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Sertão
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21o  Mín.
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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,034 (compra) R$ 2,034 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,950 (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,654 (compra) R$ 2,656 (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil
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ALTA

17h30

05h11

2.6m
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baixa

baixa

11h15

23h41

0.1m

0.1m

l Espep inscreve até sexta-feira para 19 cursos em várias áreas 

l UFPB e PBTur estão inscrevendo para cursos na área de turismo 

l Prêmio AETC de Jornalismo será lançado amanhã em João Pessoa

l UEPB realiza amanhã o 7o Momento Ciência no campus de Campina 

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

1,1 mil empresas são notificadas
por vendas irregulares no cartão

Ano CXIX
Número 222

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

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

Planos terão que ressarcir 
cliente que pagar por consulta

ProCoN ALErTA

Página 14

Luciano e Cícero 
vão às ruas em 
busca de votos 
para o 2o turno

UFCG define 
novo calendário 
com aulas até 
maio de 2013

FOTO: Francisco França/Secom-PB

Carlos Djalma expõe Multiversos na Galeria Gamela Página 5 

Feira de Brinquedo Popular começa sexta em JP Página 4

Brasil goleia o Japão por 
4 a 0 com bom desempenho 
do quarteto Kaká, Paulinho, 
Neymar e Hulk. PÁGINA 24

A Secretaria Estadual 
da Receita notificou 1,1 mil 
empresas com pendências 
fiscais em vendas no cartão 
de crédito efetuadas entre 
2007 e 2010. Elas possuem 
débitos com o ICMS e po-
dem até ser processadas 
criminalmente caso fique 
tipificado crime contra a or-
dem tributária. PÁGINA 25

Página 17Página 16

Os casos de assassinato 
na Paraíba tiveram queda de 
7,1%. Entre janeiro e setem-
bro do ano passado foram 
1.233 homicídios, contra 
1.146 no mesmo período 
deste ano. Página 4

A União lança concurso 
nacional para escolha da 
logomarca dos 120 anos. O 
edital foi publicado na edi-
ção de hoje do Diário Oficial. 
Os três primeiros trabalhos 
classificados serão premia-
dos em dinheiro. PÁGINA 25

Número de 
homicídios cai 
7,1% na Paraíba 
em nove meses

A União lança 
edital para escolha 
da logomarca 
dos 120 anos

SeguRança

cOncuRSO

A Empasa abriu ontem uma campanha de reeducação 
alimentar junto a população de João Pessoa. PÁGINA 10 

Palácio da redenção adere a campanha “outubro rosa”, de prevenção e conscientização ao câncer de mama Página 17 

Em busca da boa alimentação

FOTO: Francisco França/Secom-PBFOTO: Divulgação

FOTO: Rafael Ribeiro/cBF news
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Tenho acompanhado com interesse a 
cobertura do julgamento do Mensalão. O 
Brasil é, aliás, o único país do mundo em que 
as sessões da Suprema Corte de Justiça são 
televisionadas. Não discuto se essa estratégia 
é boa ou má. O indiscutível nessa cobertura, 
é o fato de que ela converteu-se em espe-
táculo midiático, o qual ganha mais vigor 
ainda nesse período eleitoral, quando estão 
em disputa, todas as prefeituras dos mais de 
cinco mil municípios brasileiros.

Vivessem no Brasil da atualidade, os 
teóricos da hipótese do “agenda-setting” con-
tariam com amplo material de análise, quem 
sabe até, encontrariam oportunidade para 
a ampliação do complexo repertório teórico 
suscitado por essa formulação, observando a 
cobertura midiática desses acontecimentos 
e os seus impactos no imprevisível solo da 
recepção das notícias.

Esse espetáculo midiático de cobertura 
do Mensalão ganha colorido e sutilezas so-
bretudo na TV aberta, mais especificamente 
na Rede Globo de Televisão. Confirmando 
uma das hipóteses fundamentais contidas 
na teoria do agendamento, o fato assume 
centralidade em todas as coberturas dos 
telejornais, ganhando as páginas dos jornais 
e revistas e ampla repercussão na blogosfera 
e nas outras redes sociais.

O modo como essa cobertura se realiza, 
faz-me pensar entretanto, em uma nova es-
tratégia que poderia ser agregada ao conjun-
to de concepções da teoria do agendamento. 
Centralidade, consonância, “efeito enciclopé-
dico”... Para além dessas estratégias clássicas 
que podem ser confirmadas na realidade das 
coberturas, eu acrescentaria uma novidade, 
algo que por falta de melhor termo, estou 
chamando de “estratégia de enxameamento”.

Funciona assim: A manchete sobre o 
Mensalão, em geral está entrincheirada, 
enxameada, antes e depois, por duas outras 
manchetes negativas, trágicas, desagradá-
veis. O receptor, sem tempo para absorver 
o caudal das manchetes, em geral, tende a 
fazer uma associação subliminar, associando 
o Mensalão a todas as outras tragédias que 
assolam o país.

Um dos exemplos mais característicos 
dessa situação, verificou-se na edição do 
“Bom Dia Brasil” da última segunda-feira. O 
julgamento do Mensalão esteve “enxameado” 
pelo julgamento daquilo que os apresentado-
res chamaram de “a maior tragédia aérea do 
país”, ou seja, o julgamento dos pilotos ame-
ricanos do Legacy, envolvidos em acidente     
aéreo lamentável ocorrido em nosso país.  
O encadeamento é sutil. Normalmente as 
duas coberturas estão no mesmo bloco, sem 
intervalo para comerciais. Nenhuma vinheta 
separa as duas coberturas, que são publiciza-
das quase sem pausas. 

Opinião. A hipótese clássica do agenda-
mento admite que,  agendando, focalizando, 
dando centralidade, a mídia lista os fatos aos 
quais o público dá atenção, ignora, interpre-
ta, reinterpreta, consolida uma opinião. A 
sociedade brasileira assiste talvez, a um dos 
maiores processos de edição de uma dada re-
alidade, onde a cobertura funciona também, 
como propaganda político-partidária auto-
rizada, facultada ainda que indiretamente, 
pela Suprema Corte de Justiça e reverberada 
pelo poderoso trabalho diário da cobertura 
televisiva.  Tanto empenho, nos faz pensar 
em temas inadiáveis na agenda da proprie-
dade da mídia: Monopólio, concentração da 
propriedade privada, essa realidade não faz 
bem à democracia do país.

Não mais para o carnaval, mas 
para apreciar as belezas do Mar-
co Zero do Recife Antigo, que se 
renova sem perder os mistérios do 
passado. Impossível não se lembrar 
daqueles que aqui aportaram no 
século XVII, com vontade de ficar, 
fincando suas raízes culturais, 
religiosas. Um exemplo disso é a 
Sinagoga Kahal Zur Israel, que hoje 
abriga o Centro Cultural Judaico de 
Pernambuco, na atual Rua do Bom 
Jesus. Uma ironia? Não, acho que 
não. Coisas do Brasil. Logo adiante, 
no prédio dos Correios, encontra-
mos uma exposição Sagrado Adro, 
de Manoel Dantas Suassuna, que 
também nos leva a esse nosso pas-
sado. Nas palavras de Adriana Vic-
tor, são “Homens e Mulheres, pin-
turas rupestres, pedras, paisagens. 
E muitas cruzes e muitos Cristos. 
Porque do sagrado também se sus-
tenta Manuel Dantas Suassuna.” De 
repente, nos damos conta de como 
este Nordeste do Brasil está tão 
marcado pelas suas raízes ibéricas, 
por sua vez tão mouras, tão judai-

cas. Essa hibridização cultural está 
representada por figuras femininas 
veladas, à moda das muçulmanas 
de hoje. No painel central, cruzes, 
muitas cruzes de cerâmica, e a 
mais central delas partida ao meio, 
como estavam partidos aqueles que 
primeiro chegaram aqui, arranca-
dos de seus lares, apartados de suas 
raízes, de seus hábitos e costumes 
imemoriais.

Em tudo vemos a presença 
armorial, o que não é de estranhar, 
sendo o artista filho de quem é. A 
presença do pai e do filho também 
se projeta nos Cristos alongados, 
representados exaustivamente. A 
herança paterna, ao mesmo tem-
po em que dá dimensão estética 
e profundidade à obra do artista/
filho, também o crucifica e paira 
como aquela coroa de espinhos 
suspensa no ar. Angústia da Influên-
cia? Talvez sim, talvez não. Portugal, 
Taperoá, Recife, tudo junto, mistu-
rado no grande caldeirão que hoje, 
quinhentos anos depois, ainda ferve 
e borbulha na cidade do Al-Rassif...

Editorial

Um
Mensalão: o monopólio de uma cobertura

O alerta da CNI

Voltei, Recife

Como a coluna preconizou há al-
guns dias, o Banco do Nordeste 
começou a convocar os aprova-
dos no concurso público realizado 
em 2010 para analista bancário e 
especialista técnico. Esta semana 
foram convocados, via telegrama 
(BNB, inexplicavelmente, não 
divulga lista pública), 272 apro-
vados, dos quais, 18 paraibanos.
Na Paraíba as cidades contem-
pladas com uma vaga cada, são 
Alagoa Grande, Campina Gran-
de, Guarabira, Sapé, Solânea e 
Sumé. Contempladas com duas 
vagas estão Cajazeiras, Catolé, 
Itaporanga, Patos, Pombal e 
Sousa. Outros ainda serão con-
vocados, dentro da disponibili-
dade de vagas ou em razão da 
criação de novas agências.

