usuários.

Conheça o serviço
Fundado em setembro 

de 1991, o Serviço de Fissuras 
Labiopalatinas do HULW dis-
põe de uma equipe multipro-
fissional composta por médi-
co cirurgião, fonoaudiólogo, 
ortodontista, assistente social, 
enfermeira e psicólogo. O setor 
possui 1.780 pacientes.

A doença
A fissura labiopalatina, 

também conhecida como lá-
bio leporino, é uma abertura 
da região do lábio ou pala-
to (céu da boca), ocasionada 
pelo não-fechamento dessas 
estruturas, que ocorre entre a 
quarta e a décima semana de 
gestação. O adjetivo leporino 
refere-se à semelhança com o 
focinho fendido de uma lebre. 

Seus portadores, além de grave 
problema estético, apresentam 
distúrbios funcionais, desde a 
alimentação até a fala.

Elas estão entre as más-
-formações craniofaciais mais 
frequentes, representando 
cerca de 25% do total. Estima-
-se que sua incidência no Bra-
sil seja de um para cada 650 
indivíduos nascidos vivos. 
Levando-se em consideração a 
população paraibana, a estima-
tiva é que nosso Estado possui 
em torno de 5.500 portadores 
da doença. 

Maria José, mãe de Juliana 
Vasconcelos, 5 anos, veio do 
município de Monteiro para re-
alizar o tratamento da filha que 
nasceu fissurada. “Com o tra-
tamento imposto pela equipe 
médica do HU, o problema de 
minha filha melhorou 100%”. A 
garota ainda deverá se subme-
ter a outras cirurgias para ficar 
totalmente curada da doença.

HU promove brincadeiras para pacientes
FissUra LaBiOPaLaTina

Festa une crianças e a Polícia Solidária
Cerca de 500 alunos das escolas 

municipais Agostinho Fonseca Neto, 
na comunidade Bela Vista (bairro 
do Cristo) e Escola Alice Carneiro, 
(Bairro de Manaíra), tiveram ontem 
um dia de festa e comemoração em 
homenagem a elas com apresenta-
ções culturais, sorteio de brindes, 
entrega de brinquedos e recreação, 
com algodão doce, picolé, churros, 
cachorro quente e muito suco e re-
frigerante. Nos dois bairros as festas 
tiveram a participação da Polícia 
Militar Solidária que também distri-
buiu presentes para as crianças.

As comemorações pelo Dia das 
Crianças tiveram início às 8h, na co-
munidade Bela Vista (Cristo), onde 
os policiais da Unidade de Polícia 

Solidária (UPS) prepararam o ginásio 
da Escola Agostinho Fonseca Neto 
onde estuda 300 alunos. Lá foram 
realizadas diversas brincadeiras, 
competições de Judô, exibição de fil-
mes e até dança em uma sala que foi 
transformada em uma boate. Tudo 
regado a lanches e entrega de brin-
des. Na oportunidade a UPS, que faz 
parte da Cavalaria, levou alguns ca-
valos para que as crianças pudessem 
montar e tirar fotos com os animais.

Segundo a gestora da escola, 
Cristina Novais, a festa também con-
tou com o apoio do rotary Clube. 
Toda a festa foi subdividida em ofici-
nas com diversos brinquedos que fo-
ram utilizados por crianças na faixa 
etária de 4 a 14 anos. O estudante 

Vítor Augusto de 10 anos, disse que 
estava se divertindo muito na home-
nagem feita pela escola. “Eu e meus 
amigos estamos gostando muito da 
festa e vamos aproveitar muito o pu-
la-pula”. Já Marcos Paulo, também 
de 10 anos, ressaltou que a festa era 
motivo de alegria para toda a turma.

“O objetivo é proporcionar ale-
gria para aqueles que são o futuro 
de nosso país e ao mesmo tempo 
aproximar mais a polícia das crian-
ças, da comunidade e das igrejas 
para que as pessoas se sintam bem 
junto a Polícia Solidária que é me-
diadora de conflitos nas comunida-
des”, destacou o tenente coronel 
Anchieta Leite, comandante da Ca-
valaria da PM.  

José Alves
zavieira2@gmail.com

Foto: Evandro Pereira



Médicos suspendem atendimentos 
a planos de saúde a partir de 2ª

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 12 de outubro de 2012

O atendimento dos 
planos ou seguradoras de 
saúde na Paraíba serão sus-
pensos a partir de segunda-
feira até o dia 25 deste mês, 
com exceção da Unimed e 
do grupo Unidas. Os médi-
cos paraibanos aderiram 
ao protesto nacional da 
categoria contra o que con-
sideram “abuso” por parte 
das operadoras e durante a 
paralisação vão atender so-
mente os casos de urgência 
e emergência e as cirurgias 
que não possam ser remar-
cadas para o período. 

Os médicos reivindi-
cam um reajuste anual dos 
honorários e a garantia de 
uma melhor assistência 
aos pacientes, sem interfe-
rência das operadoras na 
relação médico-paciente, a 
inserção nos contratos de 
índices e periodicidade de 
reajustes, além da fixação 
de outros critérios de con-
tratualização, entre outras 
exigências.

O Sindicato dos Médi-
cos da Paraíba (Simed-PB) 
informou que o movimento 
deverá contar com a parti-
cipação de 1,5 mil médicos 
paraibanos, ressaltando 
que a adesão é individual 
e voluntária. A gerente da 
entidade, Ionara Lucena, 
explicou que, caso um mé-
dico atenda algum usuário 
de um plano de saúde sus-
penso, este poderá fazer o 
reembolso do valor cobra-
do junto à operadora. 

Apesar do atendimento 
ao plano da Unimed não ser 
suspenso, o Simed, o Con-

Categoria protesta 
contra “abusos” por 
parte das operadoras

selho Regional de Medicina 
e a Associação dos Médicos 
da Paraíba encaminharão 
ofício solicitando uma au-
diência, com objetivo de 
expor a insatisfação dos 
médicos em relação aos va-
lores atualmente pagos por 
esta cooperativa aos seus 
associados. Com relação ao 
grupo Unidas, será solici-
tada uma reunião, a fim de 
dar continuidade aos as-
suntos tratados no último 
acordo.

Esta é a segunda suspen-
são dos atendimentos aos 
pacientes de planos de saúde 
este ano. A primeira ocorreu 
no dia 25 de abril por um 
período de seis horas, a fim 
de alertar a população sobre 
os baixos honorários e as in-
terferências antiéticas pra-
ticadas pelas operadoras de 
planos de saúde. 

Na época, os profissio-
nais entregaram à Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) uma propos-
ta cobrando uma nova con-
tratualização, que incluísse 
índices de reajuste dos ho-
norários e periodicidade de 
sua aplicação através de data 
base e negociação coletiva 
com as entidades médicas. 
Os profissionais afirmam 
que até o momento não obti-
veram qualquer resposta.

Em nota, o Conselho 
Federal de Medicina explica 
que, de acordo com o Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
de 2000 a 2011, registrou-
-se uma inflação acumulada 
de 119,8%. No entanto, no 
mesmo período as mensali-
dades dos planos cobradas 
aos seus clientes sofreram 
aumento de 150,89% e os 
valores de consultas e pro-
cedimentos teve reajuste 
inferior a 60%. 

NOSSA SENHORA dA guiA

Fotos: Divulgação

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

23ª Romaria será realizada hoje em Lucena

Saiba maiS

 nReivindicação dos médicos

l Reajuste dos honorários de consultas e outros pro-
cedimentos, tendo como referência a CBHPM.
l Inserção nos contratos de critério de reajuste, com 
índices definidos e periodicidade, por meio de nego-
ciação coletiva.
l Inserção nos contratos de critérios de descredencia-
mento.
l Resposta da ANS, por meio de normativa, à propos-
ta de contratualização, encaminhada pelas entidades 
médicas.
l Fim da intervenção antiética na autonomia da rela-
ção médico-paciente.      

Pelo menos três equipes da 
Capitania dos Portos ficarão res-
ponsáveis pela fiscalização das 
embarcações e demais estrutu-
ras marítimas em toda a orla da 
região metropolitana de João 
Pessoa no feriadão. O trabalho 
será preventivo como acontece 
sempre nos finais de semana, 
e em todos os dias da semana 
no período de verão. Os condu-
tores que cometerem infrações 
poderão ter o veículo apreen-
dido e ainda pagar multa.

Segundo a Capitania dos 
Portos na Paraíba, existem cerca 
de cinco mil veículos cadastra-
dos no Estado, e é justamente a 
documentação incorreta umas 
das infrações mais comuns, 
além da condução destes equi-
pamentos por pessoas menores 
de idade ou sob efeito do ál-
cool. De acordo com o capitão 
dos Portos da Paraíba, Victor 

Buarque, as infrações que po-
dem resultar em multa, além da 
apreensão do veículo, variam 
segundo a gravidade.

“O veículo pode ficar reti-
do na marina sem autorização 
para trafegar, e a multa apli-
cada no momento da infração 
passa por um julgamento in-
terno da Capitania podendo ou 
não vigorar”, explicou.

Outras irregularidades que 
devem ser evitadas neste perío-
do e em qualquer época do ano 
é a invasão do espaço destinado 
a cada integrante do trânsito 
marítimo, sejam banhistas ou 
condutores de embarcação. O 
capitão dos Portos alertou que 
a área deve ser rigorosamente 
respeitada evitando assim aci-
dentes. “Os duzentos metros 
da costa devem ser respeitados 
pelos condutores, assim como 
as áreas próximas a marina 
também devem ser evitadas 
por banhistas. Essas áreas são 
comuns para cada tipo de pes-

Capitania dos Portos fiscaliza orla
fERiAdãO

soa com veículo ou não, e as 
crianças também devem ter um 
cuidado especial”, disse.

O capitão dos Portos da Pa-
raíba, Victor Buarque revelou 
que as áreas de maior fluxo de 
veículos marítimos na orla da 
região metropolitana estão na 
Praia de Tambaú, próximo aos 
passeios para Picaozinho, Praia 
do Poço em Cabedelo, na saída 
para os passeios para Areia Ver-
melha e áreas da Praia de Cam-
boinha, também em Cabedelo.

“Em todos os pontos da 
orla da Paraíba os cuidados de-
vem ser tomados pelos condu-
tores de veículos marítimos, e 
pelos banhistas”, alertou

O Dia de Nossa Senhora 
Aparecida na Paraíba será 
marcado pela 23ª Romaria 
de Nossa Senhora da Guia, 
que será realizada hoje, em 
Lucena. O tema deste ano é 
“Com a Virgem Mãe da Guia 
acolhemos Jesus, nossa ale-
gria”, e o lema “Permanecer 
na escola de Maria. Aprender 
seus ensinamentos”, frase do 
Papa Bento XVI. O arcebispo 
da Paraíba, Dom Aldo Pagot-
to participará do ato religio-
so, celebrando a missa cam-
pal no pátio do Santuário da 
Guia, às 8h.

A programação de  hoje co-

meça às 3h, na Paróquia Sagra-
do Coração de Jesus Menino, 
com o despertar para a 23ª 
Romaria de Nossa Senhora da 
Guia e acolhida dos romeiros, 
com queima de fogos, par-
ticipação da Banda Marcial 
de Lucena e bênção do San-
tíssimo Sacramento. Às 4h, a 
romaria sai rumo ao Santuá-
rio da Guia, num percurso de 
mais de 10 km. 

Às 8h, será celebrada a 
missa campal presidida por 
Dom Aldo Pagotto e animada 
pelo grupo Luzes da Mise-
ricórdia; e às 11h, missa no 
Santuário presidida pelo Frei 

José Cláudio de Alencar Ba-
tista, com o Ministério Nossa 
Senhora de Fátima. A Comu-
nidade Católica Nova Berith, 
da Paróquia Nossa Senhora de 
Guadalupe, no Cabo Branco, é 
a responsável por acolher os 
fiéis na entrada de Lucena. 

A Igreja Matriz de Lucena 
deu início às comemorações 
da Festa da Guia com a 1ª 
Peregrinação com a Imagem 
Missionária da Virgem da 
Guia, em sintonia com a Mis-
são Continental de Evangeli-
zação proposta pela Conferên-
cia de Aparecida. Desde o dia 4 
deste mês, a Santa visita todas 

as comunidades da Paróquia.
A Festa da Guia é cele-

brada há mais de 100 anos 
na Paraíba, mas a Romaria só 
começou a partir de 1990. Nas 
últimas edições do evento, mi-
lhares de fiéis participaram da 
procissão, que vai da Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus Me-
nino até o Santuário da Guia. 

Toda a Paróquia está en-
volvida na organização e re-
alização do evento. Os jovens 
da Região Pastoral de Várzea, 
composta por 10 paróquias e 
dois santuários, vão festejar 
o Dia Nacional da Juventude 
(DNJ) durante a Romaria. (CC)

Diovanne Filho
diovannefilho@yahoo.com.br

A Romaria de Nossa Senhora da Guia seguirá até o Santuário

O Sindicato dos Médicos da Paraíba afirma que o movimento deverá contar com a participação de 1,5 mil profissionais

l Documentação incorreta
l Condutor não habilitado
l Ausência de colete salva-vidas
l Veículos trafegando em áreas 
para banhistas

PRiNCiPaiS iNFRaÇÕES



Novo aeroporto de Cajazeiras vai 
contar com balizamento noturno

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 12 de outubro de 2012

O novo aeroporto regional 
de Cajazeiras será contempla-
do, nos próximos dias, com o 
início dos serviços de baliza-
mento noturno.  A informação 
foi dada à imprensa local há al-
guns dias pelo engenheiro An-
tonio Fleming, diretor de Ope-
rações do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER), 
adiantando que a empresa 
Directa Engenharia Ltda foi a 
vencedora do processo de lici-
tação para execução da obra.

O engenheiro justificou o 
atraso no início dos serviços, 
revelando que todo o material 
a ser utilizado no sistema de 
iluminação está sendo adqui-
rido fora do país. A empresa 
vencedora do processo de lici-
tação, segundo ele, é especia-
lizada nesse tipo de obra, com 
experiência em grandes aero-
portos do Nordeste.

Outra informação impor-
tante sobre o novo aeroporto 
de Cajazeiras é que prosse-
guem em ritmo acelerado os 
trabalhos de isolamento de 
toda a área. A cerca de isola-
mento está sendo concluída, 
que significa o cumprimento 
de mais uma exigência para o 
processo de homologação jun-
to à Agência Nacional de Avia-
ção Civil (ANAC).

Localizado às margens 
da BR 230, saída para o Esta-
do do Ceará, a 5 km do cen-
tro da cidade, o novo campo 

Pista de pousos e decola-
gens tem 1,6 mil metros e 
30 metros de largura

Sucursal de Cajazeiras 

de pouso de Cajazeiras chega 
com a promessa de impul-
sionar o desenvolvimento da 
região sertaneja. A pista de 

pouso e decolagem tem 1,6 
mil metros de comprimento 
por 30 metros de largura. O 
acesso está totalmente asfal-

tado para garantir uma me-
lhor acessibilidade.

 A expectativa dos passa-
geiros da microrregião de Ca-

jazeiras, principalmente do em-
presariado que ainda utiliza o 
aeroporto de Juazeiro do Norte, 
no Ceará, é que o novo campo 

de pouso seja totalmente con-
cluído e homologado até o iní-
cio do próximo ano, conforme 
asseguram técnicos do DER.

A região do Brejo paraibano, a 120 
km de João Pessoa, abriga inúmeras 
experiências positivas do turismo ru-
ral. Atividades criativas, que envolvem 
gastronomia, artesanato, hospedagem, 
música, com foco na experiência e a na 
produção, são referência para o fomen-
to do turismo na Paraíba e já são mo-
delo para outros estados. Na próxima 
quarta e quinta-feira (17 e 18), a cidade 
de Areia recebe oito analistas de turis-
mo de Pernambuco, que irão conhecer 
de perto casos de sucesso do turismo 
rural paraibano. 

De acordo com a gestora de Turis-
mo do Sebrae Paraíba, Regina Amo-
rim, a equipe vai conhecer as ações de 
inovação adotadas nos equipamentos 
turísticos de Areia e que estão agre-
gando diferencial para o turismo da 
região. “São casos de sucesso nas áreas 
de agronegócios, cultura, artesanato, 
música, gastronomia e hospedagem 
que inovaram dentro da metodologia 
da produção associada ao turismo, ge-
rando produtos e serviços de qualidade 
no turismo rural do nosso Estado”, dis-
se Regina. 

A gestora destacou que a visita de 
especialistas em turismo de Pernam-
buco é resultado dos contatos estabe-
lecidos durante a 8a Feira Regional de 
Turismo Rural (Ruraltur), realizada em 
Campina Grande, em agosto. “Durante 
o evento foi possível mostrar o que a 
Paraíba está desenvolvendo no turismo 
rural e como estamos inovando para 

oferecer aos turistas produtos diferen-
ciados”, ressaltou. 

A gestora de Informações Turísticas 
da Empresa de Turismo de Pernambuco 
(Empetur), Daniela Alecrim, disse que a 
visita tem o objetivo de contribuir com 
o desenvolvimento e aprimoramen-
to do turismo rural de Pernambuco. 
“Queremos visitar os equipamentos de 
turismo rural e as experiências positivas 
do segmento que o destino apresenta. 
Para incremento do nosso turismo ru-
ral, nada melhor do que a visita in loco 
de casas de sucesso”, destacou Daniela. 

 Além da Empetur, a visita a Areia 
vai contar com a participação de técni-
cos da Fundação Gilberto Freire (PE), da 
Associação Pernambucana de Turismo 
Rural (APTURR) e da Associação Per-
nambucana dos Produtores de Aguar-
dente de Cana e Rapadura (APAR). 

 Atividades Criativas
No início de 2012, o Sebrae Paraíba 

mapeou e enumerou 30 atividades cria-
tivas na cidade de Areia e mais 17 no 
município de Bananeiras. As atrações 
são variadas e não há limite para a cria-
tividade. São engenhos que mostram 
a produção da cachaça e oferecem de-
gustação, a doceira que faz seu produ-
to artesanalmente junto com o cliente, 
a artesã que ensina seu ofício a quem 
visita a loja, servindo um café com bis-
coitos caseiros, artesãos que mostram o 
trabalham feito com a palha da bana-
neira, em um piquenique.

Turismo no Brejo paraibano é 
referência para outros estados 

desenvolvimento

O projeto de educação 
empreendedora da agência do 
Sebrae em Sousa, no Sertão 
paraibano, realizará duas pa-
lestras masters na 8ª Exposi-
ção de Produtos e Serviços do 
Vale do Piranhas (8ª Expovale), 
com temas inovadores para os 
empresários e empreende-
dores locais, com consultores 
de renome nacional. O evento 
será realizado entre os dias 18 
e 21 de outubro, na cidade de 
Sousa. No dia 18, “Nordeste, 
Nordestes: Desafios da Inova-
ção em Microrregiões Porta-
doras de Futuro”, com Cláudio 
Marinho. No dia 21, Marcelo 
Miyashita falará sobre “Ne-
tworking e Redes de Negócios”.