O Senado tenta limitar nú-
mero de alunos por salas 
de aula no ensino público, 
medida que deveria ser 
extensiva aos cursos em 
algumas entidades privadas 
de João Pessoa. Atualmente, 
há cursos de  Pós-Graduação  
funcionando com mais de 70 
alunos.  Mais  anti-didático 
impossível.

“É o tal negócio, se não pagar a casa 
cai” – com estes termos próprios da 
linguagem da bandidagem, um des-
ses “pastores eletrônicos” ameaça-
va, de forma velada, os fiéis que se 
esquecessem de “colaborar” com a 
Igreja. Hoje pode até ter fé, mas tem 
que pagar a quem se acha interme-
diário de Deus.

Mesmo tendo sido  auxiliar do 
prefeito Veneziano, havia no 
peito do deputado Guilherme 
Almeida(PSC) muitas ‘mágoas 
políticas” com  relação à dupla 
“do Rego”.  Portanto, apoio dele 
a Romero  Rodrigues no segun-
do turno, em Campina,  dentro 
deste contexto, era natural.

A “CPI do   Cachoeira”, presidida pelo senador paraibano Vital do Rêgo, emite 
sinais de fadiga e parece procurar, desesperadamente, um jeito de acabar. 
Um dos membros garante que a tendência é se arrastar por mais uns 30 
dias, de modo a alcançar um “enterro” com um pouco de dignidade. A CPI foi 
ofuscada pela falta de objetividade e pelo “clarão” do STF.

A política paraibana, pródiga em 
se reinventar, acaba de inventar 
a neutralidade de submarino. 
Nos bastidores, tanto na capital 
como em Campina Grande, onde 
se desenvolve o segundo tur-
no, os “neutros” estão debaixo 
d´água, mas atirando torpedo 
para todos os lados. 
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Os produtores nordestinos, além 
de enfrentarem a seca, traba-
lham também com a dificuldade 
de encontrar milho para a ração 
do rebanho. O Governo Federal, 
através da Conab, ainda não con-
seguiu equacionar o problema. 
Quando há disponibilidade do 
produto falta transporte para 
conduzi-lo às regiões necessi-
tadas.

ESCASSEZ

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo, Marcos Lima e Marcos Pereira

 Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com Vitória Lima - vitorialimalr@gmail.com
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Um dos motivos que levaram o pre-
sidente dos Estados Unidos da América, 
Barack Obama, a visitar pela primeira 
vez a América do Sul, no ano passado, 
a despeito da crise nuclear no Japão e 
dos conflitos na Líbia, era reequilibrar 
a abordagem norte-americana e inter-
nacional sobre a segurança econômica.

Já em relação ao Brasil, entre as 
várias propostas econômicas que o en-
tão festejado Obama trazia na bagagem 
estava a elaboração de um tratado de 
cooperação entre ambos os países que 
ajudasse a reativar a economia dos Es-
tados Unidos após o colapso dos merca-
dos financeiros em 2008.

A visita do presidente do país mais 
poderoso do mundo não resultou em 
grandes benefícios para o Brasil, como, 
por exemplo, o levantamento das bar-
reiras impostas pelos norte-america-
nos aos produtos brasileiros, entre eles, 
o etanol, o suco de laranja, o algodão e a 
carne bovina.

O status quo do Brasil continua 
inalterado. De acordo com dados divul-
gados esta semana pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), a relação 
bilateral entre os Estados Unidos e o 
Brasil continua sendo mais vantajo-
sa para os norte-americanos. Ou seja, 
o sorridente Obama morde como um 
vampiro.  

O boletim divulgado pela CNI dá 
conta de que, no ano passado, as ex-
portações norte-americanas de manu-
faturados para o Brasil bateram novo 

recorde histórico, ao totalizar US$ 18,8 
bilhões. Esse número simplesmente 
aprofundou ainda mais o déficit brasi-
leiro no comércio bilateral.

As vendas brasileiras de produtos 
similares para os Estados Unidos caíram 
9,3% em nove anos, passando de US$ 
12,9 bilhões, em 2003, para US$ 11,7 
bilhões, em 2011. Já a participação dos 
manufaturados na pauta de exportações 
do Brasil para os Estados Unidos, em 
2011, despencou em mais de 25%. 

É coisa séria. Para se ter uma ideia, 
aviões, aparelhos transmissores e cal-
çados foram substituídos por óleos 
brutos de petróleo e outros produtos 
primários nos embarques brasileiros. 
Para a CNI, a indústria brasileira per-
deu espaço na composição das 15 prin-
cipais empresas exportadoras.  

Ocorre que analistas econômicos 
apregoam que a crise europeia tende 
a recrudescer, com reflexos em todo 
o mundo, inclusive, o que é óbvio, no 
Brasil. Se as relações comerciais entre 
o Brasil e a Europa regredirem, era de 
se esperar uma espécie de compensa-
ção com o nosso poderoso vizinho do 
Norte.

O que preocupa mais Obama nes-
te momento: garantir o segundo man-
dato ou estender a mão para as nações 
amigas? Nem precisa responder. Agora, 
o Brasil terá que encontrar saídas al-
ternativas para melhorar sua posição 
nas balanças de todos os países com os 
quais mantém relações comerciais.



Vânia Medeiros
Coordenadora do Netdeq

Capacitação  
apacitar professores e educadores da rede pública de ensino para que 
possam tratar do problema das drogas com usuários e seus familiares. 
A professora Vânia Maria de Medeiros doutora em Química com 
especialização em Dependência Química, é coordenadora das atividades do 
Núcleo de Estudos Transdisciplinares em Dependência Química (Netdeq), 
órgão da Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IFPB), responsáveis pelo desenvolvimento das 
ações da Rede de Atenção ao Usuário de Crak e outras Drogas (CRR), 
um projeto federal que está sendo desenvolvido na região do Litoral da 
Paraíba. No período de 2010 a 2011, o projeto já formou 326 profissionais 
da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) em parceria com a Secretaria 
de Estado da Saúde e a do Desenvolvimento Humano, também com 
secretarias municipais da grande João Pessoa, envolvendo Cabedelo, 
Santa Rita, Conde e Bayeux. Na entrevista a seguir, ela fala sobre a 
importância desse projeto e destaca que a meta é de que até o final de 
2013 mais de 600 profissionais estejam formados.

Como surgiu a ideia de de-
senvolver um projeto de exten-
são na área da prevenção ao uso 
de drogas e dependência química?

O Núcleo de Estudo Transdis-
ciplinar de Dependência Química 
(Netdeq), órgão da Pró-Reitoria 
de Extensão do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia 
(IFPB), participou em 2010 da con-
corrência de uma chamada pública 
da Secretaria Nacional de Políticas 
Sobre Drogas (Senad) do Minis-
tério da Justiça, foi a vencedora e 
nós trouxemos para cá um Centro 
Regional de Referência para For-
mação de Profissionais da Rede de 
Atenção ao Usuário de Crak e ou-
tras Drogas (CRR), um projeto para 
ser desenvolvido na região do Lito-
ral da Paraíba. Então, o nosso pro-
jeto já existia e, em 2010, implan-
tou o centro de referência e, agora, 
estamos providenciando junto à 
Secretaria Nacional de Políticas So-
bre Drogas (Senad) um termo de 
referência para manutenção e am-
pliação do centro.

Quantas pessoas estão sen-
do atendidas hoje e qual a linha 
de atuação desse projeto?

O projeto tem como objetivo 
promover estudos, pesquisas e de-
senvolver atividades de extensão 
na área de prevenção ao uso de 
drogas, principalmente nas escolas 
públicas e privadas, para a forma-
ção de educadores e de como se 
relacionar com o problema. No pe-
ríodo de 2010 até 2011 nós já for-
mamos 326 profissionais da rede 
SUS em parceria com a Secretaria 
de Estado da Saúde e a do Desen-
volvimento Humano, também com 
secretarias municipais da Grande 
João Pessoa, que são os de Cabe-
delo, Santa Rita, Conde e Bayeux. 
Além da formação dos profissio-
nais, nós também fizemos cursos 
de aperfeiçoamento e capacitação 
com algumas lideranças comunitá-
rias e pessoas que atuam na área.

Quais as metas do centro 
para os próximos anos?

A nossa meta é de que até o 

final de 2013 tenhamos formado 
mais de 600 profissionais, bem 
como articular os espaços de for-
mação para o educador para que 
ele, a partir da compreensão dos 
fatos relacionados ao uso de dro-
gas, possa ser um agente de trans-
formação da sua realidade local 
integrando-se à comunidade e às 
diversas instituições envolvidas 
na inter-setorialidade necessária à 
garantia dos direitos dos jovens em 
seus projetos de vida. No ano pas-
sado, além do atendimento no Li-
toral nós ampliamos as vagas para 
outras regiões da Paraíba, porque a 
demanda da capacitação é bastan-
te intensa e como ela chegou nós 
atendemos. Para os próximos anos 
a nossa intenção também é de aten-
der outras regiões.

O que está sendo feito para 
ampliar esse atendimento para 
outras regiões do Estado?

Nós estamos em parceria com 
a Secretaria de Estado da Saúde, 
através da Coordenadoria de Saúde 
Mental e com a Secretaria de Esta-
do do Desenvolvimento Humano 
para levar a nossa capacitação para 
outros municípios. No Netdeq, es-
tamos desenvolvendo e avaliando 
práticas pedagógicas fundamenta-
das na teoria de rede social e nos 
pilares da transdisciplinaridade, 
indo para fora dos muros institu-
cionais e rompendo as barreiras 
disciplinares para a integração de 
saberes. Além de termos inserido 
no currículo uma disciplina que 
trabalha os modelos de prevenção, 
construímos projetos de pesquisas 
que integram estudantes de di-
ferentes níveis de ensino e áreas. 
Nos projetos de iniciação científica 
conseguimos integrar estudantes 
do Ensino Médio com graduandos 
das áreas de Saúde, Serviço Social, 
Comunicação, Justiça, Educação e 
Tecnologia.

Em que consiste esse traba-
lho de capacitação?

A metodologia é a formação de 
técnicos e multiplicadores na área 
de políticas públicas sobre dro-

gas e a principal meta 
do Netdeq é incluir o 
profissional da edu-
cação nas discussões 
e nas ações de intervenção 
desta realidade. Porque nós 
sabemos que na Paraíba, as 
iniciativas de formação de 
profissionais para atuar na 
implantação das Políticas Pú-
blicas sobre Drogas ainda são 
incipientes. Então, é preciso fa-
zer articulações também com 
iniciativas não governamentais, 
isso nós já estamos fazendo, para 
trocar essa experiência com a rede 
pública de serviços, porque nós en-
tendemos que essa reação entre os 
serviços e a comunidade é muito 
importante. Diante desse fato, nós 
pretendemos também desenvolver, 
avaliar e registrar experiências de 
caráter comunitário, que avancem 
para além dos muros da escola, 
integrando aos modelos educacio-
nais de prevenção a metodologia 
de advocacy, com o objetivo de pro-
mover a mobilização social para a 
implantação das Políticas Públicas 
sobre Drogas. 

Como o curso se realiza na 
prática?

Reconhecendo esta realidade 
assumimos a responsabilidade de 
articular iniciativas que possibili-
tem a capacitação continuada de 
profissionais das diversas áreas do 
conhecimento. Para um problema 
complexo são necessários diferen-
tes olhares e saberes, nossos cur-
sos, além de formar, também tem 
representado espaços de constru-
ção de ideias e projetos técnicos 
envolvendo atores sociais. O cur-
so consiste não somente em uma 
formação cientifica e técnica, mas 
também na possibilidade de inte-
gração entre os atores da atenção 
dos usuários de drogas. Estamos 
pautados na ideia de Paulo Freire 
que diz: o educador deve reconhe-
cer e apreender a realidade dos 
educandos, assumir suas limita-
ções, e buscar meios de superá-las; 
a prática educativa não deve ser in-
gênua e fundamentada apenas em 

“Para um 
problema 
complexo são 
necessários 
diferentes 
olhares e 
saberes”

C

intuição, mas em uma curiosidade 
epistemológica que impulsiona 
para a compreensão dos fatos.

Como educadora como você 
avalia a atuação de políticas so-
bre drogas na Paraíba?

Sou educadora há mais de 
vinte anos e assisti a evolução dos 
problemas de uso de drogas entre 
estudantes no Ensino Médio e su-
perior. Na Paraíba, as iniciativas 
de formação de profissionais para 
atuar na implantação das Políticas 
Públicas sobre Drogas ainda são 
incipientes. Reconhecendo esta 
realidade assumimos a respon-
sabilidade de articular iniciativas 
que possibilitem a capacitação 
continuada de profissionais das 
diversas áreas do conhecimento. 
Para um problema complexo são 
necessários diferentes olhares e 
saberes, nossos cursos, além de 
formar, também tem representado 
espaços de construção de ideias e 
projetos técnicos envolvendo ato-
res sociais. Vejo a importância de 
trabalhar com os professores, em 
processo de formação, um currí-

culo que desenvolva habilidades 
e competências para que eles se 
transformem em atores de uma 
rede de apoio à saúde dos estudan-
tes. Só conseguiremos ser eficazes 
na prevenção quando efetivarmos 
a associação das Políticas Públicas 
sobre Drogas às Políticas de Edu-
cação, já orientadas em 2006 pela 
Lei 11.343.
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EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

e prevenção ao uso de drogas
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Em cima da hora

Taxa de homicídios cai 7,1% na PB
EM NOVE MESES

Dados são do Núcleo 
de Análise Criminal e 
Estatística, da Seds

Os Crimes Violentos Le-
tais Intencionais (CVLI) re-
gistraram uma redução de 
7,1% no período de janeiro a 
setembro de 2012 em relação 
ao mesmo período de 2011, 
segundo dados do Núcleo de 
Análise Criminal e Estatís-
tica (Nace) da Secretaria da 
Segurança e da Defesa Social 
(Seds). Enquanto no ano pas-
sado ocorreram 1.233 crimes 
desse tipo, este ano foram 
1.146. São considerados CVLI 
os homicídios dolosos e qual-
quer outro crime doloso que 
resulte em morte.

O levantamento do Nace 
ainda aponta que, no com-
parativo do 3º trimestre dos 
dois anos, houve uma queda 
de 8,5% de CVLI, com 390 
homicídios ocorridos na Pa-
raíba nos meses de julho, 
agosto e setembro de 2011 
contra 357 registrados no 
mesmo período de 2012. Os 
2º e 3º trimestres deste ano, 
com a ocorrência de 344 e 
357 homicídios em todo o 
Estado, respectivamente, re-
presentam os menores nú-
meros aferidos a cada três 
meses desde o fim de 2009.

Para o secretário da 
Seds, Cláudio Lima, a ma-
nutenção da queda de CVLI 
nos 223 municípios reflete o 
empenho das polícias Civil e 
Militar e do Corpo de Bom-
beiros no cumprimento do 
Planejamento Operacional 
2012-2013. “O nosso tra-
balho é encarado como um 
desafio de todos os dias, por 
isso realizamos reuniões de 
monitoramento semanais 
e investimos na integração 
dos órgãos operativos, além 
da criação de um setor espe-
cífico para aferição dos nú-
meros referentes à violência 
no Estado, o Nace”, destacou.

Cláudio Lima ainda 
lembrou que de janeiro a se-
tembro deste ano, em 84 ci-
dades da Paraíba não houve 
sequer um homicídio. 

Nos municípios 
De janeiro a setembro 

de 2012, foram contabiliza-
dos 599 CVLI nas cidades da 
Grande João Pessoa, o que 
representa 46 homicídios a 
menos em relação ao mes-
mo período do ano passado, 
quando foram registrados 
645 crimes. A maior redução 
aconteceu em João Pessoa, 
onde foram contabilizados 
398 homicídios este ano con-
tra 446 em 2011, o que equi-
vale a uma queda de 10,8%.  

Em Campina Grande, 
a redução se mantém ain-
da maior. De acordo com 
o Nace, o número de  CVLI 
registrados nos nove pri-
meiros meses deste ano foi 
16,2% menor em relação 
ao mesmo período de 2011. 
Ocorreram 112 crimes nos 
três trimestres deste ano 
contra 136 CVLI registrados 
em igual período de 2011.

Outras cidades que se 
destacam no Estado com 
redução de homicídios são 
Sapé, com 52,2%; Catolé do 
Rocha, com 68%; Queima-
das, que reduziu os CVLI em 
50%; Itabaiana, com 87,5%. 
Todos os números de crimes 
violentos letais intencionais 
registrados nas cidades pa-
raibanas estão disponíveis na 
página do Governo do Estado 
(www.paraiba.pb.gov.br), por 
meio do link do movimento 
Paraíba Unida pela Paz.

Outros crimes 
O Nace também apon-

tou uma quantidade menor 
de crimes patrimoniais em 
João Pessoa no comparati-
vo entre o 3º trimestre dos 
anos de 2011 e 2012. Este 
ano foram registrados 1.181 
casos desse tipo de crime, 
462 casos a menos que no 
ano anterior, quando foram 
contabilizados 1.643 crimes 
violentos patrimoniais no 
período.

Ao mesmo tempo em 
que os crimes patrimo-
niais diminuíram este ano, 
a apreensão de armas au-
mentou. De janeiro a se-
tembro do ano passado, as 
Polícias Civil e Militar apre-
enderam 1.613 armas de 
fogo, enquanto que este ano 
o número contabilizado até 
setembro foi 2.117.

Peões, mamulengos, petecas, 
bonecas de pano. Mesmo com as 
inovações tecnológicas, os brin-
quedos populares ainda fascinam 
crianças e adultos pela simplici-
dade e criatividade. Em comemo-
ração ao mês das crianças, o Pro-
grama de Artesanato da Paraíba 
(PAP) promove a 5ª Feira do Brin-
quedo Popular - Brincarte, do dia 
19 a 24 de outubro, na Praça de 
Eventos do Manaíra Shopping, em 
João Pessoa.

A feira irá expor trabalhos de 
20 artesãos, dispostos em barracas 
com diversos tipos de brinquedos, 
que também serão comercializa-
dos. Além de conhecer esse uni-

verso infantil, os pais terão mais 
uma opção para presentearem os 
filhos com peças que carregam a 
identidade cultural paraibana.

De acordo com Ladjane Bar-
bosa, gestora do Programa de 
Artesanato da Paraíba, o evento 
é realizado tradicionalmente no 
mês da criança e sempre recebe 
um bom público. “A ideia é res-
gatar a tradição dos brinquedos 
populares, como forma de forta-
lecer nossa cultura não só com os 
adultos, mas principalmente com 
as crianças. Curiosamente, todos 
esses brinquedos antigos são novi-
dade para elas, por isso elas ficam 
tão encantadas”, afirma. 