Cláudio Marinho, desde 
2007, é consultor de cenários 
e gestão estratégica. Atua em 
várias empresas, como a Coca-
-Cola Guararapes, o Jornal do 
Commercio e no Sebrae pelo 
Nordeste, entre outras. Ele 
também foi secretário de Pla-
nejamento de Pernambuco até 
2006, e responsável pelo proje-
to Porto Digital.

Como ocupou diversos 
cargos importantes e estraté-
gicos, passará conhecimentos 
inovadores aos participantes. 
Marinho fará uma palestra 
interativa, baseada na expe-
riência do profissional como 
consultor de planejamento 
estratégico e gestão da inova-
ção para o setor público e em-

presas privadas. “Inovar, para 
a empresa, é fazer diferente e 
aumentar o faturamento”, res-
salta. 

Ele disse estar diante das 
oportunidades dos novos cená-
rios que podem ser vistos para 
o Nordeste. Grandes investi-
mentos públicos, como a trans-
posição do Rio São Franciscoe 
e a Transnordestina, além dos 
empreendimentos privados 
de grande porte, aumentam as 
exigências de maior competiti-
vidade para Micros e Pequenas 
Empresas (MPEs) do Sertão. 

Tão experiente quanto 
Marinho é o segundo pales-
trante, o professor Marcelo 
Miyashita. Reconhecido como 
um dos mais brilhantes e 
competentes profissionais de 
marketing da sua geração. É 
professor com quase seis mil 

ex-alunos na carreira, autor 
de 10 cursos de marketing em 
169 turmas, com 3.129 profis-
sionais formados. 

Miyashita conquistou o 
Prêmio Marketing Best 2006 
por um trabalho realizado 
para o Check Express Group, e 
no ano seguinte o Top de Ma-
rketing da ADVB. Desde 2007 
é honrado anualmente com 
o título de Marketing Expert, 
pelas principais organizações 
que promovem o marketing 
no país, como a Editora Refe-
rência, da Revista Marketing 
e da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), entre outras.

Ele falará sobre os rela-
cionamentos, fundamentais 
para o sucesso nos negócios. 
Miyashita acredita na intera-
tividade humana. “Conhece-
mos pessoas e organizações 
e interagimos com elas para 
conquistar objetivos e dis-
seminar competências”, diz. 
Na palestra, o reconhecido 
especialista em marketing 
apresentará técnicas para 
melhorar a performance de 
relacionamento e como tra-
balhar em rede.   

No auditório master, ou-
tras palestras serão realizadas 
em diversas áreas, como parte 
da programação da 8ª Expova-
le. O evento rende milhões de 
reais por ano em negócios, nos 
setores da indústria, comércio, 
serviços e agronegócios. 

Expovale discutirá perspectivas  
e ferramentas para o Alto Sertão

em soUsA

As obras de balizamento do aeroporto serão iniciadas nos próximos dias pela Directa Engenharia Ltda, que foi a empresa vencedora do processo de licitação

O evento será 
realizado entre 
os dias 18 e 
21 de outubro, 
na cidade de 
Sousa, numa 
promoção do 
Sebrae

FOTO: divulgação
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Preços variam em até 668%
BRINQUEDOS 

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Outro vereador eleito, Vaninho Aragão (Democratas), 
que teve grande votação no distrito de Galante, afirmou que 
vai trabalhar por toda a cidade na Câmara Municipal, mas 
com uma atenção especial a Galante, que tem forte tradição 
política na Rainha da Borborema.

l AtAQUES
Avaliando a campanha, Vaninho Aragão disse ter 

sido vítima de uma série de denúncias falsas e acusações, 
inclusive divulgadas através de panfletos anônimos que 
teriam sido espalhados pelo distrito de Galante. “Mas, 
graças a Deus, ele nos honrou e conseguimos vencer”, 
ponderou.

Merece mais 
“Campina merece muito mais do que está sendo colocado 

como opção nesse segundo turno. Os dois candidatos que 
disputarão, são, na verdade, apenas instrumentos dos seus 
tutores”, declarou Daniella Ribeiro, em carta divulgada na manhã 
de ontem, logo após sua coletiva.

Agradecimento
O vereador eleito Alexandre do Sindicato agradeceu ao 

povo da cidade. “É uma honra que não pode ser explicada com 
palavras. Sou um homem do povo e tenho orgulho disso. E foi 
esse povo que, com suas mãos humildes e limpas, me conduziu 
à Casa de Félix Araújo”, afirmou.

Nenhum dos dois
Como esperado, a deputada estadual Daniella Ribeiro 

(PP), que foi candidata a prefeita, anunciou que adotará uma 
posição de neutralidade em relação ao segundo turno. Em 
nota, Daniella desqualificou os candidatos Romero Rodrigues 
(PSDB) e Tatiana Medeiros (PMDB).

Hoje,
Dia de Nossa Senhora Aparecida, a Diocese de Campina 

Grande realiza a VI Romaria Missionária das Comunidades, que 
acontece com a imagem da padroeira do Brasil, que peregrinou por 
toda diocese desde o dia 27 de maio deste ano. 

trabalho

Ano da fé
A Romaria também será o primeiro momento diocesano com 

o novo bispo, Dom Delson. Dentro da Romaria, acontece também a 
abertura do Ano da Fé, que o Santo Padre, o Papa Bento XVI, abriu 
oficialmente ontem.

Definição

Os membros da Comissão Especial Eleitoral para o processo 
de escolha de reitor e vice-reitor da UFCG definiram os detalhes 
relacionados ao calendário do processo. A presidência da comis-
são ficará a cargo do professor Homero Gustavo Correia Rodri-
gues, do CCBS, enquanto o professor José Irelânio Leite de Ataíde, 
da Adufcg, ficou com vice. O secretário da comissão será Agnaldo 
Ferreira da Silva, do SintesPB. 

Promessa
O novo vereador assumiu um compromisso com seus 

eleitores. “Tenham certeza de que serei um vereador atuante 
e determinado”, garantiu. Alexandre do Sindicato tem 39 anos. 
Ele é fundador e presidente do Sindicato dos Prestadores de 
Serviços de Campina Grande.

Para as meninas as bone-
cas estão na lista dos bri-
quedos mais procurados

FOTO: Evandro Pereira

Prazos
O período para inscrições das candidaturas será de 22 

a 26 de outubro. Em até um dia útil, as candidaturas serão 
homologadas e os candidatos terão até dois dias para entrar 
com recurso, caso seja necessário. O resultado final com as 
candidaturas homologadas sairá em até um dia útil.

Não há dúvidas que para 
as crianças o dia 12 de outu-
bro é a data mais esperada do 
ano. E no mês que é dedicado 
aos pequeninos, as lojas de 
artigos infantis se preparam 
para receber uma deman-
da maior de consumidores a 
procura de brinquedos.

Com o intuito de verifi-
car como anda a variação de 
preços e auxiliar os pais na ta-
refa de escolher a melhor op-
ção de presente para os seus 
filhos, o Procon de Campina 
Grande realizou uma pesqui-
sa de preços nas principais lo-
jas de brinquedos da cidade.

Entre os brinquedos pre-
feridos da garotada, os mais 
procurados são as bicicletas, 
bolas, bonecas e jogos eletrô-
nicos. O levantamento cole-
tou e comparou os preços de 
algumas dessas predileções 
da meninada.

De acordo com o Pro-
con,  ao analisar os preços de 
35 brinquedos, o consumidor 
atento poderá encontrar va-
riações de até 703%, como 
é o caso do jogo de damas. A 
melhor oferta do brinquedo é 
encontrada ao valor de R$ 2,99 
na Super Útil. Já o maior preço 
do brinquedo foi verificado nas 
lojas Americanas ao preço de 
R$ 24,00. Optando pelo melhor 
preço o consumidor terá uma 
economia de R$ 21,00.

Outra grande variação 
de preço encontrada aponta 
uma diferença de R$ 40,00 
no preço Kit Equipe Médica. 
O brinquedo está sendo ven-
dido pelo menor preço na 
Loja Super Útil ao valor de 
R$ 5,99, já no Ideal do Ponto 
Cem Réis o Kit é vendido ao 
valor de R$ 45,99, tendo va-
riação de 668%.

Lojistas registraram grande movimento de clientes durante a semana

A tuberculose ainda 
é uma realidade e acome-
te centenas de pessoas em 
Campina Grande. Somente 
no ano passado foram iden-
tificados mais de 100 casos 
contra 141 registrados em 
2010, segundo dados do 
Programa de Tuberculose 
e Hanseníase da Secretaria 
Municipal da Saúde.

Em pleno século XXI, a 
tuberculose ainda tem forte 
ligação com as condições so-
ciais da população. O precon-
ceito é um dos estigmas que 
afeta diretamente os porta-
dores da doença. Os bairros 
mais afastados do Centro, 
tidos como periféricos, regis-
tram crescimento da doença. 
Pelo menos é o que aponta a 
pesquisa “Condições de Vida 
e Distribuição Espacial da 
Tuberculose no município 
de Campina Grande”, desen-
volvida pela estudante Laris-
sa Ribeiro, do Mestrado em 
Saúde Pública da Universida-
de Estadual da Paraíba.

Os dados da pesquisa, 
avaliando a tuberculose en-
tre 2001 e 2009, revelam que 
a doença se manteve estável 
nos bairros mais próximos 
da área central, onde o pa-
drão de vida dos moradores 

é razoável. Nesses bairros, 
são registrados, em média, 
25 casos para cada 100 mil 
habitantes.

Em compensação, nas 
áreas periféricas onde as 
condições de vida são bem 
mais precárias e os fatores 
de higiene preocupantes, a 
doença tem avançado. A in-
cidência nesses locais é alar-
mante, como é o caso da Ra-
madinha, do Serrotão, Glória, 
entre outros considerados 
em situação crítica. Para 
cada grupo de 100 mil pes-
soas, 100 novos casos são re-
gistrados. Os cálculos foram 
feitos usando dados do IBGE.

Além de Campina Gran-
de, o Mestrado em Saúde Pú-
blica realizou pesquisa em 
Patos, Areia e Cazajeiras. No 
próximo ano, o projeto, de-
senvolvido pela UEPB atra-
vés do Grupo de Pesquisa, 
será ampliado para o Ceará e 
o Rio Grande do Norte.

Os dados da pesquisa 
desenvolvida em CG foram 
apresentados durante even-
to promovido pelo Grupo de 
Pesquisa em Avaliação de 
Serviços de Saúde e o Mes-
trado em Saúde Pública da 
Universidade Estadual da 
Paraíba, para discutir ações 

de controle da Tuberculose 
na Paraíba.

O evento realizado no 
auditório da Biblioteca Cen-
tral do Campus I, em Campi-
na Grande, reuniu alunos do 
Mestrado em Saúde Pública 
da UEPB e do curso de En-
fermagem, além de profes-
sores da área de saúde da 
Instituição e da Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG), bem como profissio-
nais dos Programas de Saúde 
da Família e do Ambulatório 
de Tuberculose do município 
de Campina Grande.

Estigmas da tuberculose
Coordenadora do Gru-

po de Pesquisa em Avalia-
ção de Serviços de Saúde da 
Universidade Estadual da 
Paraíba, a professora Tânia 
Ribeiro alertou para uma 
das preocupações que ainda 
envolvem as pessoas acome-
tidas de tuberculose, que é 
o preconceito. Ela proferiu a 
palestra “Os desafios para o 
combate a tuberculose”, na 
qual destacou que  os gran-
des problemas da tubercu-
lose ainda estão ligados aos 
problemas sociais. Nesse 
sentido, o estigma da doença 
ainda é forte.

O grande desafio no 
momento, de acordo com 
a professora, é fazer uma 
busca permanente dos sin-
tomáticos da doença para, 
posteriormente, iniciar o 
tratamento. A UEPB, atra-
vés do Grupo de Pesquisa e 
dos trabalhos desenvolvidos 
pelos alunos de Mestrado 
em Saúde Pública, tem con-
tribuído para avançar nesse 
campo.

Em sua palestra, Tânia 
abordou questões relaciona-
das as dificuldades enfren-
tadas pelos profissionais de 
saúde para tratar as pessoas 
acometidas de tuberculo-
se. Para a professora, ainda 
existe resistência por parte 
de muitos pacientes, mas o 
problema maior está rela-
cionado a problemática das 
drogas. “Atualmente, temos 
muitos casos de doentes que 
fazem usos de drogas e estes 
também dificultam o trata-
mento”, observou.

Apesar da preocupação, 
a tuberculose é uma doença 
que tem cura. Hoje, cerca de 
70% dos casos diagnostica-
dos com a doença são cura-
dos, principalmente quando 
o paciente aceita realizar o 
tratamento de forma correta.

Incidência de tuberculose é alta em CG
SAúDE

A pesquisa destaca que 
o preço do carrinho de ferro 
varia de R$ 3,99 (Lojas Ame-
ricanas) a R$ 29,99 (Super 
Útil), isto significa uma varia-
ção de 652% do menor para 
o maior preço.

Para as meninas, as 
bonecas estão na lista dos 
brinquedos mais procura-
dos. Dentre estes produtos, a 
maior variação de preços en-
contrada é na Boneca Bebezi-
nho, tamanho pequena, com 
índice de variação de 122%. 
O artigo está sendo vendido 
por preços que variam entre 
R$ 8,99 a R$ R$ 19,99.

Para os meninos, a opção 
de presente bastante pro-
curada são os aparelhos de 
vídeo-game. De acordo com a 
pesquisa está variando em até 
33%, já que o menor preço foi 
encontrado de R$ 44,99, e o 
maior preço de R$ 59,99.

O triciclo tem preços os-
cilando entre R$ 24,00 a R$ 
39,90, a variação de preço 
gira em torno de 67%. A pes-
quisa destaca que o preço da 
bicicleta aro 12 varia de R$ 
141,00 a R$ 199,00 tendo va-

riação de 41%, com diferença 
do menor preço para o maior 
de R$ 58,00.

Devido a grande varie-
dade de marcas oferecidas no 
mercado, o Procon constatou 
diferenças significativas entre 
os preços dos mesmos tipos 
de produtos. Brinquedos po-
pulares como: carros, bolas, 
jogos e bonecas apresentaram 
grandes diferenças de preços 
de um estabelecimento para 
outro, que confirma, que a 
pesquisa de preços é o melhor 
instrumento para o consumi-
dor que pretende agradar e 
economizar ao mesmo tempo.  

Dicas do Procon
Para não correr o risco de 

comprar um produto danifi-
cado, que possa causar dor de 
cabeça e tirar a tranquilidade 
do consumidor, é bom ficar 
de olho nas dicas do Procon 
Municipal. O órgão adverte 
aos pais que analisem cuida-
dosamente as informações 
constantes nas embalagens 
dos produtos.

Os brinquedos devem 
apresentar dados sobre a ida-

de adequada para utilização, 
modo de usar, eventuais ris-
cos à saúde e/ou à seguran-
ça da criança, além de outras 
informações como a compo-
sição e o selo de inspeção do 
Inmetro, que significa que 
aquele brinquedo passou por 
testes de segurança.

É importante os pais ob-
servarem se os brinquedos 
possuem partes pequenas 
que possam se soltar com fa-
cilidade, essas partes podem 
ser engolidas por crianças 
abaixo da faixa etária indica-
da, causando danos à saúde 
das crianças.

Os produtos importados 
devem apresentar manual de 
instruções em língua portu-
guesa e devem obedecer as 
mesmas orientações dos pro-
dutos nacionais exigidas pelo 
Código de Defesa do Consu-
midor. As informações sobre 
o fornecedor ou importador 
devem estar dispostas na em-
balagem do produto, assim 
como deve haver um meio de 
contato com a empresa.

Outra forma de garantir a 
saúde e a segurança da crian-
ça é comprar o brinquedo no 
mercado formal. Além de ga-
rantir a possibilidade de tro-
ca caso apresente um vício, 
o consumidor terá a certeza 
que aquele produto que está 
adquirindo é original e não se 
trata de uma pirataria ou de 
um brinquedo que entrou no 
Brasil de forma ilegal.

Ao adquirir um brinque-
do no mercado informal ou 
ilegal, corre-se o risco de le-
var para casa um brinquedo 
que não é original, portan-
to, sem nenhuma garantia e 
que oferece risco à saúde das 
crianças. Brinquedos falsifi-
cados podem causar alergias 
e lesões que vão desde peque-
nos arranhões a choques elé-
tricos, perfurações, cortes ou 
até mesmo a morte.

Data
O dia 6 de dezembro foi escolhido para votação do 1º 

turno e o 2º turno será no dia 19 de dezembro. O calendário 
será encaminhado para o presidente do Colegiado Pleno para 
aprovação. A expectativa é que o edital da eleição saia até o dia 19 
de outubro.



Justiça de olho na propaganda
SEGUNDO TURNO

Esquema de fiscalização e 
acompanhamento já está 
montado, afirmam juízes
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Daniella Ribeiro anuncia 
neutralidade durante o 
segundo turno em CG
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Os juízes da Propa-
ganda de Rua e da Mídia, 
respectivamente, Eduardo 
José Soares e Inácio Jário 
Albuquerque, anunciaram 
ontem que todo trabalho de 
acompanhamento e fiscali-
zação para o segundo turno 
das eleições em João Pes-
soa já está montado desde 
o começo da semana e que 
os candidatos e correligio-
nários devem ficar atentos 
ao calendário e às mesmas 
regras de controle da pro-
paganda.

“Apesar da maior quan-
tidade de candidatos, acho 
que tivemos um primeiro 
turno sem muitos proble-
mas, e é isso que espera-
mos desse resto de disputa 
eleitoral”, afirmou Eduardo 
José, ao completar que as 
regras de proibição e per-
missão das ações dos can-
didatos são basicamente as 
mesmas e não há motivo 
para se alegar desconheci-
mento da legislação.

O magistrado disse ain-
da que o segundo turno traz 
algumas facilidades porque 
o número de candidatos é 
bem menor e as equipes de 
fiscalização são exatamen-
te as mesmas. Os calendá-
rios dos eventos, comícios 
e concentrações também 
precisam ser rigorosamen-
te cumpridos. “Tenho feito 
isso desde o começo e agora 
estou renovando o alerta de 
que o bom-senso é a melhor 
coisa para esses momen-
tos”, disse.

O juiz da Mídia, Inácio 
Jairo, também renova os 
mesmos alertas aos candi-
datos que estão em disputa 
no segundo turno e disse 
que o cartório já ultimou 
todos os detalhes para o 
recomeço das atividades 
de campanha. “Os próprios 
candidatos viram o que se 
pode e o que não se pode fa-
zer em termos de mídia, es-
pecialmente, no que se refe-
re à internet, por essa razão, 
até estamos mais tranquilos 
para a segunda disputa na 
capital”, comentou.