 Na Feira, a criançada pode-
rá se divertir no minicinema, com 
sessões de filmes infantis, e assistir 
a shows de mamulengos e ventrí-
loquos, às 17h e às 19h, durante 
todos os seis dias de evento. O 
acesso é gratuito.

Parceria 
A Feira do Brinquedo Popular 

é uma realização do Governo do 
Estado e conta com o apoio do Se-
brae. O Programa de Artesanato 
da Paraíba é vinculado à Secreta-
ria de Estado de Turismo e Desen-
volvimento Econômico da Paraíba 
e coordenado pela primeira-dama 
Pâmela Bório.

5ª Feira do Brinquedo Popular 
começa sexta-feira na capital

ARTESANATO PARAIBANO

Apesar das inovações tecnológicas, os brinquedos populares ainda fascinam crianças e adultos pela simplicidade e criatividade
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A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) e a  Em-
presa Paraibana de Turis-
mo (PBTur) firmaram uma 
parceria para a implemen-
tação do ‘Projeto de Capa-
citação da Cadeia Produtiva 
da Hospitalidade nos Muni-
cípios do Litoral Paraibano’. 
A parceria visa promover 
cursos de capacitação para 
qualificar a mão de obra 
dos profissionais e presta-
dores de serviço nas áreas 
de hospitalidade, recep-
cionista de hotel e noções 
básicas de garçom. As ins-
crições podem ser feitas na 
sede da PBTur, em Tambaú, 
no setor de Planejamento 
pelo telefone 3214.8103  
ou e-mails planejamento.
pbtur@gmail.com e cibel-
lecc@hotmail.com.

Os cursos terão início 
na próxima segunda-feira 
(22), no auditório da PBTur 
e serão ministrados pelos 
alunos concluintes do Curso 
de Hotelaria da UFPB – Cam-
pus de Mamanguape. Os cer-
tificados serão fornecidos 
pela instituição federal.

Abrangência 
De acordo com a con-

sultora de Planejamento 
da PBTur, Débora Luna, o 
curso é voltado para os po-
liciais da Companhia Espe-
cializada de Atendimento 
ao Turista (Ceatur e Dea-
tur), taxistas, condutores 
de veículos de turismo e bu-
ggueiros. Luna informa que 
os recepcionistas de hotéis 
cadastrados na ABIH, sec-
ção Paraíba, ou no Cadastur, 

além de garçons e demais 
atuantes na área de hospi-
talidade também têm direi-
to a fazer a qualificação.

Cursos 
Os primeiros cursos 

que estão sendo ofereci-
dos são: Noções Básicas 
de Garçom, nas segundas-
-feiras, a partir do dia 22; 
Recepcionista de Hotel, nas 
terças-feiras, tendo início 
no dia 23; e duas turmas de 
Hospitalidade 1 e 2, sendo 
que a primeira começan-
do na próxima quarta-feira 
(24) e a segunda a definir 
a data. Todos os cursos se-
rão ministrados das 18h30 
às 22h30, quatro horas por 
turno, totalizando 16 horas, 
e turmas com no máximo 
25 alunos.

Abertas inscrições para cursos 
na área de Turismo na capital

quAlIfIcAçãO dE PROfISSIONAIS

Os servidores da 
Secretaria de Saúde de 
Campina Grande irão se 
reunir amanhã, às 9h, no 
auditório da AABB, para 
uma assembleia onde 
discutirão assuntos de 
interesse da classe.

O encontro, promo-
vido pelo Sindicato dos 
Trabalhadores Públicos 
Municipais do Agreste 
da Borborema (Sintab), 
pretende reunir centenas 
de servidores. De acordo 
com o presidente do Sin-
tab, Napoleão Maracajá, 
a assembleia irá discutir 
assuntos como o atraso 

mensal na recarga do car-
tão Vale Mais, referente 
ao transporte público, e 
o não repasse da prefei-
tura para os bancos que 
foram contratados pelos 
servidores através de em-
préstimos consignados. 
“O repasse não é feito, 
mas os descontos estão 
sendo realizados todos 
os meses nos contrache-
ques dos servidores,” dis-
se Napoleão.

Além destes temas, 
na pauta da assembleia 
também será discutido 
a verba referente ao 
Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção 
Básica (PMAC).

Assembleia reúne 
servidores da saúde

EM cAMPINA

Diogo Almeida
Especial para A União

Desarticulada 
quadrilha de 
furto de veículos
em João Pessoa

Uma operação conjunta, 
denominada de Integração, 
entre Polícia Civil-PB e Polícia 
Rodoviária Federal desarticu-
lou quadrilha especializada em 
furto de veículos na capital. A 
ação, no final da manhã de on-
tem, terminou com a prisão de 
M. V. C. F, 25, que era responsá-
vel por furtar os veículos e pos-
suía um mandado de prisão 
emitido após o início das inves-
tigações. Outros três homens já 
haviam sido presos em 22 de 
setembro, em Santa Rita.

A partir das prisões, o 
Delegado do Núcleo de Ho-
micídios de Santa Rita, Diego 
Garcia, solicitou o apoio da 
PRF. A ação resultou na prisão 
do homem responsável pelos 
furtos, que eram previamente 
escolhidos. Os carros eram le-
vados para desmanches para 
posterior venda de peças.
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Inscrições para Mostra 
de Teatro, Dança e Circo 
terminam hoje
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O paraibano Carlos Djalma comemora 35 anos de carreira realizando a exposição 
Multiversos, que será aberta amanhã à noite, na Galeria Gamela, em João Pessoa 

Livro reúne textos de 
alunos do Centro Livre 
Meninada

Peça Pólvora e Poesia 
será encenada hoje no 
Aldeia Sesc

PÁGINA 7 PÁGINA 8

LITERATURA TEATRO

Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

Celebração da arte
stou feliz, pois 
faço o que gosto 
e no que acredi-
to, sendo mo-
tivo de muita 
satisfação”. Foi 
o que afirmou 
para o jornal A 

União o artista plástico paraibano Carlos 
Djalma, ao realizar um balanço positivo 
dos seus 35 anos de carreira na arte. A 
data será celebrada a partir de amanhã, 
quando será aberta às 19h, na Galeria 
Gamela, em João Pessoa, a exposição 
Multiversos. A individual – que perma-
necerá à visitação do público até o dia 
31 deste mês – é integrada por cerca 
de 30 pinturas, todas na técnica óleo 
sobre tela, de sua última fase de traba-
lho, sendo algumas inéditas e outras 
produzidas na Itália. 

Carlos Djalma justificou a escolha 
do título da exposição confessando que 
se permitiu realizar experimentalismos, 
tomando vários trilhos, a exemplo da 
fantasia, do sonho e da realidade. A maior 
parte das obras retrata a última fase do 
artista, ostentando um cunho realístico, 
registrando cenas do cotidiano, como 
imagens de pessoas caminhando em meio 
ao cenário urbano, além de paisagens, 
pássaros, flores e frutos, estas remeten-
do ao sacro. “Poderiam ser cenas banais, 
mas receberam um tratamento artístico, 
pictórico, adquirindo uma conotação de 
contemporaneidade”, disse ele.

O artista plástico paraibano Dyó-
genes Chaves reforça esse aspecto do 
trabalho de Carlos Djalma, ao emitir a 
seguinte opinião: “O que preponde, afinal, 
nessa pintura, é a qualidade. O artista não 
se conforma apenas em registrar cenas 
e situações óbvias, mas em elevá-las à 
condição de boa pintura”. Já no entender 
do jornalista e crítico de Artes Visuais 
paulista Oscar D’Ambrosio, “os quadros 
de Carlos Djalma demandam, do observa-
dor, duas visões: uma é a da proximidade, 
para que seja ressaltada a fatura pictórica; 
a outra, à distância, permite observar o 
impacto final da imagem realizada. Pou-
cos são os pintores contemporâneos que 
têm uma qualidade que suporte esses 
dois olhares. Carlos Djalma é um deles”. 

“Considero-me um profissional, 
mas a atividade de pintar é para mim, 
em parte, como um sacerdócio, e a faço 
com paixão. Ela, que tem cunho sacro, 
precisa ser realizada de forma polida, 
limpa e preciosa, um canal que precisa 
ser preservado”, disse Carlos Djalma, que 
ainda confessou nunca ter comemorado, 
até então, qualquer etapa de sua longa 
carreira artística. 
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A propósito, Carlos Djalma – que 
tem 45 anos de idade – começou na 
pintura quando ainda era criança, na 
cidade de João Pessoa, onde nasceu. A 
princípio, lembrou que o próprio pai se 
manifestava contrário à ideia do filho de 
ser pintor, alegando que essa atividade 
não era profissão, mas uma brincadeira. 
“Eu desenhava muito, compulsivamente. 
Até que, por coincidência, aos 11 anos 
de idade, passei a ser vizinho do artista 
plástico Miguel dos Santos, que me deu 
dicas de como pintar. Meu pai, então, 
proibiu minha mãe de me dar a mesada, 
tentando evitar que eu usasse o dinheiro 
para comprar tinta. Mas, ao ver Miguel 
dos Santos trabalhando, decidiu que seria 
artista e, mais tarde, meu pai percebeu 
isso e passou a me apoiar”, disse ele.

Carlos Djalma regressou a João Pes-
soa há pouco mais de dois anos, depois de 
permanecer, a partir de 2000, nove anos 
radicado na Itália. A princípio, ele viajou 
ao país com o também artista plástico 
paraibano Clóvis Júnior para expor na 
cidade de Milão. No entanto, por causa 
das circunstâncias, se estabeleceu em 
Bolonha, onde ainda hoje mantém atelier. 
Mas, apesar do retorno à Paraíba, não 
deixa de voltar, por meio da ponte aérea.

Embora esteja produzindo constan-
temente, o artista ainda não pensou qual 
o próximo projeto a ser realizado. No 
entanto, antecipou que pretende retomar 
antigos contatos em São Paulo, com o 
objetivo de reabrir as portas, pois é sua 
intenção expor na cidade. 

De volta a João Pessoa, Carlos 
Djalma mostra alguns trabalhos 

inéditos produzidos na Itália

PROGRAMAÇÃO

Exposição: Multiversos
Artista: Carlos Djalma
Abertura: Amanhã
Hora: 19h 
Local: Galeria Gamela, em João Pessoa
Endereço: Av N. S. dos Navegantes, 756/101 
(esquina com Av. Olinda, Tambaú
Período: Até 31 deste mês

“E
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Vivências

Repousa no gabinete do prefeito de João Pessoa 
o projeto de lei estabelecendo a isenção dos guias de 
turismo que atuam na capital paraibana do pagamento 
do Imposto Sobre Serviço (ISS). 

O projeto de autoria do vereador Bira Pereira 
(PSB), agora reeleito, foi aprovado pela Câmara Muni-
cipal de João Pessoa (CMPJ) atendendo a uma antiga 
reivindicação do Sindicado dos Guias de Turismo do 
Estado da Paraíba (Singtur-PB) e que vai beneficiar os 
profissionais que atuam em nossa cidade. 

Segundo o presidente do Singtur-PB, Marcus Alen-
car foi entregue aos dois candidatos a prefeito de João 
Pessoa neste segundo turno documento solicitando a 
assinatura final de aprovação deste projeto. `Desta for-
ma haverá incentivo aos mais de 200 guias de turismo 
que atuam no mercado local de forma irregular` alerta 
o presidente do sindicato dos guias.

A isenção do ISS para os guias de turismo já acon-
tece em diversas capitais como Rio de Janeiro, Salva-
dor, Porto Alegre, Curitiba e Brasília. De 
acordo com Bira `o valor do ISS cobrado dos 
guias de João Pessoa é maior que o de Santa 
Rita, Bayeux e Conde, o que acaba fazendo 
com que muitos profissionais que atuam na 
capital paraibana se cadastrem nos municí-
pios vizinhos`.

A categoria alega que o valor do ISS 
cobrado para os guias de turismo de João 
Pessoa teve um grande acréscimo durante a 
gestão do ex-prefeito Cícero Lucena (PSDB), 
chegando atualmente a R$ 250,00 ao ano. 
Calcula-se que existam atualmente mais de 
101 guias cadastrados no ministério do Tu-
rismo atuando em João Pessoa e 200 traba-
lhando de forma irregular. Para Bira, além 
de incentivar a regularização dos profissio-
nais que ainda não estão cadastrados no 
Ministério, a isenção do imposto beneficiará 
os guias que já atuam de maneira regulari-
zada, estimulando o trabalho desses pro-
fissionais e ampliando a importância deles 
para a estruturação do potencial turístico 
da região.

“Além da isenção do ISS, é preciso criar estraté-
gias de capacitação e atualização direcionadas a essa 
categoria, como cursos de línguas, história local e 
receptivo. O acolhimento e dedicação que o guia pro-
porciona ao turista faz com que esses visitantes fiquem 
satisfeitos, levem uma boa impressão da nossa cidade 
e voltem a nos visitar. E isso só será possível se esses 
profissionais tiverem o apoio e o incentivo da adminis-
tração pública”, ressaltou o vereador.

O parlamentar acredita que, com a sanção da lei 
pelo prefeito Luciano Agra (PSB), o código tributário 
do município será modificado e os guias de turismo 
que atuam em João Pessoa garantirão mais essa con-
quista para a categoria que exerce um papel importan-
te para o crescimento do turismo na capital. `A isenção 
é algo que só vai incentivar a categoria e o turismo`-
conclui Marcos Alencar em nome de todos os guias de 
turismo de João Pessoa. 

No domingo de eleições, vi 
na televisão, pronunciamento do 
sempre lúcido Roberto Freire, 
ex-senador e ex-deputado federal, 
líder indiscutível do PPS que é o 
antigo PCB, liberto da velha estria 
bolchevique. Para Freire, o pleito 
de 2012 projetou ou consolidou 
novas lideranças 
como Eduardo Cam-
pos em Pernambu-
co, Aécio Neves nas 
Minas Gerais, Beto 
Richa no Paraná e 
ainda Eduardo Paes e 
Sérgio Cabral no Rio 
de Janeiro e Fernando 
Haddad em São Paulo.

De acordo com o 
autorizado comenta-
rista Arimatéia Sousa, 
da TV Cabo Branco, os 
resultados eleitorais 
da Paraíba aponta-
ram para a vitória das 
oposições, com base, 
evidentemente, nos 
dois maiores colégios 
eleitorais a cujo segundo turno o 
Palácio da Redenção não estará 
presente.

Sem desmerecer a Arima-
téia, minha visão torna-se um 
pouco diferente por enfatizar o 
pluralismo das urnas. Tal deve ser 
comemorado na medida em que a 
democracia faz-se inseparável da 

recusa ao consenso da época dos 
militares.

No plano nacional, o plura-
lismo expressou-se na afirmação 
de sete partidos – PT, PSDB, PSB, 
PMDB, DEM, PSD e PP – que elege-
ram seus candidatos ou passaram 
ao segundo turno, na maioria das 

capitais. Dentro 
desse quadro, o 
PDT, que colheu 
bons resultados 
nos Paraná e Ama-
pá, reapareceu, 
pujante, no Rio 
Grande do Sul. 

Nacionalmen-
te, caso típico de 
pluralidade par-
tidária sobreveio 
em São Paulo onde 
a supremacia do 
binômio PSDB-PT 
dos vitoriosos José 
Serra e Fernando 
Haddad não impe-
diu a boa votação 
de Celso Russo-

mano, por um pequeno partido, e 
Gabriel Challita, pelo PMDB. 

Na Paraíba, prestamos muita 
atenção à Grande João Pessoa que 
abrange a região metropolitana 
constituída pela capital e ainda 
Cabedelo, Bayeux, Santa Rita e 
Conde, aos quais alguns especia-
listas agregam Lucena. Trata-se 

de região outrora hegemoneizada 
pelo governador Wilson Braga, 
nos anos oitenta, e, a seguir pelo 
PMDB de Humberto Lucena, Antô-
nio Mariz e Ronaldo Cunha Lima. 
Em 2012, todavia, ela repartiu-se 
entre PT, PSDB, PSB e PMDB, ha-
vendo ainda a considerar a situa-
ção de Santa Rita onde, após cinco 
tentativas, o renitente Reginaldo 
Pereira chega à Prefeitura, ultra-
passando o velho populismo de 
Marcos Odilon Ribeiro, momenta-
neamente sem espaço.

O Governo Estadual não pode, 
a rigor, ser considerado derrotado 
em razão da excelente perfor-
mance da candidata socialista 
Estelizabel Bezerra que, partindo 
da estaca zero, enfrentou três 
ex-governadores e o atual prefeito 
para somente deixar de chegar ao 
segundo turno, no olho mecânico. 
Juntamente com Renan Palmeira, 
do PSOL, Estela tornou-se uma 
das vencedoras do pleito munici-
pal pessoense em que três can-
didatos a vice despontaram com 
substância. Foram eles Nonato 
Bandeira que cobriu, com com-
petência, a comunicação petista, 
Ítalo Kumamoto, que mobilizou 
a categoria médica, em prol do 
tucano Cícero Lucena, e Efraim 
Filho que agregou os democra-
tas do antigo PFL à arrancada de 
Estelizabel.

Escritor - diariodebordo@gmail.com

Literatura e 
sua moeda

O Correio das Artes na mais recente edi-
ção traz um interessante artigo de Wellington 
Pereira sobre Literatura e seu capital simbólico. 
Texto quente, atual, direto. Acho que merece 
ser lido não só por escritores, mas toda uma 
classe artística interessada em ver a sua pró-
pria face perante as relações culturais aqui na 
Paraíba. O artigo me interessou como curio-
so e como autor, portanto, de certa forma, 
participante da engrenagem (ou falta de) do 
que podemos chamar a literatura feita aqui.  
Wellington usa de modo feliz a alusão ao modo 
de produção econômico para o campo da lite-
ratura. Cita: “Literatura (...) é também capital, 
mas em qual moeda?”

Não poderia deixar de comentar  sobre tão 
importante questionamento, pois muito refle-
te, ao longo de duas décadas que acompanho 
(em escala mais amadora) os movimentos, as 
gerações, os lançamentos e as ideias que movem 
o nosso microcosmo letrado. Comentei com uma 
amiga que os autores paraibanos, ainda que rea-
gentes em eventos, movimentos ou algo pareci-
do, ainda sofrem de uma falta: a continuidade 
do diálogo entre os pares, e neste ponto, abran-
gendo não apenas autores, mas uma configu-
ração maior (e conectada) que pode estar mais 
ou menos infiltrada nos itens que Pereira cita, 
via campo literário: a) a existência de livros 
através de uma produção literária 2) um con-
junto de autores e 3) um processo de difusão e 
comercialização dos livros. 