No que se refere à par-
te de estrutura, o juiz Inácio 
Jairo revelou que os mate-
riais que podem ser reapro-
veitados no segundo turno 
já foram todos selecionados 
e que sua equipe técnica já 
está cuidando do processa-
mento e de toda avaliação 
das urnas e remoção dos 
lacres. A recarga das urnas 
com os dados dos candida-
tos do segundo turno está 
prevista, segundo o magis-
trado, para o dia 23.

Inácio Jário destacou 
ainda que o trabalho dos 
mesários no primeiro turno 
das eleições foi excelente e 
chegou a considerá-los os 
grandes guardiões do voto. 
“São pessoas importantes 
que contribuíram e que cer-
tamente também vão con-
tribuir para o sucesso das 
eleições também no segun-
do turno”, concluiu.

O vice-governador do 
Estado e presidente esta-
dual do Partido Social De-
mocrático (PSD), Rômulo 
Gouveia, disse ontem que 
os resultados conseguidos 
pelo seu partido nas elei-
ções municipais do último 
domingo foram muito po-
sitivos e, mesmo sendo a 
mais jovem, a legenda já se 
tornou uma das mais for-
tes pata o pleito de 2014.

“Foram quase 200 
vereadores, 17 prefeitos 
e oito vice-prefeitos. É cla-
ro que esses números são 
mesmo dignos de come-
moração”, afirmou o vice-
-governador, ao destacar 
que, além dos bons resulta-
dos locais, o PSD foi o quar-
to partido a eleger mais 
prefeitos em todo o país.

Entre as cidades que 
serão governadas pelo 
PSD a partir do ano que 
vem, ele destacou Quei-
madas e Boqueirão, e dis-
se que outro ponto muito 
positivo foi a legenda ter 
obtido bons resultados 
em municípios de regiões 
bem diferentes e distantes 
umas das outras.

Para ele, isso com-
prova que o trabalho de 
criação, filiação e fortale-
cimento da legenda está 
espalhado por todo o Es-
tado, mas que, em vez de 
festa e reprodução dos re-
sultados, todas as lideran-
ças já estão sendo aciona-
das no sentido de ampliar 
a criação de diretórios e 

Vice-governador Rômulo Gouveia 
comemora crescimento do PSD 

RESULTADO DO PLEITO

Edmilson diz 
que continua 
firme no apoio 
ao Governo

“Firme e forte”. A afir-
mação foi feita ontem de 
manhã na Assembleia pelo 
deputado estadual, Edmil-
son Soares (PEN), ao ser 
perguntado se, apesar de ter 
anunciado apoio a Cícero Lu-
cena (PSDB) no segundo tur-
no, continua normalmente 
na base aliada do governo e 
aliado do governador Ricar-
do Coutinho.

O deputado explicou 
que sua decisão não foi fruto 
de conversa nenhuma e que 
não é resultado de liberação 
geral de correligionários por 
parte do governador, mas 
que tem caráter “estritamen-
te pessoal” e de retribuição 
aos apoios que recebeu no 
começo da sua carreira polí-
tica do então prefeito e hoje 
senador Cícero Lucena Filho.

Edmilson Soares expli-
cou que tem conhecimento 
de que o partido do gover-
nador deverá se reunir para 
adotar qualquer posição 
com vistas ao segundo turno 
das eleições municipais, mas 
que também se sentiu deso-
brigado de esperar por isso, 
já que hoje integra, de fato, o 
Partido Ecológico Nacional 
(PEN).

Com ele, para o apoio ao 
candidato tucano no segun-
do turno, estão indo diversos 
correligionários, entre eles, 
o vereador eleito Professor 
Gabriel (PDT) e um grupo 
de suplentes que integram 
os mais diversos partidos da 
capital. “Acho que devo essa 
retribuição e esse reconheci-
mento ao senador Cícero Lu-
cena, por isso, já estou desde 
agora comunicando a minha 
decisão”, afirmou Edmilson 
Soares, que hoje também é 
vice-presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado.

Ele contou ainda que 
não se trata de decisão unila-
teral e nem inesperada por-
que, na noite de quarta-feira, 
reuniu um grupo de amigos 
em sua residência, no Bair-
ro dos Estados, para tratar 
abertamente deste assunto 
e que, do meio para o final, 
a reunião já contou, inclusi-
ve, com a presença do sena-
dor Cícero Lucena e do ex-
-deputado estadual Fabiano 
Lucena, este último, um dos 
coordenadores da campanha 
do tucano na capital.

“Essa adesão à candida-
tura de Cícero já vinha sendo 
costurada há alguns dias e 
nessa reunião que tivemos, 
apenas fechamos alguns de-
talhes e batemos o martelo”, 
afirmou Edmilson, ao com-
pletar que, a partir de agora, 
todos, vereadores e suplen-
tes de suas bases, vão arre-
gaçar a manga da camisa e 
cair em campo em defesa da 
candidatura do senador.

O vereador eleito Pro-
fessor Gabriel disse que está 
seguindo a orientação do 
deputado também por reco-
nhecer que “Cícero tem as 
melhores propostas e é uma 
pessoa que conheço há mui-
to tempo”, disse. 

de executivas provisórias no 
maior número possível de 
municípios.

“Vamos chegar em 2014 
com uma legenda forte e em 
condições bastante competi-
tivas de disputar as eleições 
estaduais”, afirmou Rômulo 
Gouveia, ao renovar os seus 
agradecimentos a todos 
aqueles que aderiram a esse 
trabalho e, principalmente, 
ao eleitorado que já começou 
a primeira eleição do PSD 
acreditando nas propostas e 
na plataforma da legenda.

Em João Pessoa, ele 
lembrou que o Partido So-

cial Democrático esteve ao 
lado da candidata Estela 
(PSB) e obteve na disputa 
proporcional 17.107 votos, 
podendo, com isso, reeleger 
a vereador Raíssa Lacerda.

Já em Campina Grande, 
contou o vice-governador, o 
PSD esteve e estará do lado 
de Romero Rodrigues e Ro-
naldo Cunha Lima Filho, am-
bos do PSDB. “Vamos inten-
sificar a luta e iremos vencer 
também no segundo turno”, 
previu o vice-governador. 
Rômulo Gouveia também 
festejou o número de vere-
adores eleitos pelo Partido 

Social Democrático. Quase 
200 foram eleitos e assumi-
rão os mandatos pelo PSD 
no ano que vem.

“No primeiro turno das 
eleições, me concentrei mais 
em Campina Grande, onde 
conto com a ajuda da deputa-
da Eva Gouveia, mas também 
participei da campanha em 
João Pessoa, onde estive ao 
lado do PSB”, disse. O vice-
-governador também comu-
nicou que está agendando 
participação em atividades 
políticas de correligionários 
em mais de 100 municípios 
no Estado.

Rômulo disse que a legenda, apesar de nova, obteve bons resultados em várias regiões do Estado

Eduardo José: “O bom-senso é a melhor coisa nesses momentos” Inácio Jairo: “Os candidatos já sabem o que podem e não podem”
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Daniella confirma neutralidade
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Deputada disse que não 
apoiará nem votará em 
nenhum dos candidatos
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Euflávio
Zé

Na segunda entrevista 
coletiva da semana, a depu-
tada estadual Daniella Ribei-
ro (PP), que foi candidata a 
prefeita pela coligação “Pra 
Campina crescer em paz”, 
confirmou as expectativas 
e anunciou que não apoiará 
nenhum dos candidatos que 
disputam o segundo turno 
em Campina Grande. 

Daniella acusou as coli-
gações “Por amor a Campi-
na”, do tucano Romero Ro-
drigues, e “Campina segue 
em frente”, da peemedebista 
Tatiana Medeiros, de terem 
trabalhado no primeiro tur-
no para impedir o cresci-
mento de uma terceira força 
na cidade. “Os dois grupos 
se uniram contra uma nova 
força que surgia. Eles fica-
ram amigos durante todo 
o primeiro turno. Ninguém 
batia em ninguém, a não ser 
em Daniella”, declarou.

A ex-prefeitável leu uma 
carta dirigida, segundo ela, 
ao povo campinense, em que 
volta a repetir que Romero e 
Tatiana seriam instrumen-
tos de caciques partidários. 
Na primeira coletiva, Da-
niella havia afirmado que 
seus verdadeiros adversá-
rios foram o senador Cássio 
Cunha Lima e o prefeito Ve-
neziano Vital do Rêgo. “Cam-
pina merece muito mais do 
que está sendo colocado 
como opção nesse segundo 
turno. Os dois candidatos 
que disputarão, são, na ver-
dade, apenas instrumen-
tos dos seus tutores. Qual 
a autoridade que pode ter 
alguém para governar uma 
cidade, se nem a condução 
dos seus destinos é capaz de 
definir? Como pode a prefei-
tura ser entregue a alguém 
que será apenas uma figu-
ra decorativa a serviço do 
próximo degrau de poder?”, 
questionou. 

A deputada garantiu 
que, além de não apoiar 
publicamente, também não 
votará nem em Romero nem 
em Tatiana.

Guia Eleitoral
Começa amanhã o Guia 

Eleitoral deste segundo tur-
no em Campina Grande. O 
Guia deveria ter começado 
já na última terça-feira, mas, 
mediante um acordo traça-
do pelas coordenações de 
campanha dos candidatos 
Romero Rodrigues e Tatiana 
Medeiros, com a anuência 
da Justiça Eleitoral, foi defi-
nido que a retomada da pro-
paganda aconteceria apenas 
neste sábado. 

Os assessores dos 
dois candidatos pondera-
ram junto ao juiz coorde-
nador da Propaganda de 
Mídia e Internet, Ruy Jan-
der Teixeira da Rocha, que 
o feriadão (aniversário da 
cidade na quinta-feira e dia 
da padroeira do Brasil na 
sexta-feira) faria com que 
os guias registrassem índi-
ces de audiência abaixo do 
normal. Romero Rodrigues 
abre a programação e a or-
dem de aparição dos prefei-
táveis será alternada. 

Lenildo Ferreira
Sucursal de Campina Grande

A ex-prefeitável acusou Romero e Tatiana de serem instrumentos de grupos políticos da cidade

BNDES acerta 
com o Estado 
financiamento 
de R$ 500 mi 

O chefe de departamento 
de Operações Sociais do BN-
DES, Henrique Rogério Lopes, 
e  a gerente Paula Barbosa fo-
ram recebidos em audiência 
pelo governador Ricardo Cou-
tinho, na Granja Santana, on-
tem. Henrique Rogério Lopes 
informou que nas próximas 
semanas deverá ser assinado 
o contrato  entre o Governo do 
Estado e o banco no valor de 
R$ 500 milhões para obras de 
infraestrutura viária, saúde, sa-
neamento, habitação, recursos 
hídricos, segurança e gestão 
pública. O financiamento foi 
aprovado no dia 27 de agosto 
pelo Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES).

Durante a audiência os 
representantes do banco esta-
tal fizeram uma avaliação po-
sitiva do andamento dos três 
financiamentos em operação 
com a Paraíba: o Plano Anual 
de Financiamento (PAF 2) (já 
contratado) no valor de R$ 287 
milhões; o BNDES-Estado no 
valor de R$ 500 milhões e do 
Proinvest de R$ 689 milhões, 
que serão contratados ainda 
este ano.

De acordo com o gover-
nador Ricardo Coutinho, com 
os recursos do BNDES-Estado 
somados aos do Proinvest, a 
Paraíba vai poder fazer inves-
timentos em estradas, saúde, 
saneamento e abastecimento. 

O gerente de Operações 
Sociais do BNDES, Henrique 
Rogério Lopes, destacou que o 
governo vem cumprindo todas 
as etapas para a contratação 
do financiamento, tanto para 
o BNDES-Estado, mais adian-
tado, quanto para o Proinvest, 
que que é uma política de go-
verno que abre linhas de inves-
timentos para todos os Estados 
com objetivo de incentivar e 
garantir o crescimento da eco-
nomia como um todo diante da 
desaceleração e da crise inter-
nacional.

“Campina é terra de es-
tudantes curiosos e de estu-
diosos dedicados, além de 
polo de tecnologia referen-
ciado no mundo todo, a me-
lhor cidade do Norte-Nor-
deste em saneamento básico 
e ainda a cidade que faz o 
Maior São João do Mundo”.

Foi dessa maneira que o  
senador Cássio Cunha Lima 
(PSDB) parabenizou ontem o 
povo campinense pelos 148 
anos de emancipação política 
da cidade. Segundo o senador, 
Campina Grande é uma terra 
cujo povo tem a marca da in-
ventividade e do trabalho.

Cássio, que foi três ve-
zes prefeito de Campina, 
disse que se orgulha de ter 
contribuído para o municí-
pio ter sido o primeiro da 
região Nordeste a ter 100% 

do seu território eletrificado 
e com abastecimento d’água. 
“Só quem ama Campina, é 
campinense ou foi adotado 
como tal entende a genuína 
e preciosa felicidade de en-
contrar amigos no calçadão 
ou a emoção de ver o manto 
negro da noite cobrindo o 
Açude Velho”.

A cidade, celeiro de ta-
lentos das mais variadas 
áreas, contribuiu e contribui 
decisivamente para o desen-
volvimento de toda a região. 
Finalizando, o senador para-
fraseou Caetano Veloso di-
zendo: “Quando a gente gos-
ta, é claro que a gente cuida”, 
se dizendo orgulhoso por ter 
dado contribuição à cidade e 
mantendo o compromisso de 
lutar sempre por Campina e 
pela sua gente.

O presidente da Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP), vereador Durval 
Ferreira (PP), anunciou que 
os preparativos para o lan-
çamento da TV Câmara em 
canal aberto já estão em fase 
de conclusão. Até o final des-
te ano, a TV Câmara, que atu-
almente exibe sua programa-
ção no Canal 23 da Net, deve 
estar operando também em 
canal aberto (canal 52).

“É com muita satisfação 
que informo que daqui a pou-
cas semanas já estará dispo-
nível o canal aberto da TV Câ-
mara, que se apresenta como 
um importante meio para 
a população de João Pessoa 
acompanhar as ações do Po-
der Legislativo”, comemorou 
Durval. O presidente da Casa 
também agradeceu a todos os 

vereadores e vereadores que 
acreditaram na concretização 
desta meta, e a todos os servi-
dores que contribuíram para 
esta realização.

Equipe técnica
Na última quarta-feira, o 

responsável pelo projeto de 
instalação dos equipamentos 
e de vistoria e ativação da es-
tação transmissora do canal 
aberto da TV Câmara, o enge-
nheiro eletricista, especialista 
em telecomunicações, Wen-
der Almeida de Souza, visitou 
as obras de reforço e amplia-
ção da torre de transmissão 
da TV. A instalação também 
tem o acompanhamento do 
engenheiro Wellington Sam-
paio. Ambos garantiram que 
o andamento das obras segue 
o cronograma previsto.

Cássio parabeniza 
CG pelo aniversário

Câmara Municipal terá 
canal aberto este ano

EMANCIPAÇÃO

INVESTIMENTO

O senador Cícero Lucena (PSDB) e o 
deputado Luciano Cartaxo (PT) travam uma 
verdadeira guerra em João Pessoa disputando 
o apoio dos candidatos que não conseguiram ir 
para o segundo turno na capital. Os dois nem 
tiveram tempo de fazer maiores comemorações 
por terem conseguido chegar ao segundo turno 
da disputa. 

O peixe maior que tentam pescar é o ex-
governador José Maranhão, que concorreu pelo 
PMDB à prefeitura da capital e ficou em quarto 
lugar. Maranhão já foi procurado pelo senador 
Cícero Lucena logo na segunda-feira, depois da 
eleição. Mas nem disse sim nem não. 

Maranhão tem um débito para com o 
senador Cícero Lucena por conta da eleição 
de 2010 para o Governo do Estado. Cícero 
dividiu o PSDB, se desentendeu com Cássio 
Cunha Lima, não apoiou Ricardo Coutinho e fez 
campanha para Maranhão.

Acontece que a direção nacional do PT 
já fez contato com Maranhão e pediu o apoio 
para o deputado Luciano Cartaxo. Há tempos 
que Maranhão procura um cargo no Governo 
Federal. O governo Dilma tem a moeda para 
resolver esse apoio. 

Por isso, à procura do cargo no Governo 
Federal, o apoio do ex-governador José 
Maranhão deverá ser para o deputado Luciano 
Cartaxo. 

Já ontem, o deputado Edmilson Soares 
(PEN) anunciou o apoio à candidatura de 
Cícero Lucena e ainda levou com ele um grupo 
de amigos. Edmilson foi eleito pelo PSB, mas 
deixou o partido e entrou no PEN. 

“É o reconhecimento por uma amizade 
muito antiga que tenho com o senador Cícero 
Lucena”, disse Edmilson.

Luciano e Cícero travam 
guerra à procura de apoio

Prefeito confiante
O prefeito de Campina Grande, Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), 

tem mostrado uma confiança fora do comum com relação à eleição de sua 
candidata, Tatiana Medeiros. Outro dia ele postou no twitter: “Adoroooo 
campanhas no segundo turno”. Era uma referência bem clara às duas 
eleições em que venceu Rômulo Gouveia no segundo turno, em Campina 
Grande: em 2004 e 2008.

E o prefeito esbanja alegria.

A distância não importa
Mais recentemente, em entrevista, com tom de ironia, Veneziano 

disse não estar muito preocupado com o desafio de sua candidata, 
Tatiana Medeiros (PMDB), por ter ficado distante de Romero Rodrigues 
(PSDB) no resultado do primeiro turno da campanha, em Campina. Ele 
disse que distância em política não existe e que poderá superar esse 
problema. 

O prefeito anda rindo muito. 

Ordem de serviço
O governador Ricardo Coutinho assina hoje a ordem de serviço para 

a construção da Escola Técnica Estadual de Bayeux, que será instalada 
no Centro da cidade. A solenidade vai acontecer às 16h, na Avenida 
Liberdade, com a Rua Manoel Francisco Venâncio.

A unidade, a exemplo das outras escolas técnicas que serão 
implantadas no Estado, terá capacidade para 1.200 alunos. Já foram 
assinadas as ordens de serviço das escolas de Mamanguape e João Pessoa 
e, em breve, serão assinadas as de Cuité, Cajazeiras e São Bento.

Está aí um grande benefício para a cidade. 

Sérgio vai disputar
O vereador Sérgio da Sac anunciou que está disposto a disputar 

a presidência da Câmara Municipal de João Pessoa no dia 1º de janeiro. 
Ele está no segundo mandato e garante que acumulou experiência para 
disputar o cargo, hoje ocupado por Durval Ferreira. 