Outro trecho, a título de conclusão: “O cam-
po literário não tem se configurado na Paraíba 
porque os autores não reconhecem os conflitos 
estéticos e conceituais que provocam, se isolam 
numa “razão de artífice” buscando sempre a 
superação literária através do efeito de expo-
sição midiática que as obras podem alcançar”.  
Grosso modo, é como um movimento de tatu: 
o autor sai da toca criativa, publica e volta pra 
toca. (Isto é uma redução, claro, e o outro modo 
seria: somos efervescentes, adoramos a boe-
mia literária, existem grupos fazendo algo, mas 
fica a pergunta: estamos realmente conecta-
dos?)

Vale ressaltar que eu faço uma leitura de 
transposição também para outras geografias 
quando Wellington escolhe, claro e óbvio, o 
foco na literatura paraibana, mas que bem 
poderia ser a sergipana, a mineira, a goiana, 
e por aí vai. E não vai aí, se formos citar casos 
individuais, nenhum demérito na qualidade do 
autor por si só, por sua literatura, independen-
te de qual maneira ele lida (ou lidam) com sua 
obra, seja ilhada ou em arquipélago. Cada caso 
é um caso. José Antônio Assunção, poeta de alto 
calibre e com apenas publicados dois livros de 
poemas, pertence à alta tradição e é moderno, 
mas, por motivos questionáveis, só é conhecido 
por seus pares e mais outros tantos leitores 
escafandristas. Para usar outro termo adequa-
do do artigo, é nossa mais-valia literária, nosso 
lucro.

Evidentemente não quero incorrer numa 
interpretação apressada do texto de Wellington 
Pereira, mas apenas lançar iscas para que nós, 
autores e leitores, reflitamos sobre este modo 
de produção (provinciano?) e em quais pontos 
isto também está saindo desta configuração 
através de autores que buscam, em tempos di-
gitais, em formas de intercâmbio, outras searas 
que completem este sistema, e por extensão, 
este capital, esta moeda

André 
Ricardo AguiarIsenção do ISS dos guias de turismo de João Pessoa

A voz das urnas nas eleições de 2012

O pluralismo 
expressou-se na 
afirmação de sete 
partidos - PT, 
PSDB, PSB, PMDB, 
DEM, PSD e PP -,  
que elegeram 
seus candidatos 
ou passaram ao 
segundo turno

Artigo

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

José Octávio de Arruda Mello - Historiador
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Alunos do Centro Livre Meninada lançam 
livro de poesia hoje em João Pessoa

Literatura

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 17 de outubro de 2012

Roteiro

Fruto de uma oficina de 
linguagem que envolveu jo-
vens alunos do Centro Livre 
Meninada I, que faz parte do 
Programa de Erradicação In-
fantil (Peti) de João Pessoa, 
será lançado hoje o livro 
Ensaios Poéticos na sede da 
Academia Paraibana de Le-
tras, às 17 horas, com direito 
a uma sessão de autógrafos.

A publicação nasceu de 
uma parceria entre o Centro 
Livre Meninada I e o Insti-
tuto Alpargatas, através do 
Projeto ‘Educação pela Cul-
tura’. Trata-se de uma ação 
que o Instituto desenvolve 
com diversas instituições  no 
período pós-escola, em que o 
aluno é estimulado a apren-
der através de outros recur-
sos, como a arte.

Com os alunos do Peti 
que são atendidos no Cen-
tro Livre Meninada I, que 
fica no bairro de Jaguaribe, 
foram desenvolvidas ofici-
nas de linguagem, dentro do 
Projeto ‘Ler e escrever é só 
querer, ler e contar é só co-
meçar’, com o intuito de fo-
mentar a leitura e a escrita. 
Neste trabalho, foram feitas 
diversas produções de tex-
tos, entre poesias, estórias, 
músicas e até literatura de 
cordel.

O resultado disso é o 
próprio livro Ensaios Poéti-
cos, que é composto por po-
esias de 15 crianças e ado-
lescentes. Hoje, todos eles 
estarão na sede da Academia 
Paraibana de Letras para au-
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tografar a obra. O livro será 
distribuído na ocasião e tam-
bém nas escolas em que os 
autores estudam.

“Esse trabalho é fruto 
do comprometimento e da 
dedicação da equipe de edu-
cadores do Peti de João Pes-
soa”,  afirma Catarina Arruda 
Costa, coordenadora do pro-
grama.

“Ensaios Poéticos é 
um projeto que fortalece a 
educação e o convívio so-
cial, despertando para um 
protagonismo que não po-
derá mudar o passado, mas 
certamente reescreverá 
o presente e transforma-
rá o futuro. São iniciativas 
como estas, apoiadas pelo 
Instituto Alpargatas, que 

Show dos Paralamas do Sucesso em 
João Pessoa é cancelado

O show da banda Paralamas do Sucesso, que 
seria realizado na próxima sexta-feira, foi cancela-
do. A Prefeitura de João Pessoa decidiu cancelar a 
apresentação da banda, atendendo a um parecer da 
Controladoria do Município pela não realização do 
evento, com o objetivo de resguardar a administração 
pública em face do calendário eleitoral e para evitar 
demandas jurídicas por entendimento difuso da lei. 
O show marcaria o encerramento do Projeto Ano 
Cultural, promovido pela Secretaria Municipal de 
Educação (Sedec), que este ano homenageia o artista 
paraibano Herbert Viana, vocalista do Paralamas do 
Sucesso. A Sedec está estudando a possibilidade de 
uma nova programação para encerrar o projeto, em 
substituição ao show que seria realizado na Praia de 
Cabo Branco.

Publicidade não faz milagre

Para que serve uma agência de publicidade? Esta é a 
pergunta que muitos anunciantes paraibanos poderiam fa-
zer, mas não fazem, infelizmente. Prova disso é que, em mui-
tos casos, o anunciante confunde o papel da agência da pu-
blicidade com o do marketing. E nessa confusão de papéis, a 
agência acaba sendo cobrada pelo trabalho do profissional 
de marketing sem ser remunerada por isso.

Mas antes de se aprofundar nesse conflito, vamos pri-
meiro esclarecer quem é quem. Marketing é a técnica utili-
zada pelos anunciantes ou pelas empresas contratadas por 
eles para conhecer as necessidades do consumidor e forma-
tar os melhores produtos e serviços que serão oferecidos no 
mercado. É o marketing quem define, por exemplo, o produ-
to, o preço, o prazo, a promoção e o ponto de venda.

A publicidade é a técnica de comunicação oferecida 
pelas agências para divulgar produtos e serviços, criada a 
partir de conceitos e argumentos de vendas que tem como 
objetivo atrair o consumidor. Ou seja, a publicidade é uma 
ferramenta que auxilia o marketing, é um braço criativo e 
operacional para comunicar as estratégias e conquistar o 
público para o consumo.

Nos mercados pequenos, com estruturas cada vez mais 
enxutas, os anunciantes não possuem profissionais ou um 
departamento especializado em marketing. É o caso da Pa-
raíba. Muitos anunciantes, inclusive, poderiam terceirizar 
esse serviço, mas também não o fazem. Resultado: muitos 
produtos e serviços são lançados no mercado sem nenhum 
estudo, tendo como base apenas o “achismo”, e a consequên-
cia disso, na maioria dos casos, é o fracasso de vendas.

E quando determinada estratégia não se transforma 
em vendas, o produto ou serviço não é aceito pelo consu-
midor, ainda há aqueles anunciantes que culpam a agência 
de publicidade. Responsabilizam a estratégia de comunica-
ção quando, na verdade, o que faltou foi uma estratégia de 
marketing profissional, planejada, antes de colocar o produ-
to ou serviço na rua e na mídia.

A agência pode fazer a campanha publicitária mais cria-
tiva do mundo, mas se o produto oferecido ao consumidor 
não estiver bem resolvido, pensado, planejado e de acordo 
com as necessidades do público alvo, ela não vai funcionar. 
A campanha pode até ganhar prêmios de criatividade. Mas o 
produto vai continuar encalhado na prateleira.

Allysson Teotonio
Publicitário, jornalista e empresário
allyssonteotonio@gmail.comFoto: Divulgação

A cantora Lady Gaga 
e Prince estão compondo 
músicas para a trilha sono-
ra de O Grande Gatsby, nova 
releitura do clássico de F. 
Scott Fitzgerald. Segundo a 
atriz Adelaide Clemens, foi 
a própria Gaga que procu-
rou o diretor para pedir o 
emprego. “Alguns artistas 
muito famosos entraram 
em contato com Baz Luhr-
mann, o diretor, e estão 
escrevendo canções para 
o filme, inclusive Prince e 
Lady Gaga”, disse em entre-
vista à Playlist. Vale lembrar 
que Luhrmann é diretor de 
Romeu + Julieta e Moulin 
Rouge, com trilhas sonoras 
repleta de astros e recorde 
de venda. ’O Grande Gatsby’ 
será lançado em 2013.

Lady Gaga e 
Prince compõem 
trilha de filme

Segundo o guitarrista Brian 
May, as filmagens da cinebiografia 
de Freddie Mercury estão marca-
das para começar entre março e 
maio de 2013. O lançamento foi 
marcado para o início de 2014, 
para tentar uma vaga na corrida 
pelo Oscar. Stephen Frears (‘A 
Rainha’) dirige. Sacha Baron Co-
hen, mais conhecido pelos per-
sonagens ‘Borat’ e ‘Brüno’, viverá 
o roqueiro. Ainda sem título, o 
filme tem roteiro de Peter Morgan 
(também de ‘A Rainha’, e ‘O Últi-
mo Rei da Escócia’). Mercury foi 
o vocalista e líder da banda de 
rock britânica Queen. Compôs 
muitos dos sucessos da banda, 
como ‘Bohemian Rhapsody’ 
e ‘We Are the Champions’. Ele 
morreu em na noite de 24 de 
novembro de 1991 em decor-
rência da Aids.