Quem também deseja disputar o cargo é o vereador Fernando 
Milanez, que já presidiu a Câmara por duas vezes. 

Frase
A política é como a esfinge da fábula: devora todos que não 

decifram os seus enigmas.



CRIMES COMUNS

PEC, de autoria de Cássio 
Cunha Lima, deve ter o 
relator definido este mês

Foro privilegiado pode acabar
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A Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) deve escolher ainda 
em outubro o relator da 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 10/2012, que 
acaba com o foro privile-
giado para parlamentares 
em caso de crimes comuns. 
De iniciativa do senador 
Cássio Cunha Lima (PSDB-
-PB), a PEC prevê que, nas 
infrações penais comuns 
cometidas por autoridades, 
devem ser seguidas as re-
gras processuais gerais, em 
harmonia com o princípio 
da isonomia.

Hoje, com o foro espe-
cial por prerrogativa de fun-
ção, deputados federais, se-
nadores, ministros e outras 
autoridades do Executivo e 
do Judiciário só podem ser 
processados e julgados em 
matéria criminal no Supre-
mo Tribunal Federal (STF). 
Já os governadores são jul-
gados no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ).

O presidente da CCJ, 
senador Eunício Oliveira 
(PMDB-CE), que se diz to-
talmente a favor da extinção 
do foro, também vai anali-
sar a possibilidade de apen-
samento à matéria de ou-
tras propostas sobre o tema 
em tramitação na Casa, 
como a PEC 81/2007 - que 

é ainda mais ampla, porque 
acaba com o foro de agen-
tes políticos nos governos 
federal, estaduais e munici-
pais, nos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário para 
os crimes comuns. As duas 
propostas aguardam desig-
nação de relator na comis-
são.

“Eu defendo que as au-
toridades devem ser julga-
das como qualquer outro 
cidadão. Proponho apenas 
que, antes de serem encami-
nhadas à primeira instância, 
as denúncias passem pelo 
Supremo Tribunal Federal, 
para que haja uma centra-
lização dos processos e não 
ocorra uma fábrica de de-
núncias”, observa Eunício.

A proposta do senador 
Cássio Cunha Lima prevê 
análise pelo STF, semelhan-
te à sugerida por Eunício, 
para o caso de pedido de 
afastamento do presidente 
da República, como garan-
tia de estabilidade e previ-
sibilidade das instituições. 
Também para preservar 
as autoridades de possí-
veis abusos, o texto da PEC 
10/2012 mantém nos tri-
bunais superiores a compe-
tência para julgar pedidos 
de habeas corpus para as 
autoridades.

Na justificativa da pro-
posta, Cássio explica que a 
PEC pretende “extinguir a 
prerrogativa de foro para 
infrações penais comuns, 
ressalvados os cuidados 
processuais que as institui-
ções e as pessoas precisam 
para serem preservadas de 
abusos eventuais”.

Dilma estará em 
SP e Salvador 
na campanha do 
segundo turno

Brasília - O ministro da 
Secretaria-Geral da Presi-
dência, Gilberto Carvalho, 
disse ontem que, no segun-
do turno das eleições mu-
nicipais, a presidente Dilma 
Rousseff participará de even-
tos de campanha em São Pau-
lo e Salvador. Após reunião 
com Dilma, o presidente do 
PCdoB, Renato Rabelo, disse 
que está acertada também a 
participação da presidenta 
em um comício em Manaus, 
marcado, até então, para o 
dia 18.

O ministro Gilberto Car-
valho informou que a presi-
dente poderá ainda gravar 
propaganda eleitoral para 
outros candidatos, observan-
do os casos onde não haja 
disputa entre o PT e partidos 
da base aliada. “Da parte dela, 
continuará havendo cuidado 
com relação aos partidos da 
base aliada, sa lvo uma ou ou-
tra exceção, a tendência dela 
é ir aonde não há problemas, 
digamos, com a base aliada.”

Em São Paulo, o petista 
Fernando Haddad disputa 
a prefeitura com José Serra 
(PSDB). Em Salvador, estão 
na reta final ACM Neto (DEM) 
e Nelson Pelegrino (PT). Va-
nessa Grazziotin (PCdoB) e 
Artur Virgílio (PSDB) dispu-
tam em Manaus.

Segundo Carvalho, per-
manece a orientação da pre-
sidenta para que os ministros 
não participem de atividades 
partidárias em horário de ex-
pediente.

Mensalão
Gilberto Carvalho disse 

ontem que não se deu bem 
quem fez uso político do jul-
gamento da Ação Penal 470, 
o processo do Mensalão, para 
prejudicar o resultados do 
PT nas eleições municipais. 
Segundo ele, para o segundo 
turno, “quem for inteligente 
não vai tentar fazer isso”.

“A única coisa que eu 
posso dizer é que aqueles 
que têm apostado no uso 
político de fatos como esses 
nunca se deram bem. Quem 
na eleição passada tentou 
usar temas morais para fazer 
campanha não se deu bem. 
O primeiro turno registrou 
a vitória das forças progres-
sistas do país e eu acho que 
isso tem que ser comemora-
do. Quem for inteligente não 
vai tentar fazer isso. Se o fi-
zer, a população tem muita 
sabedoria para entender que 
o que vale é a prática de um 
projeto que está mudando o 
Brasil, está diminuindo a po-
breza”, disse o ministro.

Carvalho ainda lamentou 
a saída de José Genoino do Mi-
nistério da Defesa onde ocu-
pava o cargo de assessor espe-
cial. “É acima de tudo para nós 
a perda de um colaborador”, 
disse Carvalho. “O Genoino foi 
fundamental e importantíssi-
mo no dialogo com as Forças 
Armadas. Então, efetivamente, 
nós não podemos deixar de 
registrar que é uma perda bas-
tante grande”, completou.

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Brasília – O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbo-
sa, relator da Ação Penal 470, absolveu 
ontem três dos seis réus acusados de 
lavagem de dinheiro no Capítulo 7 da 
denúncia do Mensalão. Esta etapa tra-
ta de lavagem de dinheiro entre parla-
mentares petistas e o ex-ministro dos 
Transportes Anderson Adauto, além de 
alguns assessores.

Barbosa começou seu voto na quar-
ta-feira (10) absolvendo a então assesso-
ra do ex-deputado federal Paulo Rocha 
(PT-PA), Anita Leocádia, por entender 
que ela desconhecia o esquema crimi-
noso e foi uma mera intermediária para 
repassar o dinheiro. Ele indicou, no en-
tanto, que condenaria Rocha e o tam-
bém ex-deputado João Magno (PT-MG), 
o que de fato fez hoje.

Segundo a denúncia do Ministério 
Público Federal (MPF), Rocha e Magno 
receberam R$ 820 mil e R$ 360 mil, res-
pectivamente. Ambos alegaram que o 
dinheiro foi destinado para pagamento 
de dívida de campanha. Para Barbosa, 
mesmo que o dinheiro tenha sido usado 
com essa finalidade, os parlamentares 

usaram intermediários para receber o 
dinheiro do chamado “valerioduto” (es-
quema operado pelo publicitário Mar-
cos Valério), ocultando a origem ilícita 
do dinheiro.

O ex-ministro dos Transportes An-
derson Adauto também foi condenado 
por Barbosa por receber R$ 950 mil do 
esquema. “A afirmação de que foi usa-
do para dívida de campanha não obsta 
a acusação de lavagem de dinheiro”, 
sentenciou Barbosa. Ele lembrou que 
Adauto ocupava alto posto na adminis-
tração pública e também usou terceiros 
para esconder o recebimento da verba.

Assim como ocorreu com Anita 
Leocádia, Barbosa também absolveu 
o chefe de gabinete de Adauto, Jo sé 
Luiz Alves, um dos responsáveis por 
receber o dinheiro em nome do minis-
tro. Barbosa entendeu que ele era um 
mero intermediário e desconhecia o 
esquema criminoso.

O relator absolveu o ex-deputado 
Professor Luizinho (PT-SP) porque, se-
gundo o ministro, tudo indica que o 
valor do cheque de R$ 20 mil recebido 
pelo deputado foi pedido por uma ter-
ceira pessoa. Barbosa entendeu que, no 
caso de dúvida por falta de provas sufi-
cientes, o réu é favorecido.

Relator absolve acusados 
de lavagem de dinheiro

JULGAMENTO DO MENSALÃO

Débora Zampier
Da Agência Brasil

Brasília – O Orçamento 
do próximo ano pode ter as 
receitas revistas em mais R$ 
22 bilhões. Esse recurso ex-
tra foi estimado pelo relator 
de Receitas da proposta or-
çamentária de 2013, deputa-
do Claudio Puty (PT-PA), que 
participou ontem de reunião 
com a ministra do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, 
Miriam Belchior. A receita 
prevista pelo governo para 
2013 é R$ 1,03 trilhão.

Segundo Puty, o recurso 
adicional poderá vir da maior 
arrecadação do Imposto de 

Renda (IR) de empresas e 
pessoas físicas e do aumento 
de receitas previdenciárias. O 
deputado disse que o aumen-
to da arrecadação do IR tem 
relação direta com o compor-
tamento da economia, que 
deve apresentar maior cres-
cimento em 2013.

No caso das receitas pre-
videnciárias, ele destacou que 
o crescimento vem da maior 
formalização do mercado de 
trabalho. “A receita previden-
ciária tem uma relação com a 
economia, mas não tem sido 
tão cíclica. Tem uma relação 
com o mercado de trabalho, 
que tem surpreendido com 
grau de formalização”, disse. 

Puty acrescentou que deve 
apresentar relatório defini-
tivo sobre as receitas em 31 
de outubro, um dia depois de 
audiência pública com a mi-
nistra Miriam Belchior.

O presidente da Comissão 
Mista de Orçamento, deputado 
Paulo Pimenta (PT-RS), desta-
cou que o aumento na estima-
tiva de receitas para o próximo 
ano é importante para garantir 
recursos para “temas que o 
Congresso inclui tradicional-
mente no Orçamento”. Ele citou 
a necessidade de recursos para 
as emendas e para ressarci-
mento a estados exportadores 
que perderam receitas com a 
Lei Kandir.

Orçamento 2013 pode ter 
R$ 22 bi a mais em receitas

RECURSO ADICIONAL

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

Paola Lima e 
Milena Galdino
Da Agência Senado

Benefício previsto desde 88
A atual e mais democrá-

tica das constituições brasi-
leiras é a primeira da história 
do país a prever foro especial 
por prerrogativa de função. 
Ele aparece em vários pontos 
do texto: pelo artigo 53, de-
putados e senadores, desde 
a expedição do diploma, se-
rão submetidos a julgamento 
perante o Supremo Tribunal 
Federal (STF)” (§1º).

Ao citar as competências 
do STF, no artigo 102, a Car-
ta delega à Corte processar e 
julgar originalmente (ou seja, 
inicialmente, e não em grau 
de recursos), o presidente da 
República, o vice-presidente 
da República, os membros 
do Congresso Nacional, seus 
próprios ministros e o procu-
rador-geral da República nas 
infrações penais comuns.

O STF também julga 
infrações penais comuns e 
crimes de responsabilidade 
cometidos por ministros de 
Estado e pelos comandantes 
da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica (se não tiver in-
dício de crime conexo com o 
presidente), além dos minis-
tros dos Tribunais Superio-
res, os do Tribunal de Contas 
da União e os chefes de mis-
são diplomática de caráter 
permanente.

Já o Senado julga crimes 
de responsabilidade do pre-
sidente e vice-presidente, 
ministros do Supremo, do 
Conselho Nacional de Justi-
ça, do Conselho Nacional do 
Ministério Público, do procu-
rador-geral da República e do 
advogado-geral da União, por 
exemplo.

Constituições passadas
Ainda no período da es-

cravidão e apenas dois anos 
após a independência da 
coroa portuguesa, a práti-
ca de foro especial já estava 
proibida: a Constituição de 
1824 dizia que à exceção de 
causas próprias dos juízos 
particulares não haveria foro 
privilegiado nem comissões 
especiais nas causas cíveis e 
nos crimes (artigo 179, inci-
so XVII).

As constituições que vie-
ram em seguida mantiveram 
a mesma linha. A de 1891, 
que marcou o início da Repú-
blica, teve texto semelhante 
ao do Império.

A de 1934 acrescentou 
que, além de não haver foro 
privilegiado, não haveria 
tribunais de exceção, mas 
continuou admitindo juí-
zos especiais em razão da 
natureza das causas (arti-
go 113 § 25).

A Constituição de 1937 
nem chega a mencionar foro 
especial, e a de 1946 reitera 
que “não haverá foro privile-
giado nem juízes e tribunais 
de exceção” (artigo 141, § 26). 
Trinta anos depois a mesma 
orientação foi repetida pela 
Constituição militar, de 1967, 
em seu artigo 150, § 15.

Ao promulgar a Consti-
tuição de 1988, a Assembleia 
Nacional Constituinte man-
teve nos direitos e garantias 
fundamentais a proibição de 
juízo ou tribunal de exceção 
(artigo 5º, inciso XXXVII), 
porém abriu as várias possi-
bilidades de foro especial já 
mencionadas.

O presidente da CCJ, senador Eunício Oliveira, disse que é totalmente a favor da proposta

Foto: Divulgação
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Washington (Reuters) - O 
candidato republicano à pre-
sidência dos Estados Unidos, 
Mitt Romney, ampliou nume-
ricamente a sua liderança so-
bre o presidente Barack Oba-
ma para 3 pontos percentuais, 
de acordo com uma pesquisa 
Reuters/Ipsos divulgada on-
tem, antes de um aguardado 
debate entre os dois candida-
tos a vice.

Romney agora lidera a 
disputa pela Casa Branca com 
47 por cento, contra 44 por 
cento de Obama, entre os pro-
váveis eleitores ouvidos na 
pesquisa feita online, a menos 
de um mês da eleição de 6 de 
novembro. Na quarta-feira, o 
republicano tinha um ponto 
de vantagem sobre Obama, 
a primeira liderança dele em 
mais de um mês.

Romney tem desfrutado 
de um de seus melhores mo-
mentos da campanha, após 
vencer o primeiro debate pre-
sidencial na semana passada, 
parcialmente em razão do de-
sempenho passivo de Obama 
naquele enfrentamento.

A pesquisadora da Ipsos 
afirmou que a ascensão de 
Romney nas pesquisas foi de 
convencer eleitores indeci-
sos, não de conquistar quem 
já apoia Obama. E havia sinais 
de que ainda há muitos votos 
a ser conquistados.

Dezesseis por cento dos 
eleitores registrados afirma-
ram que ainda podem mudar 
de opinião sobre em quem 
votar, incluindo 28 por cento 
dos independentes entrevis-
tados.

Sete por cento dos elei-
tores registrados afirmaram 
que já se aproveitaram dos 
programas que permitem 
votar mais cedo, e outros 27 
por cento disseram que pla-
nejam votar antes do dia da 
eleição.

A pesquisa online com 
1.092 prováveis eleitores e 
1.312 eleitores registrados foi 
feita entre 7 e 11 de outubro.

A precisão das pesqui-
sas Reuters/Ipsos é medida 
usando um intervalo de cre-
dibilidade. Neste caso, a pes-
quisa tem um intervalo de 3,1 
pontos percentuais para mais 
ou para menos para eleitores 
registrados e de 3,4 para pro-
váveis eleitores.

Romney amplia vantagem sobre
Obama nas eleições americanas

MUNDO

O candidato republicano 
está com três pontos á 
frente, segundo pesquisa

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, 
nomeou Nicolás Maduro como seu vice, nesta 
quarta-feira. Maduro tem 48 anos e era um 
dos ministros mais longevos de Chávez, ocu-
pando desde 2006 o Ministério das Relações 
Exteriores.

No seu novo cargo, Maduro pode ter de 
substituir Chávez se o tratamento que ele faz 
desde junho passado contra um câncer o im-
pedir de exercer a presidência.

 Na Venezuela, o cargo de vice-presidente 
é de livre nomeação do governo, e não eleito 
ao lado do mandatário, como no Brasil.

Chávez, que tem 58 anos e está no cargo 
desde 1999, foi reeleito no domingo passado 
para mais um mandato com duração de seis 
anos que começa em 2013.

De acordo com a Constituição venezuela-
na, se Chávez for obrigado a deixar a presidên-
cia até o quarto ano de seu novo mandato, 
uma nova eleição presidencial deve ser convo-
cada em até 30 dias. Se a ausência ocorrer no 
biênio final do mandato, é o vice quem deve 
levá-lo a cabo.

Em quase 14 anos na presidência, 
Chávez já nomeou sete vices - alguns deles 
acumularam a função com outros ministéri-
os -, e não houve longos períodos com o 
posto sem titular.

Chávez coloca chanceler na vice-presidência
APÓS REELEIÇÃO

O desemprego segue 
em alta na Grécia e, no mês 
de julho, atingiu a marca de 
25,1%, contra 17,8% em ju-
lho de 2011 e 24,8% em ju-
nho deste ano, anunciou a 
Autoridade de Estatísticas 
Gregas (ASE). A marca é um 
recorde histórico negativo 
no país.

“O número de pessoas 
em busca de emprego che-
gou a 1,2 milhão, contra 3,7 
milhões com trabalho”, afir-
ma um comunicado da ASE. 
A taxa de desemprego mais 
que dobrou desde a explosão 
da crise da dívida em 2010.

Um em cada quatro gre-

gos está sem emprego. O de-
semprego afeta 54,2% dos 
jovens entre 15 e 24 anos 
sem estudos e 31,4% na faixa 
de 25 a 34 anos.

A Grécia, país da zona do 
euro que enfrenta uma reces-
são há cinco anos, tem aplica-
do duras medidas de austeri-
dade exigidas pelos credores 
internacionais (Banco Cen-
tral Europeu, União Europeia 
e FMI) para ajustar as contas.

Mas para muitos analis-
tas, como o Nobel de Econo-
mia Paul Krugman, os ajustes 
apenas agravam a recessão.

A diretora-gerente do 
FMI, Christine Lagarde, 

admitiu ontem em Tóquio 
que é necessário conceder 
à Grécia um prazo adicio-
nal de dois anos, até 2016, 
para que o país possa im-
plementar as exigências 
dos credores.

O governo de coalizão 
do primeiro-ministro con-
servador Antonis Samaras 
negocia com os credores no-
vas medidas de austeridade, 
com cortes e economias por 
€ 13,5 bilhões (R$ 35,5 bi-
lhões), para poder receber a 
próxima parcela do progra-
ma de resgate acordado com 
o país, de € 31,5 bilhões (R$ 
82,8 bilhões).

Desemprego na Grécia atinge 
25%, maior alta já registrada

CRISE ECONÔMICA

O atual vice, Elias Jaua, deixa o cargo 
ainda nesta semana para se candidatar a 
governador nas eleições de dezembro que 
vem. Na despedida, de acordo com infor-
mações do jornal venezuelano “El Univer-
sal”, Chávez o agradeceu pelo trabalho e 
por “tê-lo aguentado”.

O rival dele será Henrique Capriles, que 
concorreu contra Chávez nesta última eleição 
presidencial.

Maduro nasceu em 23 de novembro de 
1962, em Caracas. Ao lado da Chancelaria, ele 
ocupava, desde 2010, a vice-presidência do 
Conselho de Ministros.

FOTO: Divulgação

As vítimas da ditadura 
de Alfredo Stroessner (1954-
1989) no Paraguai recebe-
ram até o momento o equi-
valente a US$ 63,2 milhões, 
segundo dados oficiais divul-
gados ontem pela Promoto-
ria do país.

No total, 3.829 pesso-
as - vítimas ou herdeiros de 
vítimas - foram indenizadas 
desde o ano de 2008, quando 
a Comissão da Verdade e Jus-
tiça (CVJ) apresentou seu re-
latório sobre as repressões da 
ditadura, informou a agência 
pública “IP”.

 A CVJ registrou em seu 
relatório 425 executados ou 
desaparecidos e quase 20 
mil detidos, a grande maioria 
vítimas de surras, choques 
elétrica, queimaduras e ou-

tras formas de tortura física. 
Outras 20.814 pessoas se vi-
ram forçadas ao exílio.

A Defensoria Pública 
tramitou cerca de 10 mil pe-
didos de vítimas ou familia-
res que demandam seu direi-
to de ser indenizadas.

Stroessner perdeu o po-
der em um golpe de Estado 
e se exilou no Brasil, onde 
morreu em agosto de 2006, 
aos 93 anos de idade.

Paraguai paga US$ 63 mi 
para as vítimas de ditadura

GOVERNO STROESSNER

No total, 3.829 
pessoas foram 
indenizadas desde 
o ano de 2008

Nicolás Maduro (à esq.) e Hugo Chávez cumprimentam partidários durante ato da campanha presidencial
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Federação Paulista não 
inclui Treze na disputa
da Copa de Juniores

bolsa-atleta

Programa do Governo 
do Estado beneficia 
atletas e para-atletas

Inscrições a partir do dia 19
O Governo do Estado, 

através da Secretaria de Es-
tado da Juventude, Esporte 
e Lazer (Sejel-PB), inicia no 
próximo dia 19, as inscri-
ções dos atletas e para-atle-
tas paraibanos interessados 
a serem beneficiados com 
recursos do Programa Bol-
sa-Atleta. 

O edital de convoca-
ção foi publicado na edição 
de ontem, do Diário Oficial, 
devendo os interessados 
comparecerem à sede da Se-
cretaria, situada na Avenida 
Epitácio Pessoa, 1457, 3º 
andar, Bairro dos Estados, 
em João Pessoa, no horário 
das 14h às 17h.

O presidente da Co-
missão do Programa Bol-
sa-Atleta, Antônio Meira 
Leal e o secretário estadu-
al de Esportes, José Marco 
Nóbrega Ferreira de Melo 
informaram que apenas os 
atletas e para-atletas que 
preencham os requisitos 
da legislação deverão ser 
contemplados com o pro-
grama. “Agora que o edital 
foi publicado oficialmente, 
esperamos que os atletas e 
para-atletas façam suas ins-
crições no período divulga-

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Valdeno Brito ainda tem chances de ser campeão
A edição deste ano da 

Copa Caixa Stock Car, a prin-
cipal categoria do automo-
bilismo brasileiro, vem sen-
do marcada pelo equilíbrio. 
Faltando três corridas para 
a temporada ser finalizada, 
ainda não dá para dizer quem 
vai levar o título de 2012. No 
topo da briga, Cacá Bueno é o 
favorito do momento. 

Com 131 pontos, o cario-
ca lidera a competição com 
apenas dois pontos a mais 
que o segundo colocado, Ri-
cardo Maurício. Quem vem 
com chances reais de títulos 
e está atravessando uma boa 
fase é o paraibano Valdeno 
Brito.

Com 109 pontos, Valdeno 
é o sexto colocado no ranking 
e tem condições totais de dá 
trabalho aos que estão lá em 

cima. Nessa temporada, o pa-
raibano venceu duas provas, 
e por coincidência, ambas em 
terras paranaenses. No início 
do campeonato, na segunda 
etapa, Valdeno fez uma ótima 
largada e conseguiu se man-
ter na ponta até o final, em 
Curitiba.

Já em Cascavel, no mês 
passado, o piloto mais uma 
vez subiu ao lugar mais alto 
do pódio, garantindo a se-
gunda vitória no ano. Na úl-
tima prova, em Tarumã, em 
São Paulo, o paraibano ficou 
em sexto. Ao longo dessa 
temporada Valdeno só con-
seguiu chegar duas vezes ao 
pódio, que foi justamente 
quando ficou vendo os adver-
sários de cima.

“Foi um resultado fantás-
tico, para mim e para a equipe. 
Foi a nossa segunda vitória e 
esta foi muito especial. Primei-

ro, porque foi em uma pista de 
altíssima velocidade, bastante 
desafiadora para os pilotos, 

onde a Stock Car não corria 
há 20 anos. E também foi uma 
conquista que mostrou a alta 

eficiência do time, que soube 
ajustar um carro rápido e ao 
mesmo tempo conseguindo 

conservar os pneus”, avaliou 
Valdeno Brito, que ao todo tem 
cinco vitórias na categoria.

A edição da Copa Caixa 
Stock Car ainda tem marcada 
mais três provas. No domin-
go da eleição, dia 21, será a 
vez de Curitiba novamente, 
cidade que traz sorte para o 
paraibano. 

“Já ganhamos lá no come-
ço do ano e desde então nos-
so carro evoluiu, ou seja, vou 
mesmo atrás da vitória. Ape-
sar de vencer em uma cate-
goria tão competitiva como a 
Stock Car seja bem difícil, acre-
dito que tenho tantas chances 
quanto qualquer outro piloto”, 
frisou Valdeno. Posteriormen-
te será a vez da capital federal 
receber a penúltima prova do 
calendário, no dia 11 de no-
vembro. A temporada será fi-
nalizada em São Paulo, no dia 
9 de dezembro.

Pedro Alves
Especial para A União

Será realizado neste fi-
nal de semana o Campeona-
to Brasileiro/Caixa de Meno-
res de Atletismo, no Estádio 
Willie Davids, em Maringá, 
Paraná. A competição defi-
nirá a seleção que represen-
tará o Brasil no Campeonato 
Sul-Americano da categoria. 

A Paraíba terá apenas 
um atleta na competição. 
Trata-se de Josinaldo Sou-
sa das Neves, que vai ser o 
único paraibano da compe-
tição. 

O jovem de 17 anos vai 
disputar a prova de salto em 

altura. A 37ª edição do Cam-
peonato Brasileiro reunirá 
mais de 300 atletas. Foram 
inscritos automaticamente 
na competição pela Confe-
deração Brasileira de Atle-
tismo (CBAt) os 10 atletas 
mais bem posicionados no 
Ranking Brasileiro da cate-
goria, fechado no dia 30 de 
setembro. As federações es-
taduais puderam inscrever 
mais cinco atletas fora do 
Ranking, como é o caso de 
Josinaldo.

O torneio é reservado 
para competidores entre 

15 e 17 anos, completados 
até o próximo dia 31 de de-
zembro. Para o presidente 
da Federação Paraibana de 
Atletismo (FPBA), Pedro Al-
meida, mais conhecido como 
Pedrinho, Josinaldo é o único 
na categoria que tem condi-
ção de estar disputando uma 
competição desse calibre.

“Só vai um, porque só 
tem um com resultado e 
condição de ir. Ele é o me-
lhor que a gente tem nesse 
momento, é o melhor atleta 
dessa safra. No entanto te-
mos o pé no chão e sei que 

ele não vai para essa com-
petição para brigar por me-
dalha. Serão no mínimo 14 
competidores e um oitavo 
lugar já será bom”, analisou 
Pedrinho.

O dirigente é também 
o treinador de Josinaldo. 
Os dois vão para o Paraná 
no sábado com recursos da 
própria FPBA. A competição 
será aberta neste sábado, 
às 8h30, com a disputa dos 
5.000m marcha feminino fi-
nal, e termina às 16h45 do 
domingo, com o revezamen-
to medley masculino final.

Paraibano participa do Brasileiro 
de Menores em Maringá amanhã

As disputas serão no Estádio Willie Davids, na cidade de Maringá

do. O Governo do Estado de-
monstra sensibilidade com 
os desportistas com a volta 
do Programa Bolsa-Atleta”, 
disse o secretário.

As inscrições dos atletas 
e para-atletas interessados 
poderão ser feitas no perío-

do de 19 de outubro a 19 de 
novembro, conforme o edital 
publicado. “só terá o direito 
quem realmente estiver en-
quadrado com o que manda 
a lei. Quem não obedecer aos 
pré-requisitos não será con-
templado. Aproveito a opor-

tunidade para convocar os 
atletas e para-atleas para fa-
zer suas inscrições”, afirmou 
Antônio Meira, presidente 
da comissão.

De acordo o decreto 
de número 33.328 de 21 de 
setembro de 2012, existem 

quatro tipos de bolsas para 
beneficiar os atletas e pa-
ra-atletas: a bolsa de rendi-
mento internacional, a bolsa 
de rendimento nacional,  a 
bolsa institucional e a bolsa 
estudantil. O programa esta-
va desativado há dois anos e 

foi retomado pelo governa-
dor Ricardo Coutinho recen-
temente. O valor a ser inves-
tido será divulgado apenas 
depois que for confirmado 
oficialmente à quantidade 
de atletas e paratletas legal-
mente inscritos.

O programa foi lançado em setembro pelo governador Ricardo Coutinho. Atletas (olímpicos ou não) poderão se inscrever entre 19 deste mês e 19 de novembro

O piloto paraibano tem conquistado expressivos resultados na Stock Car e sonha com o título

FOTOS: Divulgação
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João Pessoa vai sediar a Copa 
Brasil de Frescobol de duplas
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AMADOR

A cidade do abacaxi, ou seja, Sapé, será palco hoje 
do confronto entre Sapé e Kashima, de João Pessoa, 
pelo Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. Aos 
times da casa, se trata da estreia na competição. 
Aos visitantes, a classificação de forma antecipada, 
uma vez que, vem de uma goleada diante do Paraíba, 
de Cajazeiras, por 8 a 0. O espetáculo de logo mais 
será no Estádio Tadeuzão, principal praça de esporte 
do município. O presidente do Sapé, radialista Dedé, 
acredita na força de sua torcida para que a equipe 
vença seu primeiro jogo no campeonato.

Em Sapé

De quem é a culpa?
No jogo de empurra-empurra, vai terminar sobran-

do para este colunista. As coisas no futebol são muito 
interessantes, principalmente na região Nordeste, em 
especial, na Paraíba. Pois bem! Vejam o que fizeram com 
o Treze Futebol Clube. Pirraça? Vingança? Represália?. 
Quem vai responder às perguntas?

De uma coisa temos certeza: o Galo da Borborema, 
inicialmente, está fora da Copa São Paulo de Futebol 
Júnior 2013. Como merecedor da vaga para representar a 
Paraíba em tão importante evento futebolístico nacio-
nal, pois se sagrou campeão da Taça Paraíba Sub-19, 
realizada este ano pela Federação Paraibana de Futebol, 
o time de Campina Grande foi excluído da competição.

Ninguém sabe explicar os motivos. A Federação 
Paraibana de Futebol disse ontem que quer esclareci-
mentos sobre a exclusão do Treze, pois encaminhou de 
forma prévia documento indicando o Galo da Borborema 
para a competição. A verdade é que a vaga, hoje, está 
com o Botafogo, que perdeu a Taça Paraíba Sub-19 
justamente para o Treze.

Neste imbróglio, a verdade, no entendimento deste 
humilde colunista é que o Treze está sendo vítima de 
perseguição devido às diversas ações na Justiça Comum 
contra a CBF. É bom esclarecer que o comando maior 
hoje da  Confederação Brasileira de Futebol não é do 
presidente José Maria Marin e sim de Marco Polo Del 
Nero, que também é presidente da Federação Paulista. 
Para um bom entendedor, poucas palavras bastam.

A fim de retomar a vaga, o Treze deverá na próxima 
semana acionar o seu competentíssimo setor jurídico. 
Não sei se terá resultados positivos, como os conquis-
tados em sua inclusão na Série C, afinal, os participantes 
da Copa São Paulo de Futebol Júnior são clubes convi-
dados pela organização, que compete exclusivamente a 
Federação Paulista de Futebol. Vamos ver no que vai dar.

Anunciado como novo geren-
te de futebol do Campinense, 
Kléber Romero recebeu carta 
branca da diretoria para mon-
tar o elenco da temporada 
2013. Kléber retornou para 
Santa Catarina onde iniciará 
os contatos com jogadores.

Campinense

O Campeonato Norte-Nordeste de Atletismo, programado 
para o período de 16 a 18 de novembro, em João Pessoa, 
pode não acontecer por falta de apoio e patrocínios. 
A Federação Paraibana da modalidade esportiva vem 
encontrando dificuldades para a realização do evento, 
já que, os recursos prometidos são insuficientes para a 
realização do evento. Caso aconteça, as disputas serão 
na pista de atletismo da UFPB.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Já está em plena atividade 
o site futebolsertanejo.
com o cronista Sales Nas-
cimento. Desativado há um 
bom tempo, o veículo de 
comunicação tem noti-
ciado até “briga de galo”. 
Parabéns pelo retorno.

Em Patos

Sem recurso

João Pessoa vai sediar, 
nos dias 3 e 4 de novembro, 
a II Copa Brasil de Frescobol, 
competição que será disputa-
da na Praia de Tambaú e vai 
reunir duplas dos estados 
de São Paulo, Espírito Santo, 
Alagoas, Rio de Janeiro, Cea-
rá, Bahia, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Sergipe. A 
competição, que é uma reali-
zação da Associação de Fres-
cobol de Tambaú, será divi-
dida nas categorias duplas 

masculinas profissionais, 
mistas profissionais, duplas 
masculinas amadoras e mis-
tas amadoras.

Segundo a diretora da 
Astret e organizadora do 
evento, Paula Camargo, a 
competição irá bater todos 
os recordes de participantes, 
já que as inscrições encerra-
ram-se muitos dias antes do 
término do prazo. “A procura 
foi muito grande e várias du-
plas infelizmente só poderão 
assistir, por não ter mais va-
gas na competição”, disse.

Ao todo, estão inscritas 
60 duplas para a copa, sen-
do 25 masculinas profissio-
nais, 15 mistas profissionais, 

12 masculinas amadoras e 8 
mistas amadoras. A Paraíba 
vai marcar presença com 24 
duplas distribuídas em 7 pro-
fissionais masculinas e 6 mis-
tas, 8 amadoras masculinas e 
3 mistas. 

As duplas profissionais 
de João Pessoa serão Denil-
son/Fabiano, Rodrigo/Beto, 
Israel/Marcelo, Henrique/
Conho, Edmilson/Tibério, 
Bada/Paulo e Cássio/Jean. 
Entre as duplas mistas, foram 
inscritas Alessandra/Fabia-
no, Verônica/Cássio, Jailma/
Denilson/ Sandra/ Léo, Cláu-
dia/Rômulo e Erys/Rodrigo.

Entre as duplas parai-
banas com chances de título 

estão Denilson/Fabiano e 
Cássio/Jean, no masculino 
profissional. As duplas mis-
tas do Estado favoritas ao 
pódio são Alessandra/Fabia-
no e Denilson/Jailma. No ano 
passado, Cássio foi campeão 
jogando com Rodrigo. Segun-
do Paula Camargo, a Paraíba 
vai fazer bonito em todas as 
categorias. “Nossas duplas 
estão muito preparadas, são 
acostumadas com o clima e 
o local, e a Paraíba hoje está 
entre os estados que melhor 
se pratica o frescobol. Não é à 
toa, que sediamos a Copa do 
Brasil pela segunda vez con-
secutiva”, concluiu a dirigente 
da Asfret.  

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Evento vai acontecer
entre os dias 3 e 4 de
novembro em Tambaú

A imprensa interna-
cional criticou o ciclista 
Lance Armstrong após um 
relatório de mil páginas 
com testemunhos de ex-
companheiros comprovar 
que o americano utilizou 
doping para vencer sete 
vezes consecutivas a Volta 
da França, principal prova 
do esporte. 

O jornal americano 
The New York Times lem-
brou que Armstrong era 
um “herói sobre rodas”, 
pela sua luta contra o 
câncer, e foi “provavel-
mente o ciclista que mais 
dominou o pelotão na 
história”. No entanto, 
confirmado o doping, 
tornou-se um “mentiro-
so infame, um valentão 
que incentivava os ou-
tros usar doping para al-
cançar êxito”. 

O britânico The 
Guardian segue a mesma 
linha e fala que o “heroi-
co ciclista, ícone dos Es-
tados Unidos e campeão 
nacional na luta contra 
o câncer” foi mostrado 
como “um valentão que 

coagiu seus parceiros a 
usar drogas e um menti-
roso que pagou centenas 
de milhares de dólares 
em dopings”. 

A emissora de tele-
visão britânica BBC des-
tacou uma frase do re-
latório, “o programa de 
doping mais sofisticado, 
profissional e bem-suce-
dido”, e chamou Arms-
trong de “trapaceiro em 
série”. 

A ESPN americana 
achou estranha a deci-
são tomada pelo ciclista 
de não se defender das 
acusações e acha que 
isso apenas agrava a si-
tuação. O diário francês 
Le Monde publicou as 
palavras do diretor da 
Agência Antidoping dos 
Estados Unidos, Travis 
Tygart, que exaltou o fim 
da “lei do silêncio”, um 
pacto entre os ciclistas 
para não denunciar casos 
como o de Armstrong. 

A emissora de te-
levisão árabe Al Jazee-
ra lembra a delação de 
George Hincapie, o úni-

Imprensa internacional critica o ciclista 
Lance Armstrong após investigações

ATlETA DESDEnhA DO DOPing

co que acompanhou o 
americano nos sete títu-
los da Volta da França. E 
o francês L’Equipe noti-

ciou a “queda de Arms-
trong” e identificou Ty-
gart como o responsável 
por derrubar o atleta. 

Alessandra e 
Fabiano estarão 
nas disputas 
na categoria 
dupla mista da 
competição em 
João Pessoa

Armstrong foi o ciclista que mais venceu a Volta da França
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Governo vai investir R$ 19,7 milhões
ESTÁDIO AMIGÃO

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Dinheiro será aplicado
na área interna e externa 
da praça de esportes

Com 37 anos de funda-
ção, um dos maiores apare-
lhos esportivos da Paraíba, 
o Estádio Governador Erna-
ni Sátyro – “O Amigão”, em 
Campina Grande, foi pre-
senteado com investimen-
tos na ordem de mais de R$ 
19 milhões.