Cinebiografia de 
Freddie Mercury 
será rodada em 2013

Mídias em destaque

Drops & notas

Os alunos começaram a produzir textos nas oficinas de linguagem do Centro Livre Meninada

mobilizam potencialidades 
e intensificam a coragem 
dessas crianças e adoles-
centes para construírem um 
mundo melhor, conscientes 
de seus direitos e compro-
metidos com seus deveres”, 
disse Berivaldo Araújo, di-
retor executivo do Instituto 
Alpargatas.

O Instituto Alpargatas 
virou parceiro do Programa 
de Erradicação do Trabalho 
Infantil desde 2005, quando 
passou a dar aporte financei-
ro e técnico. De acordo com 
o diretor executivo do Insti-
tuto Alpargatas, Berivaldo 
Araújo, um dos benefícios da 
parceria é possibilidade de 
ajduar na formação pedagó-
gica dos docentes.

“O Peti é um programa 
do Governo Federal mu-
nicipalizado. Acontece no 
contraturno escolar. Desde 
2005, com a parceria do IA, 
tem recebido aporte finan-
ceiro e técnico que inclui 
formação continuada dos 
educadores e  uma inter-
venção democrática na pro-
pagação das atividades que 
resultou na reestruturação 
pedagógica, ampliando a 
atenção às habilidades cul-
turais como reforço à práti-
ca da boa convivência e do 
fortalecimento às diversas 
experiências educacionais 
complementares à melhoria 
do desempenho escolar e de 
valores para formação cida-
dã”, disse Berivaldo.

Em cartaz

A Entidade

Ethan Hawke em uma cena de A Entidade, de Scott Derrickson

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 as-
sassinato de uma família inteira. 
Lá, descobre uma caixa com ví-
deos, que mostram assassinatos 
de outras famílias, revelando a 
existência de algo sobrenatural e 
perigoso naquele lugar.

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. Tambiá 6/3D: 20h40.

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 Gomes, 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 maravilhosa 
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.
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Teatro

Peça Pólvora e Poesia, do grupo baiano Hiperativa, 
é uma das atrações de hoje da Mostra Aldeia Sesc

Cinco espetáculos serão 
apresentados hoje  na 
Mostra Aldeia Sesc 2012, 
que acontece no Sesc Cen-
tro, a partir das 19h. Na 
programação da noite, Por 
que não Servem Pizza no 
Natal, montagem do gru-

po Arlequim, com direção de Fernando 
Teixeira, Pólvora e Poesia, do grupo 
Hiperativa, com direção de Fernando 
Guerreiro, os espetáculos de dança 
A Cultura e o Preconceito, do grupo 
ArteSwing, dirigido por Tony Juvino, 
Drugs, do grupo Allden HipHop e En-
quanto Nibiru Não Vem, da Companhia 
Secreta, com direção de Eliézer Rolim.

A atração nacional de hoje é Pól-
vora e Poesia, montagem do grupo 
Hiperativa Comunicação e Cultura, 
de Salvador-BA, que está na turnê do 
Projeto Palco Giratório. Com direção de 
Fernando Guerreiro, o texto de Alcides 
Nogueira, vencedor do Prêmio Shell 
(2001), embora carregado de poesia, 
vai muito além do lirismo.

O espetáculo vai além da história 
amorosa e estética de encontros e 
desencontros de Arthur Rimbaud e 
Paul Verlaine (vividos pelos atores 
Talis Castro e Caio Rodrigo, respecti-
vamente). Rimbaud, um poeta rebelde, 
de ideologias que fervilham origi-
nalidade e personalidade, esfacela a 
todo instante o discurso socialmente 
arranjado de Verlaine. Com um texto 
impactante, a carga poética da peça 
fica por conta da violência emocional 
com que o lirismo salta dos discursos 
travados para tomar forma através 
de movimentos corporais pontuados 
pelos riffs de guitarra. O espetáculo 
convida a plateia a uma imersão no 
que há de mais humano: o encontro 
conflituoso com o próprio eu.

Encontros e confrontos
FOTO: Divulgação

 

PROGRAMAÇÃO

Porque Não Servem Pizza no Natal? 
(Fernando Teixeira)
Pólvora e Poesia 
Direção: Fernando Guerreiro)
A Cultura e o Preconceito (Tony Juvino)
Drugs (José Carlos)
Enquanto Nibiru Não Vem 
(Direção: Eliézer Rolim) 

Talis de Castro interpreta o rebelde Arthur Rimbaud enquanto Caio Rodrigo é Paul Verlaine na peça Pólvora e Poesia

 

Terminam hoje as inscrições para a 17a 

edição da Mostra Estadual de Teatro, Dança 
e Circo. O formulário e regulamento estão 
disponíveis para download no site www.
funesc.pb.gov.br. O evento acontecerá no 
período de 2 a 10 de novembro, no Theatro 
Santa Roza, em João Pessoa. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas presen-
cialmente ou via Correios. A mostra é uma 
realização do Governo do Estado da Paraíba 
por meio da Secretaria de Estado da Cultura 
(Secult) e Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc). Este ano, a programação 
contempla também as atividades circenses 
e está dividida entre mostra oficial (de 
caráter não competitivo), mostra paralela 
(de caráter competitivo), oficinas culturais, 
atividades pedagógicas, debates, palestras 
e atividades artísticas paralelas.

Requisitos
Podem se inscrever grupos  de  tea-

tro, dança  e  circo do Estado da Paraíba. 
Além de preencher o formulário fornecido 
pela Funesc, os grupos interessados devem 
anexar DVD com o espetáculo ‘corrido’ (sem 
edição); cópia do texto ou roteiro coreo-

gráfico; liberação do autor ou da SBAT; release 
do espetáculo (sinopse, ficha técnica, histórico); 
quatro fotos de cena digitalizadas (resolução 
mínima 300dpi); currículo do grupo; plano de Luz; 
planta baixa do cenário; cartazes, programas 
do espetáculo e clipping; outros materiais que 
possam enriquecer a apreciação da proposta 
do espetáculo; tempo de montagem.

 A ausência de qualquer dos itens exi-
gidos implicará na não aceitação da inscrição. 
Os grupos deverão informar obrigatoriamente 
o tempo de duração do espetáculo em sua 
ficha de inscrição. Caso haja participação de 
menores de idade no espetáculo, deverá ser 
acrescida a autorização dos pais ou autoridade 
competente.

Mostra não competitiva
A seleção dos espetáculos inscritos para 

a mostra será realizada por uma equipe de 
curadores composta por um profissional de 
teatro, um de dança e um de circo, convidados 
pela Funesc. Serão selecionados 14 espetáculos 
para a Mostra Oficial não Competitiva. A lista 
dos contemplados deve ser divulgada até o dia 
20 deste mês, no site da Fundação.

Cada espetáculo selecionado para a Mos-

tra Oficial receberá um cachê no valor bruto 
de R$ 2.500,00 com as deduções previstas 
em lei. Além da qualidade dos espetáculos, 
a curadoria levará em consideração critérios 
como distribuição territorial (procedência dos 
espetáculos das diversas regiões do Estado); 
tempo de duração do espetáculo (mínimo de 30 
minutos para teatro e circo e de 20 minutos 
para dança; o tempo máximo permitido é de 
70 minutos); ineditismo (espetáculos que não 
tenham sido apresentados em edições ante-
riores da Mostra).

Mostra competitiva
Entre os espetáculos não selecionados 

para a Mostra Oficial serão definidos os que 
integrarão a programação da Mostra Paralela, 
de caráter competitivo. Será concedido prêmio 
em dinheiro no valor bruto de R$ 2.500,00  
atribuído aos dois espetáculos que obtiverem 
melhor votação na Mostra Paralela, conside-
rando as deduções previstas em lei.

A escolha dos espetáculos vencedores 
da Mostra Paralela será feita por votação 
diária de um júri popular. Os 100 primeiros 
espectadores de cada apresentação rece-
berão cédulas para votação. As decisões da 

curadoria serão definitivas e não caberá 
recurso.

O material dos grupos selecionados 
para a Mostra não será devolvido, pas-
sando a integrar o acervo documental 
da Funesc. Os grupos não selecionados 
terão um prazo de 30 dias para retirada 
do material na sede da Fundação. Ao final 
deste prazo a Fundação dará ao material 
o destino que lhe for conveniente.

  

SERViÇO

Evento: 17a Mostra Estadual de Teatro, 
Dança e Circo
Inscrições gratuitas: até 17 deste mês
Inscrições presenciais: Diretoria de 
Desenvolvimento Artístico e Cultural
Horário: Das 8h às 12h e das 14h às 18h
Inscrições via Correios: considerando 
como prazo final a data de postagem
Fundação Espaço Cultural da Paraiba
17a Mostra Estadual de Teatro, Dança e Circo 
Coordenação de Artes Cênicas 
CEP: 58.042-100 – João Pessoa-PB. 
Informações: 3211 6225

A Companhia Hiperativa Comuni-
cação e Cultura une arte e marketing, 
desenvolvendo projetos em comuni-
cação, cultura, educação e negócios, 
além de executar projetos artísticos e 
mercadológicos nas áreas de produ-
ção cultural e comunicação. Atua em 
Salvador há seis anos através do seu 
fundador, Talis Castro, publicitário, 
produtor cultural e ator.