A confirmação veio com 
a assinatura das ordens de 
serviços por parte do go-
vernador Ricardo Coutinho, 
que esteve em Campina na 
última quarta-feira para 
apresentar um balanço so-
bre as obras do Governo do 
Estado na cidade.

De acordo com o pro-
jeto apresentado por Ricar-
do, o estádio vai ser refor-
mado na sua parte interna, 
porém, o maior destaque 
da obra será perceptível no 
que diz respeito ao entorno 
da praça de esportes. 

Além dos R$ 16,7 mi-
lhões para as estruturas  
interna e externa do apare-
lho, mais R$ 3,1 milhões se-
rão investidos na pavimen-
tação das ruas que cortam 
a área.

Os investimentos fa-
zem parte do pacote de 
obras no valor de R$ 380 
milhões, divididos em 17 
ações por toda a cidade.

Na avaliação do ge-
rente do Amigão, Vladimir 
Borborema, essa é primeira 
grande reforma que o está-
dio vai receber nas quase 
quatro décadas de existên-

Phillipy Costa
Especial para A Uniãoi

A Federação Paulista de Futebol (FPF) di-
vulgou, na última quarta-feira, as equipes, os 
grupos e as sedes da Copa São Paulo de Fute-
bol Júnior de 2013, que acontece em janeiro. 
O Botafogo está confirmado como o repre-
sentante do futebol paraibano na competi-
ção, no entanto, o Treze, campeão da Taça 
Paraíba Sub-19, que lhe assegurava a vaga 
para o evento, não teve seu nome incluído na 
“copinha”, apesar da Federação Paraibana de 
Futebol ter encaminhado a indicação do Galo 
da Borborema no dia 28 de agosto passado.

Ontem, a presidente da Federação 
Paraibana de Futebol, Rosilene de Araújo 
Gomes se mostrou surpresa com a exclu-
são do Treze da Copa São Paulo de Fute-
bol Júnior 2013 e disse que encaminhará 
ofício à organização pedindo esclareci-
mentos sobre a não participação do Galo 
da Borborema, que conquistou no campo 
o direito de representar a Paraíba.

Rosilene Gomes esclareceu que a indi-
cação do Botafogo-PB foi outra reivindica-
ção. A própria diretoria do time solicitou 
a Federação Paraibana de Futebol uma se-
gunda vaga, o que foi atendido pela Fede-
ração Paulista de Futebol, motivo pelo qual 

a FPF-PB também homologou o nome do 
time pessoense.

Já a diretoria do Treze disse acreditar que 
tenha havido algum “equívoco” por parte 
dos responsáveis pela Copa São Paulo de Fu-
tebol Júnior, pois não se pode admitir tama-
nho absurdo em relação a exclusão do time 
na competição. Um dos diretores, que pediu 
para não ter o nome revelado, informou que 
o clube vai aguardar até a próxima segunda-
feira para que o “equívoco” seja consertado, 
sob a possibilidade da assessoria jurídica, atra-
vés do advogado George Suetônio Ramalho 
Júnior entrar com uma ação judicial pedindo 
a inclusão do Galo da Borborema.

Adversários
De acordo com a Federação Paulista de 

Futebol, o Botafogo-PB disputará a primeira 
fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 
2013 na cidade de Louveira, localizada próxi-
mo ao município de Jundiaí e terá como ad-
versários o Esporte Clube Bahia, Criciúma-SC 
e Audax-SP. Nos próximos dias, a organiza-
ção estará divulgando as datas das partidas. 

A edição 2013 da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior terá a participação de 96 
clubes de todo o país. A decisão está pro-
gramada para o dia 25 de janeiro, data de 
aniversário da cidade de São Paulo. Este 
ano, o campeão foi o Corinthians-SP.

Federação não inclui o Treze na Copa São Paulo de Juniores
Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O Estádio Amigão vai ganhar investimentos importantes do Governo do Estado e as obras devem começar a partir de janeiro do próximo ano, segundo previsão da Suplan

Kashima e Sapé jogam hoje pelo Campeonato Feminino
A bola volta a rolar hoje 

no Campeonato Paraibano de 
Futebol Feminino 2012. Pela 
terceira rodada da competi-
ção, apenas um jogo está pro-
gramado para este dia dedi-
cado ás crianças brasileiras. 
Em Sapé, no Estádio Tadeu-
zão, o time da casa, o Sapé, 
faz sua estreia contra o líder 
do grupo B, o Clube Recreati-
vo Kashima, de João Pessoa. 

A partida está marcada 
para as 15h. Para os visitan-
tes, uma vitória garante o 
time na próxima fase do cer-
tame. A equipe vem de uma 
goleada de 8 a 0 diante do 
Paraíba, de Cajazeiras, no úl-
timo dia 30.

A diretoria do Sapé pro-
mete casa cheia no Estádio 
Tadeuzão. Será cobrado in-
gressos a preços promocio-
nais, na tentativa de levar o 
torcedor da “terra do aba-
caxi” a incentivar o time. Por 

outro lado, o representante 
de João Pessoa usa da humil-
dade e imparcialidade e, em 
momento algum, fala em fa-
voritismo.

“Quem tem a obrigação 
de vencer é o time de Sapé. 
Somos visitantes e vamos, 
inicialmente, estudar o ad-
versário, para, depois, sair 
para a ofensa”, disse Gleide 
Costa, treinadora do Kashi-
ma. Dedé, técnico do Sapé 
reconhece a superioridade 
do adversário, até mesmo de-
vido constar no elenco com 
jogadoras que no ano passa-
do defenderam a Paraíba na 
Copa do Brasil, após terem se 
consagrado campeãs parai-
banas pelo Botafogo.  “É uma 
grande equipe. É favorito ao 
título estadual, mas, dentro 
de campo, nem sempre ga-
nha o melhor”, informou ele, 
se esquivando a anunciar o 
time titular.

Oito equipes disputam 
o Campeonato Paraibano 
de Futebol Feminino 2012. 
A Chave A é composta por 
Cabo Branco, América, Avaí 
e Paulistano. Na Chave B tem 
Kashima, Paraíba, Botafogo 
e Sapé. Três jogos já foram 
realizados. Na abertura da 
competição, o Kashima go-
leou o Paraíba de Cajazeiras 
por 8 a 0. Na segunda rodada, 
o Paulistano venceu por 3 a 1 
o Avaí e o Esporte Clube Cabo 
Branco goleou por 10 a 1 a 
equipe do América.

Depois do confronto de 
hoje entre Sapé x Kashima, 
em Sapé, o campeonato pros-
segue no próximo domingo 
com mais um jogo, quando, 
será a vez da estreia do Bo-
tafogo-PB. A equipe da Mara-
vilha do Contorno vai até Ca-
jazeiras enfrentar o Paraíba. 
O jogo está marcado para as 
16h, no Estádio Perpetão. As garotas do Kashima que estrearam vencendo na competição vão jogar hoje na cidade de Sapé

cia. “Com certeza, após esse 
presente do Governo do Es-
tado, nós poderemos esta-
belecer o antes e o depois 
do Amigão. 

Todos os campinenses, 
sobretudo os que residem 
nos bairros adjacentes ao 
estádio, poderão desfrutar 
desse equipamento não só 
no que se refere ao futebol”, 
apontou o administrador.

Vladimir detalhou que 
o projeto prevê a constru-

ção de pistas de skate, qua-
dras de tênis, campos de 
pelada, ciclovias, pista para 
caminhada, além de uma 
academia popular. “O Ami-
gão vai ser dotado de um 
complexo esportivo para 
atender a todos os gostos 
dos desportistas.” 

Em relação ao estádio 
em si, nós vamos melhorar 
as estruturas de banheiros, 
vestiários e a parte elétrica”.

Após a assinatura das 

ordens de serviço, os pró-
ximos passos serão dados 
pelo processo licitatório. De 
acordo com a Superinten-
dência de Obras do Plano de 
Desenvolvimento do Estado 
– Suplan, que esteve repre-
sentada em Campina Gran-
de pelo titular da Pasta, Ri-
cardo Barbosa, no início de 
janeiro de 2013 o canteiro 
de obras já deverá estar ins-
talado no Amigão. O plane-
jamento prevê a entrega das 

obras num prazo de até 14 
meses.

Adicionais
Três importantes itens, 

conforme a gerência do 
Amigão, estarão comple-
mentando o projeto já ela-
borado: um elevador, o pla-
car e a irrigação eletrônicos.

“Eu costumo colocar 
esses três adicionais como 
principais responsáveis pela 
profissionalização e qualifi-

cação do estádio. Então nós 
já conversamos com Ricardo 
Barbosa e vamos elaborar 
laudos técnicos para tornar 
esses itens como aditivos ao 
projeto original”, sublinhou 
Vladimir Borborema.

Em um primeiro mo-
mento, as obras de reforma 
do Estádio Amigão não de-
vem comprometer as com-
petições que os clubes de 
Campina Grande vão dispu-
tar na temporada 2013.

FOTOS: Divulgação
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Time joga fora de casa 
com o ABC-RN e poderá se 
encostar aos líderes

Atlético busca vaga no G-4
BRASILEIRO DA SÉRIE B

FOTO: Divulgação

O treinador do Atlético
-PR, Ricardo Drubscky, está 
ansioso pela partida de hoje 
à noite contra o ABC-RN. Se 
o time dele ganhar, vai ficar 
a apenas um ponto do último 
colocado no G4, posição im-
portante já que faltam ape-
nas nove rodadas além dessa. 
As duas equipes se enfren-
tam às 21h, no Frasqueirão, 
em Natal-RN, pela 29ª roda-
da da Série B do Brasileirão.

Com 33 pontos ganhos 
em 28 jogos, o ABC está ape-
nas na 15ª colocação, amea-
çado pelo risco de disputar 
a Série C, em 2013. Já o Tri-
color Catarinense soma 49 
pontos e ocupa atualmente o 
quinto lugar na tabela, atrás 
do São Caetano e à frente do 
Joinville, que está com a mes-
ma pontuação do Atlético. As 
duas equipes que cercam o 
Furacão empataram na últi-
ma terça-feira e deram mais 
motivação ao time de Drubs-
cky para o jogo de hoje.

Ricardo Drubscky, que 
tem 74,3% de aproveitamen-
to à frente do clube catarinen-
se, afirma que, se mantiver o 
aproveitamento, a equipe ru-
bro-negra consegue o acesso. 

O treinador admite ansieda-
de e cobra foco do grupo no 
jogo contra o ABC.

“Se vocês soubessem 
o meu número de horas de 
sono, saberiam que tranquili-
dade é o que menos está pas-
sando na nossa cabeça. Não 
que a gente esteja desespe-
rado. A gente está com aque-
la ansiedade de jogo a jogo, 
aquela expectativa do que vai 
acontecer. Uma coisa eu tenho 
certeza, a gente mantendo 
este nível de aproveitamento 
vai ser difícil ficar fora do G4. 
Por isso, eu digo que é impor-
tante que a gente foque no 
que a gente pode fazer. Vamos 
nos concentrar no nosso am-
biente de trabalho, no nosso 
jogo para manter a campanha, 
aí vai ser difícil ficar fora do 
G4”, disse Drubscky.

Também jogam hoje 
Guarani e Bragantino. As 
duas equipes se enfrentam às 
21h, no Brinco de Ouro, em 
Campinas-SP. O Bugre joga 
em casa para melhorar a sua 
situação na tabela. A equipe 
alviverde ocupa hoje o 13º 
lugar com 37 pontos. O Bra-
gantino, por outro lado, vive 
uma situação incômoda. O 
time da cidade de Bragança 
Paulista está no Z4, na 18ª 
posição com 24 pontos, e cor-
re sério risco de ser rebaixa-
do para a Série C. O Atlético Paranaense precisa da vitória hoje contra o time potiguar para ficar mais próximo dos líderes do Brasileiro da Série B

Contra uma fraca seleção do Iraque, que ocupa 
a 80ª posição no ranking da Fifa, o Brasil conseguiu 
uma goleada de 6 a 0, no jogo que marcou a volta 
de Kaká. O meia do Real Madrid formou com Oscar, 
Hulk e Neymar um quarteto ofensivo que levou o 
time à vitória, na partida disputada em Malmö, na 
Suécia. A seleção volta a jogar na próxima terça-feira 
contra o Japão, na Polônia.

O Brasil não encontrou nenhuma dificuldade 
para vencer os iraquianos. Com uma formação iné-
dita, o time de Mano Menezes dominou o jogo du-
rante os 90 minutos. Os iraquianos não esboçaram 
reação ao controle brasileiro.

Oscar abriu o placar do jogo aos 21 minutos, 
após uma arrancada de Neymar. O santista encon-
trou o meia do Chelsea livre na área e ele marcou. 
Cinco minutos depois, após jogada de Kaká pela 
esquerda, o ex-jogador do Inter fez o segundo gol.

Derrotados, os iraquianos até tentavam at-
acar e davam espaço para os brasileiros, que 
poderiam até ter ampliado o placar ainda no 
primeiro tempo.

Contra o Iraque, Mano Menezes testou uma 

Seleção Brasileira jogando sem centroavante. 
Kaká, Oscar, Hulk e Neymar formaram um quarte-
to avançado, com os dois primeiros saindo do meio 
campo. “O Kaká vai iniciar um pouco pelo lado es-
querdo. Esperamos muita movimentação para a 
gente chegar com jogadas na frente”, afirmou o 
técnico antes da bola rolar na Suécia. Em campo, 
o esquema funcionou. Kaká atuou mais pelo lado 
esquerdo, mas se movimentou durante o jogo. O 
mesmo aconteceu com os outros integrantes do 
quarteto. Artilheiro, Neymar, por exemplo, jogou 
mais como armador e participou das jogadas de 
quatro dos seis gols da partida.

Na segunda etapa, a seleção chegou à go-
leada. Kaká, principal atração do jogo, marcou 
dois minutos após o intervalo. Hulk ampliou aos 
10 minutos do segundo tempo.

Faltando 20 minutos para o jogo terminar, 
Kaká foi substituído por Lucas. Com a nova for-
mação, o quarteto seguiu tendo facilidade para 
chegar na área do Iraque. Neymar, aos 30 minutos 
do segundo tempo, e o próprio Lucas, aos 34, am-
pliaram o placar.

Brasil vence Iraque por 6 a 0
AMISTOSO NA SUÉCIA

Apesar das reclamações 
de Liedson após a derrota 
por 3 a 2 para o Corinthians, 
na última quarta-feira, e da 
insatisfação de alguns joga-
dores no vestiário, o proble-
ma de salários atrasados no 
Flamengo está próximo de 
ser resolvido. Após conversa 
com o elenco na manhã de 
ontem, a diretoria do clube 
prometeu acertar os venci-
mentos até sexta-feira.

O salário atrasado em 
questão é referente ao mês 
de agosto, que deveria ter 
sido pago no último dia 25 de 
setembro, o que não ocorreu.

Patrícia Amorim
Membros da cúpula do 

futebol do Flamengo ain-
da asseguraram ao elenco 
que o depósito referente 
a setembro será feito sem 
maiores problemas até o 
próximo dia 25, data limite 
para o pagamento dos salá-
rios do mês anterior.

Os dirigentes alegaram 
que a quantia de agosto só 
não foi depositada na data 

combinada por conta de 
uma penhora tributária dos 
anos de 2007, 2008 e 2009. 
O clube entrou com uma 
solicitação na Justiça, no 
entanto, para que a verba 
referente ao pagamento de 
dois jogadores fosse libera-
da ainda nesta semana.

Os argumentos uti-
lizados para acalmar os 
ânimos, porém, não foram 
suficientes para alguns jo-
gadores. Parte do grupo 
rubro-negro não escondeu 
a insatisfação com a fal-
ta de pagamento durante 
conversas no vestiário e na 
concentração da equipe.

E o problema fora das 
quatro linhas ocorre justa-
mente em um dos momen-
tos mais delicados do time 
dentro de campo. Com a der-
rota para o Corinthians na 
última quarta, a equipe vol-
tou a “flertar” com a zona de 
rebaixamento e precisa de 
uma vitória no sábado, con-
tra o Cruzeiro, para espantar 
definitivamente o fantasma 
da degola no Brasileiro.

A Seleção Brasileira de Mano Menezes não encontrou dificuldade para vencer o fraco time do Iraque, do brasileiro Zico

Jogadores reclamam 
da falta de salários

FLAMENGO

Flamengo e Corinthians fizeram um clássico de cinco gols 
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R$ 7,2 mi para nova Escola Técnica
EM BAYEUX

O governador Ricardo 
Coutinho assinou na tarde 
de ontem a ordem de serviço 
para a construção da Escola 
Técnica Estadual de Bayeux. 
O evento foi realizado às 17h, 
no cruzamento da Avenida 
Liberdade com a Rua Manoel 
Francisco Venâncio, no Cen-
tro da cidade. Esta unidade, 
como as outras escolas téc-
nicas que serão implantadas 
no Estado, terá capacidade 
para 1.200 alunos.

Ao todo serão construí-
das 15 Escolas Técnicas na 
Paraíba, cada uma no valor 
de R4 7,2 milhões, totalizan-
do investimentos na ordem 
de R$ 108 milhões, recursos 
oriundos do tesouro estadual 
e do Governo Federal, por 
intermédio do Ministério da 
Educação. O Chefe do Execu-
tivo garantiu que a meta do 
governo é formar uma rede 
de escolas técnicas em todo 
Estado para garantir uma 
perspectiva melhor de futuro 
para os jovens paraibanos.

O projeto da escola téc-
nica foi feito pelo setor de 
arquitetura da Suplan e prevê 
edificações de primeiro an-
dar, com 11 salas de aula, au-
ditório com capacidade para 
145 pessoas, biblioteca, sala 
multimídia para professores, 
laboratórios de línguas, infor-
mática, física, química, biolo-
gia e matemática.

O arquiteto responsável 
pelo projeto, Eurípides Olivei-
ra, informou que a nova uni-
dade de ensino profissiona-
lizante terá dois laboratórios 
especiais, cuja função será 

determinada pelas necessi-
dades de cada cidade e corpo 
docente. 

A unidade de ensino pro-
fissionalizante também terá 
um centro de vivências, onde 
os alunos poderão se sociali-
zar, trocar informações e se 
alimentar nos intervalos das 
aulas. Também contará com 
refeitório, cantina, cozinha in-
dustrial completa, sala para o 
grêmio estudantil, oficina de 
manutenção e um anfiteatro.

A escola ainda terá giná-
sio de esportes com todo o 
apoio para os atletas: depó-
sito de equipamentos, ves-
tiário, sala para professores e 
banheiros.

O arquiteto responsável 
pelo projeto, Eurípedes Oli-
veira, informou que a escola 
terá dois laboratórios espe-
ciais, cuja função será deter-
minada pelas necessidades 
de cada cidade e corpo do-
cente. O investimento total 
chegará a R$ 108 milhões.

Maria de Fátima da Sil-
va, 17 anos, residente na 
cidade de Bayeux, ressaltou 
que esta é mais uma inicia-
tiva marcante do Governo 
do Estado, e que ira certa-
mente mudar as vidas dos 
jovens que precisam se pro-
fissionalizar para enfrentar 
o mercado de trabalho. 

Já Ana Lúcia de Melo, 
de 62 anos, residente no 
bairro de Mangabeira há 
12 anos, afirmou que agora 
a juventude daquele bair-
ro vai ter oportunidade e 
estudar é já sair da Escola 
Técnica com capacidade 
teórica e prática poden-
do ocupar efetivamente os 
postos de trabalho ofere-
cidos pelo mercado. O go-
vernador está de parabéns 
pela construção da nova Es-
cola Técnica de Mangabei-
ra, finalizou Maria da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODON-

TOLOGICO, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Complementar Federal 
nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo Licitatório nº. 036/2012 - Pregão 
Presencial nº. 007/2012. DOTAÇÃO: 12.000.12.001.10.301.4012.3015-5059 – 33.90.30.00 / 
12.000.12.001.10.301.4012.3015-2060 – 33.90.30.00 / 12.000.12.001.10.302.4012.3016-2067 
– 33.90.30.00 - 12.000.12.001.10.302.4012.3016-2068 – 33.90.30.00. VIGÊNCIA: do presente 
contrato tem vigência até 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato: 06/08/2012. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro/Ednacé Alves 
Silvestre Henrique e: SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, Inscrita no CNPJ: 
24.280.828/0001-09 - CT Nº. 053/2012 – 06/08/2012, com o valor total de 147.838,40 (Cento e 
quarenta e sete mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos); DEPOSITO GERAL DE 
SUPRIMENTOS HOSPITALAR LTDA Inscrita no CNPJ: 06.224.321/0001-56 – CT Nº 054/2012 
– 06/08/2012, com o valor total de R$ 648.659,48 (seiscentos e quarenta e oito mil seiscentos e 
cinqüenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Monteiro - PB, 06 de Agosto de 2012.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE ADVERTÊNCIA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2012
Considerando o não fornecimento das mercadorias solicitadas pelo Fundo Municipal de Edu-

cação de Monteiro, convoco a Empresa HNM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº. 14.628.421/0001-76, para apresentação 
de defesa pelo não cumprimento das clausulas contratuais no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
após a publicação deste aviso.

Monteiro - PB, 10 de Outubro de 2012.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

PREGOEIRO/PMM/FME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2012 - SRP 
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 016/2012, cujo objeto Aquisição de uma Bomba Injetora para Tomografia Computadorizada, para 
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde desta Municipalidade. Data da abertura: 24 
de Outubro de 2012, às 10h00min (horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes 
estará á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Desembargador 
Feitosa ventura, 04, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 07h30min às 
11h30min e das 13h30min às 17h30min. Outras informações pelo telefone 3351-1513 ou 3351-1524.

Monteiro-PB, 11 de Outubro de 2012.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2012
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 067/2012 de 16 de maio 

de 2012, da PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, vem através deste AVISO tornar público 
para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N°. 022/20102, cujo 
objeto é a AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO 
CONSUMO DESTE MUNICIPIO.

VENCEDOR/VALOR:
PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA 
R$ 229.356,50 (Duzentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Cinqüenta e Seis Reais e Cinqüenta 

Centavos)
Uiraúna PB, 11 de outubro de 2012.

THALES YRAN DUARTE BARBOSA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SANTA RITA

Rua Juarez Távora, 93  - Centro – Santa Rita - PB 
AVISO DE RETIFICAÇÃO

Processo N° 114/2012 – Concorrência
Processo N° 115/2012 – Concorrência
Processo N° 116/2012 – Concorrência
Processo N° 117/2012 – Concorrência
Processo N° 118/2012 – Concorrência
Processo N° 119/2012 – Concorrência

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica que os certames em epígrafe foram retificados, em seu item 5.1.2.4 - QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO – FINANCEIRA, alínea IV, fica suprimida a exigência de apresentação da Declaração 
de Habilitação Profissional – DHP, em decorrência da alteração promovida, ficam adiadas as datas 
de abertura  para os seguintes dias: Processos nº 114/2012 e 115/2012 -  01/11/2012; Processos 
nº 116/2012 e 117/2012 – 08/11/2012 e Processos nº 118/2012 e 119/2012 – 09/11/2012, nos 
mesmos horários e endereço.

Santa Rita, 11 de outubro de 2012
José Anderson Araujo de Lima

Presidente da CPL

ENGENHO IMACULADA CONCEIÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF Nº 02.229.685/0001-78 torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 2686/2012 em João Pessoa, 20 de agosto de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Fabricação, Envasamento e Comercialização de Cachaça. Na(o) - FAZENDA IMACULADA 
CONCEIÇÃO S/N Município: DUAS ESTRADAS - UF: PB. Processo: 2012-003235/TEC/LO-3088.

SEBASTIÃO JOSÉ DE BRITO – CNPJ/CPF Nº 147.815.064-53 Torna público que solicitou à SU-
DEMA – (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a Licença de Operação 
nº 3476/2012 em João Pessoa, 14 de setembro de 2012 – Prazo: 720 dias. Para atividade de: TRIO 
ELÉTRICO, VEICULO FORD/F4000 PLACA MOC 0511/PB Na(o) – EM TODA CIDADE E REGIÃO 
- Município – TAPEROA/PB, - PROCESSO DE Nº 2012-004956/TEC/LO-3447

EDER FONSECA SOUZA – CNPJ/CPF Nº 05.131.773/0001-20, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1768/2012 
em João Pessoa, 10 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio Varejista 
de Gás GLP, na Rua Abdon Milanez Nº 175 CASTELO BRANCO Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2011-001246/TEC/LO-0397.

NARCISO DE OLIVEIRA LIMA – CNPJ/CPF Nº 109.145.444-20, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 4006/2012 em 
João Pessoa, 5 de outubro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar 
com 04 (quatro) unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário interligado a rede pública 
da Cagepa, na Univ. Ruth Magalhães da Silva Nº 49, QD 029, LT 224 – GEISEL Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-006808/TEC/LP-1156.

POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA, com CNPJ Nº 01.664.502/0001-24, IE: 16.114.766-6, 
atualmente ativa, pela registra o EXTRAVIO DA IMPRESSORA FISCAL DE Marca BEMATECH, 
com MODELO MP20FI II de número de Série 4708990816855. Conforme Certidão datado de 11 
de outubro de 2012.

POÇO DANTAS PETRÓLEO LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.875.639/0001-22, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2329/2012 em João Pessoa, 7 de agosto de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio 
Varejista de Combustíveis, gasolina, álcool, óleo Diesel, lubrificantes, GLP – Gás liquefeito de 
petróleo, na Av. Antonio Roberto da Silva, S/N – CENTRO Município: POÇO DANTAS – UF: PB. 
Processo: 2012-000455/TEC/LO-2333.

J & J COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA – EPP – CNPJ Nº 16.561.053/0001-11, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Operação – Comércio Varejista de Gás liquefeito de petróleo – (GLP) – AC: 63,00m² - GUARABIRA 
– PB. Processo: 2012-007395/TEC/LO-3927.

VALTEX IND DE COMÉRCIO DE CONFEC E MALHARIA LTDA – CNPJ Nº 01.208.098/0001-30, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 3720/2012 em João Pessoa, 25 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Fabricação de Calcinhas, Tecido Sintético e Elásticos, na Av. Virginio Veloso 
Borges, 101 – ALTO DO EUCALIPTO Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-004020/
TEC/LO-3309.

WARWICK RAMALHO FARIAS LEITE – CPF Nº 288.272.604-04, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Edi-
ficação (Escritório de Engenharia) – AC: 748,0m² - RENASCER – CABEDELO – PB. Processo: 
2012-007400/TEC/LI-1703.

TEOMAG – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 07.865.716/0001-09, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação 
da Licença de Operação Nº 2041/2010/PROC. Nº 2010-003099 – Farmácia de Manipulação – AC: 
179,0m² - CENTRO – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-007391/TEC/LO-3925.

VALKER VASCONCELOS DE LACERDA – CNPJ/CPF Nº 141.307.344-15, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3944/2012 em João Pessoa, 3 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Unifamiliar, no LT. 78, QD. 248 - Condomínio Bougainville Residence Privê, Portal do 
Sol – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-004948/TEC/LO-3445.

THIAGO VITAL DE MIRANDA – CNPJ/CPF Nº 053.678.414-06, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 3746/2012 em 
João Pessoa, 25 de setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação comercial, 
na Av. Josefa Taveira LT. 208 QD. 224 – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-
006214/TEC/LP-1093.

ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA – CNPJ/CPF Nº 08.530.656/0001-28, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Simpli-
ficada nº 4053/2012 em João Pessoa, 11 de outubro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Construção de passarela, no Sítio Lages, S/N Município: GUARABIRA – UF: PB. Processo: 
2012-007013/TEC/LS-0057.

Marcos Tadeu 
mtleao@gmail.com

A Escola Técnica Estadual de Bayeux terá capacidade para 1.200 alunos. Serão construídas mais 15 instituições

FOTO: Secom-PB

O Governo do Estado, por 
meio da Companhia de Desen-
volvimento dos Recursos Mi-
nerais, já perfurou este ano 155 
poços artesianos. Até o final do 
ano está prevista a perfuração 
de mais 50 poços. Essa é uma 
das ações do Comitê Estadual 
de Enfrentamento à Estiagem 
nos municípios que decreta-
ram situação de emergência. 

Na próxima semana, a 
programação prevê a perfura-
ção de poços nos municípios 
de Cuité e Mamanguape. Na 
sequência São João do Cariri, 
Parari e Nazarezinho. Também 

serão perfurados poços em Ca-
jazeiras e Catingueira. 

As demandas para abrir 
poços são do Governo do 
Estado, por meio do Projeto 
Cooperar e Fundo Estadual 
de Combate e Erradicação da 
Pobreza, em atendimento a 
pleitos de associações de co-
munidades rurais.

O chefe da Divisão de Hi-
drogeologia e Sondagens da 
CDRM, Milton Mafra, infor-
mou que a solicitação de po-
ços também chega por meio 
de projetos apresentados nas 
plenárias do ODE.

CDRM faz perfuração 
de 155 poços artesianos

EM COMUNIDADES RURAIS

“Agora, o único papel 
da Justiça é julgar”. Inspi-
rada nesse slogan, extraí-
do de campanha do Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ), a Seção Judiciária 
da Paraíba dará início ao 
uso obrigatório do Pro-
cesso Judicial Eletrônico 
(PJe) para as ações cíveis 
(ordinárias, seus inciden-
tes e conexas) na institui-
ção, a partir desta segun-
da-feira (15). 

O novo sistema 
abrange todas as fases 
processuais, eliminan-
do a utilização de papel 
e proporcionando mais 
agilidade e segurança na 
tramitação dos feitos, já 
que esses dados serão 
armazenados nos servi-
dores de rede da SJPB, 

permitindo seu acesso 
pela internet. Para isso, 
o advogado ou procura-
dor deve adquirir sua 
certificação digital (as-
sinatura eletrônica) e 
se cadastrar no sistema 
no link PJe, na página da 
JFPB.

O processo de im-
plantação do PJe teve 
início em novembro de 
2010, quando o sistema 
foi lançado de forma fa-
cultativa. Agora, a par-
tir de 15 de outubro, a 
virtualização será obri-
gatória, conforme de-
terminação do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), 
do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e do Tribu-
nal Regional Federal da 
5ª Região.

Processo Eletrônico 
torna-se obrigatório

NA JFPB

O feriadão deste final de 
semana - Dia de Nossa Senho-
ra de Aparecida, padroeira do 
Brasil, e o Dia dos Professores, 
que vai de hoje até a segunda-
-feira (15) - lotou os hotéis 
de João Pessoa e da Costa do 
Conde. O presidente da Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
Hoteleira (ABIH), secção Pa-
raíba, José Inácio Júnior, come-
mora os números e afirma que 
a ocupação está entre 95% e 
100% na maioria dos hotéis.

Segundo o presidente da 
ABIH-PB, os dados de ocupa-
ção hoteleira na Paraíba têm 
sido extremamente positivos, 
com uma média de quase 70% 
desde o início do ano. Na ava-
liação do setor, em 2012, pra-
ticamente não ocorreu a tradi-
cional baixa estação, à exceção 
de finais de semana como o 

das eleições municipais, quan-
do houve uma queda no índice 
de hospedagem. “Foi um final 
de semana atípico, mas a mé-
dia tem sido bastante anima-
dora”, avaliou o empresário.

O setor hoteleiro parai-
bano registrou uma taxa de 
ocupação no mês de agosto 
de 63,06%, - uma média his-
tórica - indicando uma alta 
de 21,22% acima da média 
dos últimos 21 anos, que 
era de 52,02% no mesmo pe-
ríodo. Os índices divulgados 
pelo Setor de Estatística da 
Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur) mostraram 
ainda, que, no acumulado de 
janeiro a agosto deste ano, 
o índice de ocupação foi de 
67,82%, o que representou 
um aumento de 3,27% sobre 
igual período de 2011.

Hotéis lotados durante 
na capital e no Conde

FERIADãO

Ordem de serviço foi
assinada ontem pelo go-
vernador Ricardo Coutinho



TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECISÃO SOBRE RECURSO 
TOMADA DE PREÇO No 005/2012.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE Água Branca, Estado da 

Paraíba, torna público para conhecimento dos interessados, que o recurso ora interposto pela 
empresa CEDRO ENGENHARIA, a comissão de licitação acata em parte o recurso, sendo que a 
empresa ora subscrita esta de volta ao processo, ou seja, habilitada novamente, e neste mesmo 
ínterim a comissão informa a abertura dos invólucros de propostas das empresas habilitadas 
para o dia 17 de outubro de 2012, ás 10:00, na sala da comissão de licitação. Nestes são os 
termos. Publique-se e registre.

Prefeitura Municipal de Água Branca/PB, 04 de outubro de 2012.

PRESIDENTE DA C.P.L

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No 019/2012
A Prefeitura Municipal de Juripiranga, através de sua CPL, torna público que realizará 

licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 019/2012, DO TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL, objetivando a contratação de uma empresa para elaboração do Plano Municipal 
Integrado de Saneamento Básico do Município de Juripiranga-PB, contendo os eixos Abas-
tecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 
e Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos, no qual se constituirá em ferramenta de 
planejamento e gestão, no dia 01/11/2012 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada à Av. Brasil, 380 - Juripiranga – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço 
acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 29/10/2012.

Juripiranga, 11 de outubro de 2012.

ANTONIO SOARES DE LIMA
PRESIDENTE DA CPL

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-FEIRA, 12 outubro de 2012Publicidade
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Responsavel.: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 160827454-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Cedente.....: ART DESIGN PROD OPTICOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052838
Responsavel.: ELIWERTON LUIZ DE MESQUITA
CPF/CNPJ....: 010528182/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            633,20
Cedente.....: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SU
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051352
Responsavel.: FERNANDO ARY BEMVINDO TRA-
VASSOS
CPF/CNPJ....: 387987604-59
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.007,81
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAVILLE
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052010
Responsavel.: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA
CPF/CNPJ....: 060681754-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            199,81
Cedente.....: CONSTRUTORA AGUA AZUL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051754
Responsavel.: MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 309272504-20
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$         30.080,28
Cedente.....: FERREIRA & CHAGAS ADVOGADOS
Apresentante: FERREIRA & CHAGAS ADVOGADOS
Protocolo...: 2012 - 051897
Responsavel.: MARIA LUCIA DA SILVA INFORMA-
TICA ME
CPF/CNPJ....: 014518762/0001-99

CARTA DE CONVOCAÇÃO

Convocamos o Sr. SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ SOBRINHO, portador da R.G nº 738.776 
SSP/PB, CPF nº 226.168.454-15 e CTPS Nº 30560/00002 a apresentar-se diante da empresa 
SOGEINVERCA NORDESTE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 11.365.809/0001-33, para o exame 
médico demissional, assim como, para o recebimento de sua rescisão contratual.

João Pessoa, 09 de Outubro de 2012

SOGEINVERCA NORDESTE CONST. LTDA

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            563,81
Cedente.....: BANCO SAFRA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051277
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.339,60
Cedente.....: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052378
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.339,60
Cedente.....: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052379
Responsavel.: SUPER FRANGO REFEICOES
CPF/CNPJ....: 013215196/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.596,52
Cedente.....: HOUSEWARE BRASIL LTDA - EPP
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051870
Responsavel.: VALTER BESSA FILHO ME
CPF/CNPJ....: 014112753/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            154,86
Cedente.....: H O S S INFORMATICA LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052360
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,  12/10/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No 5/059/2012
OBJETO: Aquisição de Ambulância simples remoção para a secretaria de saúde do município 

de Água Branca-PB.
TIPO: Menor Preço por item
DATA DA ABERTURA: 26/10/2012- HORÁRIO: 11:00hs
LEGISLAÇÃO APLICAVEL: Lei Nº 10.520, Lei 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Água Branca/PB, 

através de sua comissão de licitação na rua Sargento Florentino Leite, s/n,centro – Água Branca – PB.

ÁGUA BRANCA-PB, 11 de Outubro  de 2012.

DANILA FIRMINO DE LIMA
Pregoeira Oficial/PMAB

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS-PB
                                           Comissão Permanente de Licitações
                                                           Comunicado 

A Prefeitura de Cabaceiras, através de sua Comissão, torna público a todos os interessados 
participantes do Certame Licitatório nº 31/2012, TP nº 10, que face os recursos impetrados pelas 
empresas Servicon – Serviços e Construções e Cedro Engenharia, neste dia (10/10), concernentes 
ao Resultado da reunião de análise de recursos apresentado pela Comissão pertinente, bem como 
visando atender ao item nº 9 do referido edital, encaminhou neste dia 11/12, as referidas contes-
tações à autoridade superior, para que no prazo máximo de 05 dias úteis, após esta publicação, 
emita a decisão final quanto à inabilitação e habilitação, ficando em consequência adiada  a data 
de abertura dos envelopes – proposta para o dia  24/10/2012, às 15h00, no Telecentro Comunitário. 
Demais informações podem ser adquiridas através do telefone: 3356  -1117. Cabaceiras, 11/10/2012. 

Marcos Vinicius A. Cavalcante
Presidente – CPL.

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ARAUJO E GOMES COMERCIO DE 
CONFECCO
CPF/CNPJ....: 013533137/0001-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.257,50
Cedente.....: BENEDITA BARBOSA LUIZ
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052101
Responsavel.: AMBAR IMPORT E EXPORT LTDA ME
CPF/CNPJ....: 014863006/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.602,75
Cedente.....: SUATA SERV U A E TERM S.A
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052658
Responsavel.: AHP CONSTRUCOES
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            324,01
Cedente.....: VITRIUM INDUSTRIA E COM VIDROS 
LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052624
Responsavel.: BUGSHOPPING AUTO PECAS E 
SERV LTDA
CPF/CNPJ....: 004594359/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            828,00
Cedente.....: T. F. COMERCIO DE PNEUS LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051559
Responsavel.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS L
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Cedente.....: OCA REVESTIMENTOS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052298
Responsavel.: CHARLES GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 109839960-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            250,00
Cedente.....: CONDOMINIO CABO BRANCO RESII-
DENCE P
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051468
Responsavel.: COM PROD FARM IRMA DULCE LJ-21
CPF/CNPJ....: 003000164/0009-64
Titulo......: TRIP VENDA MERC  R$          1.337,78
Cedente.....: NAZARIA DIST DE PROD FARMACEU-
TICOS
Apresentante: NAZARIA DIST DE PROD FARMA-
CEUTICOS
Protocolo...: 2012 - 052126
Responsavel.: COM PROD FARM IRMA DULCE LJ-21
CPF/CNPJ....: 003000164/0009-64
Titulo......: TRIP VENDA MERC  R$          5.237,75
Cedente.....: NAZARIA DIST DE PROD FARMACEU-
TICOS
Apresentante: NAZARIA DIST DE PROD FARMA-
CEUTICOS
Protocolo...: 2012 - 052128
Responsavel.: CENTRAL NORDESTINA DE APARAS 
LTDA M
CPF/CNPJ....: 011319294/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.250,00
Cedente.....: ANDERSON ANDRADE CAVALCANTI 
SILVA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052333
Responsavel.: D & N COM DE MEDIC E PERF LTDA
CPF/CNPJ....: 008800471/0002-77
Titulo......: TRIP VENDA MERC  R$          6.995,56
Cedente.....: NAZARIA DIST DE PROD FARMACEU-
TICOS
Apresentante: NAZARIA DIST DE PROD FARMA-
CEUTICOS
Protocolo...: 2012 - 052123
Responsavel.: D & N COM DE MEDIC E PERF LTDA
CPF/CNPJ....: 008800471/0008-62
Titulo......: TRIP VENDA MERC  R$          5.819,29
Cedente.....: NAZARIA DIST DE PROD FARMACEU-
TICOS
Apresentante: NAZARIA DIST DE PROD FARMA-
CEUTICOS
Protocolo...: 2012 - 052125
Responsavel.: D & N COM DE MEDIC E PERF LTDA
CPF/CNPJ....: 008800471/0008-62
Titulo......: TRIP VENDA MERC  R$            854,61
Cedente.....: NAZARIA DIST DE PROD FARMACEU-
TICOS
Apresentante: NAZARIA DIST DE PROD FARMA-
CEUTICOS
Protocolo...: 2012 - 052124
Responsavel.: DAJANA CARLA BRITO SILVA
CPF/CNPJ....: 088882594-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052190
Responsavel.: DINARTE WANDERLEY DA NOBREGA
CPF/CNPJ....: 009112028/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.718,00
Cedente.....: TARGETWARE INFORMATICA LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048995
Responsavel.: EDINALDO NASCIMENTO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 031405314-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052180
Responsavel.: FLAVIO DE ALBUQUERQUE CABRAL
CPF/CNPJ....: 413228276-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            250,00
Cedente.....: CONDOMINIO CABO BRANCO RESII-
DENCE P
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051466
Responsavel.: GUEDES MASSAS E PANIFICACAO
CPF/CNPJ....: 013599091/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            980,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB

Protocolo...: 2012 - 052520
Responsavel.: GRIFFE MATERIAL OTICO LTDA.
CPF/CNPJ....: 012913026/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            890,32
Cedente.....: OPITITEX IND E COM DE ESTOJOS E BRI
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052088
Responsavel.: INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI-
MENTOS F
CPF/CNPJ....: 008661619/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         14.000,00
Cedente.....: NATREB IND E COM DE MAQUINAS LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050117
Responsavel.: INCORPLAN INCORPORACAO LTDA
CPF/CNPJ....: 003196749/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Cedente.....: HIDRAUTECNICA LTDA ME
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051445
Responsavel.: JANIO FABRICIO RODRIGUES DA  C
CPF/CNPJ....: 025445924-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            280,00
Cedente.....: EDAPA ESCOLA A C D A A LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051847
Responsavel.: JOAO DIAS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 879729484-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            195,00
Cedente.....: DF - RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052206
Responsavel.: JULIANA CARVALHO DE HOLANDA
CPF/CNPJ....: 052810534-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052179
Responsavel.: LUCINEIA FERRAZ DE LIMA PONTE
CPF/CNPJ....: 113908674-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052181
Responsavel.: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA 
E ALBUQ
CPF/CNPJ....: 160205104-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052177
Responsavel.: MIRTES DE SOUZA ROCHA
CPF/CNPJ....: 486137974-15
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            200,00
Cedente.....: COND EDIFICIO MANAUS
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051455
Responsavel.: MARCELO FIRMINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 083165078-89
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            250,00
Cedente.....: CONDOMINIO CABO BRANCO RESII-
DENCE P
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051461
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.051,35
Cedente.....: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051886
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.051,35
Cedente.....: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051885
Responsavel.: RUBENS DA NOBREGA
CPF/CNPJ....: 753529154-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            552,00
Cedente.....: CONDOMINIO ADRINA GLORIA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052015
Responsavel.: RAINHA DA PAZ COM. E SERV. LTDA
CPF/CNPJ....: 011482671/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            375,34
Cedente.....: SERPA INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050659
Responsavel.: TUBOTEC IND E COM  DE MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ....: 024504508/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            297,96
Cedente.....: L & L COMERCIO E IMPORTACAO 
DE VIDR
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050578
Responsavel.: TUBOTEC IND E COM  DE MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ....: 024504508/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            888,40
Cedente.....: L & L COMERCIO E IMPORTACAO 
DE VIDR
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 050932
Responsavel.: JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 799089694-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            250,00
Cedente.....: CONDOMINIO CABO BRANCO RESII-
DENCE P
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051488
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  12/10/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 24/2012
A Prefeitura Municipal de Mari – PB, através do Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria n.º 

135/09, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar às 10:00 horas do dia 
25 de outubro de 2012, na sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Antônio 
de Luna Freire, 146 – Centro - Mari/PB, licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 24/2012, do 
tipo Maior Oferta, sob regime de execução de empreitada por Preço Global, a qual será proces-
sada e julgada em conformidade com a Lei 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 
8666/1993 e alterações posteriores, tendo como objeto a Contratação de Instituição Bancária para 
processamento da Folha de Pagamento desta Prefeitura Municipal. O Edital e demais informações 
poderão ser obtidas nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas, no endereço acima ou 
pelo telefone (83) 3287-2504.

Mari, 09 de outubro de 2012.

Eduardo Henrique Marinho Alves
Pregoeiro oficial

CAPRISUL – COOPERATIVA DE CRIADORES DE CAPRINOS DO LITORAL SUL PARAIBANO
CNPJ o 07.805.882/0001-01

NOVO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os 29 (vinte e nove) cooperados/as da CAPRISUL – Cooperativa de Criadores de Caprinos do 
Litoral Sul Paraibano, convocados a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada às 
12h (em primeira convocação), 13h (em segunda convocação) e 14h (em terceira convocação) do dia 26 
de outubro de 2012, na sede social da Cooperativa - Sítio Tamatuapé, Município de Alhandra, Estado da 
Paraíba, para na forma do Artigo 37 e 38 do seu Estatuto Social e da Lei nº. 5.764/71 deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1.Descrição da situação socioeconômica e jurídica da Cooperativa;
2.Prestação de contas dos Órgãos de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, 

compreendendo:
n Relatório da Gestão e Balanço Geral relativos ao exercício social findo em 31/12/2011;
n Relatório da Gestão dos quatro primeiros meses de 2012;
3.Eleição e posse dos componentes do conselho de administração e do conselho fiscal;
4.Eleição do conselho gestor dos recursos oriundos do convênio celebrado entre a Cooperativa CAPRI-

SUL e o Projeto Cooperar. 
5.Outros assuntos de interesse social.

Alhandra/PB, 11 de outubro de 2012.
JOÃO DAMÁSIO DA SILVA FILHO

Presidente do Conselho de Administração

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREGISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DA PARAÍBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
O Diretor Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado 

da Paraíba – SINDIPETRO/PB, nos termos do Artigo 23, inciso III do Estatuto, convoca os asso-
ciados para participarem de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 23 de outubro 
de 2012, na sede da entidade, situada à Rua Rodrigues de Aquino, 267 – Edifício ASPLAN – 5º 
ANDAR – Centro – João Pessoa/PB às 15:00h (quinze horas) em primeira convocação e às 17:00h 
(dezessete horas) em segunda convocação, para deliberação sobre:

EXTRAORDINARIAMENTE
1)   Reforma do Estatuto da Entidade
  

João Pessoa, 10 de outubro de 2012
Omar Aristides Hamad Filho

        Diretor Presidente

 

 
Rua Rodrigues de Aquino, 267 – 5º andar  –  Edif. Asplan  –  Centro  –  João Pessoa/PB – CEP: 58.013-030 
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SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO NO ESTADO DA PARAÍBA 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL  
 

O Diretor Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado 
da Paraíba – SINDIPETRO/PB, nos termos do Artigo 23, inciso III do Estatuto, convoca os 
associados para participarem de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 23 
de outubro de 2012, na sede da entidade, situada à Rua Rodrigues de Aquino, 267 – Edifício 
ASPLAN – 5º ANDAR – Centro – João Pessoa/PB às 15:00h (quinze horas) em primeira 
convocação e às 17:00h (dezessete horas) em segunda convocação, para deliberação sobre: 
EXTRAORDINARIAMENTE 
1)   Reforma do Estatuto da Entidade 
   

João Pessoa, 10 de outubro de 2012 
 

Omar Aristides Hamad Filho 
        Diretor Presidente 

 

ITAPOÃ S/A PRODUTOS ELÉTRICOS
CNPJ/MF 11.563.715/0001-79

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 11 DE OUTUBR0 DE 2012.
LOCAL E HORA: Sede Social à Rua P-11, Quadra 05 – Distrito Industrial – João Pessoa-PB, 

às 10:00 hs.
CONVOCAÇÃO: Editais publicados no Diário Oficial do Estado da Paraíba e Jornal “A União”, 

nos dias: 3, 4 e 5/10/2012;
COMPOSIÇÃO E MESA: Paulo Roberto de Oliveira Guedes – Presidente e José Alexandre 

Guedes – Secretário.
a) Foram aprovadas por unanimidade, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais 

Demonstrações Financeiras, referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2009, 
31 de dezembro de 2010, 31 de dezembro de 2011. Na forma do artigo 294 incisos I e II, da lei 
6.404/76 foi dispensado a publicação das demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 
31 de dezembro de 2009, 31 de dezembro de 2010, 31 de dezembro de 2011, em razão da empresa 
ter patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais) e menos de 20 acionistas 
desde que sejam por cópias autenticadas por essa Assembleia Geral arquivadas no registro do 
comércio, juntamente com esta Ata da Assembleia pelo que a mesma apta a deliberar as matérias.

b) Não houve aumento do Capital Social Realizado, que permanece em R$ 8.614.366,00 (oito 
milhões, seiscentos e quatorze mil, trezentos e sessenta e seis reais), com a seguinte composi-
ção: 765.923 (setecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e vinte e três), em ações ordinárias, 
nominativas, com direito a voto; 527.245 (quinhentos e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e 
cinco) em ações preferenciais nominativas classe “A”, sem direito a voto e 24 (vinte e quatro), em 
ações preferenciais nominativas classe “C”, sem direito a voto, totalizando 1.293.192 ações, todas 
sem valor nominal.

c) Não houve distribuição de dividendos, em virtude do resultado negativo, empresa paralisada, 
conforme os balanços dos exercícios de 2009, 2010 e 2011.

e) Ficou decidido a não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo 

necessário a lavratura da presente ata no livro próprio a qual foi lida e aprovada, que vai assinada 
por todos os presentes. João Pessoa-PB, 11 de outubro de 2012. A) PAULO ROBERTO DE OLI-
VEIRA GUEDES, JOSÉ ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUEDES, MARILDA MARIA GUEDES PENA.

A Presente é cópia fiel do original
Paulo Roberto Oliveira Guedes

Presidente
José Alexandre de Oliveira Guedes

Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
Aviso de Revogação do Pregão Presencial nº 18/2012
Objeto: Fornecimento parcelado de equipamentos e móveis hospitalares, destinados a Secretaria 

de Saúde do município de Natuba/PB, até o fim do corrente ano. O Excelentíssimo Senhor Prefeito 
do Município de Natuba, faz saber e torna pública a REVOGAÇÃO do Pregão acima citado, por 
razões de interesse público, com arrimo no art. 49 da Lei 8.666/93.

Natuba, 11 de outubro de 2012.
Taíza Freire do Vale
Pregoeira Oficial.

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N301/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 30/10/2012 às 14:30 horas para:

Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção no sistema de PPA/orça-
mento, destinado a Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAG, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01726-7
João pessoa, 12 de outubro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N346/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 05/11/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de material de consumo (medicamentos), destinado a Secre-
taria de Estado de Estado da Saúde - SES, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01777-1
João pessoa, 11 de outubro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N355/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 29/10/2012 às 14:00 horas para:

Contratação de empresa para serviço de locação de maquinas copiadoras digital multifuncional 
monocromática laser, destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, conforme anexo I 
do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01743-1
João pessoa, 11 de outubro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA - SERHMACT 
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2012 
REGISTRO CGE Nº 12.01654-1 

 
A SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SERHMACT através da Comissão Permanente de Licitação, instituída 
pela Portaria GS nº.025/2012, publicada no DOE na edição de 13/06/2012, e em consonância com o 
disposto na Lei n°. 8.666/93, que trata das Licitações e Contratos Administrativos, avisa que a data de 
recebimento dos envelopes 1, 2, e 3 – Documentação de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta 
Financeira marcada para o dia 16/10/2012, foi prorrogada para o dia 25/10/2012, no mesmo local e 
horário. 

Maria Navegante da Silva 
Presidente CPL/ SERHMACT 

 
 
 
 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPEA 
GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2012 

 
 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA - IPEA, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as 

disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e 10.520/2002, torna público a quem interessar que fará às 09 hs. (nove horas) do 

dia 23 de outubro de 2012, o presente Processo de Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial com o seguinte objeto: 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA), COM MOTORISTA, 
COM INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPEA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
TECNICAS CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DO PRESENTE EDITAL, tudo em conformidade com o que 

preconiza o estatuto das licitações.   

O TERMO DE REFERÊNCIA (EDITAL): Poderá ser obtido pelo custo de R$ 30,00 (trinta reais) no horário das 8h às 12h no 

Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede do IPEA, em Santa Rita – PB, Fone: (83) 3229-5054, Rua São Pedro 

S/N, Santa Rita – PB.  

Santa Rita (PB), 09 de outubro de 2012. 

 
PEDRO JORGE C. GUERRA 

SUPERINTENDENTE 
 

 
 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 12-01742-3
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE N. 039/2011 e 023/2012, torna público que no dia 06 de novembro de 2012, às 09:00 
horas, na sala de licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº. 060/2012. Objeto: Aquisi-
ção de bomba centrífuga, conjuntos motor bomba, rotores, quadro de comandos elétrico e diversos 
materiais elétricos (cabos elétricos, relés, fio rígido, temporizador, ponta de eletrodo, chave de 
partida) destinado às cidades de Lucena, Patos, Caaporã e Alagoa Grande, no Estado da Paraíba. 
Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, rua Feliciano Cirne, 220, no bairro de 
Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. 
O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

 João Pessoa, 10 de outubro de 2012.
Lucio Flavio Souto Batista

Pregoeiro

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N336/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 26/10/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de equipamentos de informática para laboratórios, biblioteca e netbooks para profes-
sores, destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01775-5
João pessoa, 11 de outubro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2012 - SRP
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 007/2012, que tem por objeto o SIS-
TEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo de adjudicação, em 
favor das seguintes empresas: SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ: 
24.280.828/0001-09 no valor total de R$ 147.838,40 (Cento e quarenta e sete mil oitocentos e 
trinta e oito reais e quarenta centavos); DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR 
LTDA CNPJ: 06.224.321/0001-56 no valor total de R$ 648.659,48 (seiscentos e quarenta e oito 
mil seiscentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e oito centavos). Dê ciência aos interessados 
e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente.

Monteiro - PB, 06 de Agosto de 2012
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2012 - SRP

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de 
acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão 
abaixo relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Complementar Federal nº 123/2006 e a Lei nº 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 036/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 
007/2012 - OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODON-
TOLOGICO, a fim de atender as necessidades da secretaria de Saúde, deste Município, durante o 
exercício de 2012. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura. DATA DA ASSINATU-
RA: 06/08/2012. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.000.12.001.10.301.4012.3015-5059 – 33.90.30.00 
/ 12.000.12.001.10.301.4012.3015-2060 – 33.90.30.00 / 12.000.12.001.10.302.4012.3016-2067 – 
33.90.30.00 - 12.000.12.001.10.302.4012.3016-2068 – 33.90.30.00, EMPRESAS COM OS PREÇOS 
REGISTRADOS: SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, Inscrita no CNPJ: 
24.280.828/0001-09, com o valor total de R$ 147.838,40 (Cento e quarenta e sete mil oitocentos 
e trinta e oito reais e quarenta centavos); DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR 
LTDA Inscrita no CNPJ: 06.224.321/0001-56, com o valor total de R$ 648.659,48 (seiscentos e 
quarenta e oito mil seiscentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e oito centavos). Conforme Ata 
de Registro de Preços Anexo ao Processo.

Monteiro - PB, 06 de Agosto de 2012
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Gestora do FMS.

SEBASTIÃO JOSÉ DE BRITO – CNPJ/CPF Nº 147.815.064-53 Torna público que solicitou à SU-
DEMA – (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a Licença de Operação 
nº 3476/2012 em João Pessoa, 14 de setembro de 2012 – Prazo: 720 dias. Para atividade de: TRIO 
ELÉTRICO, VEICULO FORD/F4000 PLACA MOC 0511/PB Na(o) – EM TODA CIDADE E REGIÃO 
- Município – TAPEROA/PB, - PROCESSO DE Nº 2012-004956/TEC/LO-3447
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