Fernando Guerreiro é realizador de 
espetáculos que agradaram ao público 
e à crítica. Dentre eles destacam-se 
os premiados Os Cafajestes, Calígula, 

Boca de Ouro. Complentando 33 anos 
de carreira, Guerreiro chega à sua ma-
turidade artística montando este texto 
delicado, com abordagem sensível e 
leitura contemporânea.

Alcides Nogueira, que escreveu o 
texto, é autor das peças Lua de Cetim e 
Feliz Ano Velho. Na Televisão foi coautor 
de ‘Rainha da Sucata’ (1990),’ Deus 
nos Acuda’ (1992), ‘A Próxima Vítima’ 
(1995), ‘O Amor Está no Ar’ (1997), 
‘Um Só Coração (2004), ‘JK’ (2006) 
e autor da novela ‘Ciranda de Pedra’ 
(2008).

Pólvora e Poesia tem direção musi-
cal de Juracy do Amor. A cenografia é 
de Rodrigo Frota.
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Nova faixa de idade vai 
aumentar o número de 
doadores potenciais no país
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Produtos são campeões em teor de sódio
FOTO: Divulgação

Brasília - A população 
brasileira consome duas 
vezes mais sal em relação 
à quantidade recomenda-
da e grande parte vem de 
alimentos industrializados. 
Pesquisa divulgada ontem 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) mostra que os campeões 
em alto teor de sódio são o 
queijo parmesão ralado, o 
macarrão instantâneo, os 
embutidos (mortadela) e o 
biscoito de polvilho.

O queijo parmesão ra-
lado lidera o ranking, com 
teor médio de 1.981 mili-
gramas de sódio por 100 
gramas do produto. Nas co-
locações seguintes, apare-
cem o macarrão instantâneo 
e a mortadela.  O biscoito 
de polvilho tem quantidade 
média de 1.092 miligramas 
do ingrediente para cada 
100 gramas.

O queijo ricota, mui-
to consumido em dietas, 
também apresentou altas 
variações de sódio entre as 
marcas avaliadas. Ao todo, 
foram analisados 496 pro-
dutos de 26 categorias de 
alimentos.

Industrializados
Os alimentos industria-

lizados representam 20% da 
dieta alimentar. O brasileiro 
consome, em média, 11,75 
gramas de sal e 4,7 gramas 
de sódio, quando o recomen-
dado é 5 gramas e 2 gramas, 
respectivamente. O sódio re-
presenta aproximadamente 
40% da composição do sal.

“A Anvisa vai dizer que 
tudo que está além é muito 
e a indústria, que tudo que 
está abaixo do limite, é pou-
co. No meio, estão os consu-
midores, quem nos interes-
sa”, diz o diretor-presidente 
da Anvisa, Dirceu Barbano.

O governo e represen-
tantes da indústria e dos su-

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

permercados firmaram acor-
do, iniciado em 2011, pela 
diminuição progressiva do 
sódio nos alimentos. A par-
tir de 2013, produtos com 
menos sódio já deverão es-
tar disponíveis no mercado. 

Hábito
“Existe a mentalida-

de de que tudo que é bom 
engorda ou faz mal. Uma 
mudança de hábito é com-
plicada, mas pode ser feita 
gradualmente. E é esse o 
objetivo da Anvisa. O acor-
do vai ajudar a reduzir aos 
poucos a quantidade de sal 
nos produtos”, disse José 
Agenor Álvares, diretor de 
Monitoramento e Controle 
da Anvisa.

De acordo com o nutri-
cionista e pesquisador da 
Universidade de São Paulo 
(USP), Rafael Claro, a popu-
lação está mais preocupada 
com a perda da qualidade de 
vida do que riscos de sofrer 
doenças devido ao consumo 
de sal. 

O excesso de sódio na 
alimentação eleva o risco de 
doenças do coração, obesi-
dade e diabetes, por exem-
plo, para milhares de pesso-
as. “Antigamente, as pessoas 
sofriam de hipertensão aos 
70 anos. Hoje, há casos aos 
25 anos.”

Em nota, a Associação 
Brasileira das Indústrias da 
Alimentação (Abia), que res-
ponde por 70% do setor, in-
formou que não “teve acesso 
aos resultados do monitora-
mento do conteúdo de sódio 
nos alimentos processados 
no período 2010-2011”.

“No que diz respeito es-
pecificamente à redução de 
sódio, foram estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde e 
Abia, até o momento, metas 
de redução para nove ca-
tegorias de alimentos, que 
devem resultar na retirada 
de mais de 20 mil toneladas 
de sódio dos produtos até 
2020,” disse a associação.

Brasília – Acordo assinado em agos-
to passado pelo Ministério da Saúde e 
pela Associação Brasileira das Indústrias 
da Alimentação (Abia) estabelece metas 
nacionais de redução de sódio em tempe-
ros, caldos, cereais matinais e margarinas 
vegetais até 2015. A estimativa é retirar 
do mercado brasileiro de alimentos pro-
cessados 8.788 toneladas desse mineral 
até 2020.

Essa é a terceira etapa de um conjun-
to de acordos firmados desde 2011 e que 
já estabeleceram a redução de sódio nos 
seguintes alimentos: macarrões instantâ-
neos, pães de tipo bisnaga, de forma e 
francês, mistura para bolos, salgadinhos 
de milho, batata frita e palha, biscoitos 
e maionese. Somadas todas as etapas, a 
previsão é que mais de 20 mil toneladas 
de sódio estejam fora das prateleiras até 
2020.

Dados do Instituto Brasileiro de Ge-

ografia e Estatística (IBGE) indicam que 
o brasileiro consome uma média de 12 
gramas de sódio todos os dias. O valor 
é quase o dobro do recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
de menos 5 gramas por dia. Boa parte 
do consumo de sódio no país, de acordo 
com o ministério, está associado ao uso 
de temperos prontos em residências e 
restaurantes.

O ministro da Saúde, Alexandre Padi-
lha, lembrou que o acordo assinado hoje 
está inserido no Plano Nacional de En-
frentamento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis. “Você conquista a adesão 
voluntária da indústria a partir de um 
modelo de monitoramento e garante 
para o cidadão a opção de ter produtos 
mais saudáveis”, explicou.

Doenças crônicas
Segundo ele, a própria OMS tem até 

este mês para estabelecer ações de en-
frentamento a doenças crônicas como a 
hipertensão, provocada, entre outros fa-

tores, pelo excesso de sódio na alimenta-
ção. “Esse modelo [brasileiro] pode, in-
clusive, ser o modelo recomendado pela 
OMS”, disse. “Esse é um modelo de ade-
são voluntária da indústria e que pode 
surtir efeito mais imediato”, completou.

Para o presidente da Abia, Edmundo 
Klotz, os acordos assinados já apresentam 
resultados significativos. Os números, en-
tretanto, só devem começar a ser quan-
tificados a partir de 2013, já que a in-
dústria tem dois anos para se adequar às 
novas metas. “Estamos falando de gran-
de quantidade de empresas. Não pode 
haver discordância”, ressaltou. “Com pa-
ciência, temos conseguido”, concluiu.

A lista completa das metas de redu-
ção para cada grupo de alimentos pode 
ser acessada no Portal Saúde. Com rela-
ção à margarina vegetal, por exemplo, o 
acordo prevê redução de 19% ao ano na 
quantidade de sódio, até 2015. Já o mes-
mo mineral presente nos cereais matinais 
deve ser reduzido 7,5% ao ano até 2013 
e 15% ao ano até 2015.

Indústria assina acordo para reduzir o mineral
Paula Laboissière
Da Agência Brasil

O excesso de sódio na alimentação eleva o risco de doenças do coração, obesidade e diabetes, entre outros males

Publicidade de 
produtos nocivos 

Brasília - A Justiça Fede-
ral decidiu que não compete à 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) regular a 
publicidade de produtos que 
possam ser nocivos à saúde. A 
decisão respondeu a um pedi-
do da Associação Nacional das 
Indústrias de Biscoito (Anib) 
questionando resolução da 
agência que trata da propa-
ganda de alimentos que conte-
nham “quantidades elevadas 
de açúcar, de gordura satura-
da, de gordura trans, de sódio”.

A associação argumenta 
que a Constituição Federal diz 
que as restrições à publicidade 
devem ser reguladas por lei fe-
deral e os alimentos e bebidas 
não alcoólicas não estão no rol 
dos produtos que demandam 
alerta sobre riscos à saúde. O 
desembargador Daniel Paes 
Ribeiro, do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, disse que 
o assunto já foi objeto de apre-
ciação.

Luana Lourenço
Da Agência Brasil



Saúde
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Nos últimos seis anos o 
percentual de pessoas aci-
ma do peso e de obesos no 
Brasil tem aumentado ao 
ponto de quase a metade 
da população estar acima 
do peso. De acordo com da-
dos do Ministério da Saúde, 
o avanço foi de 42,7%, em 
2006, para 48,5% em 2011. 
E no Dia Mundial da Alimen-
tação, o Governo do Estado, 
em parceria com a Empresa 
Paraibana de Abastecimen-
to e Serviços Agrícolas (Em-
pasa), realizam a Semana de 
Segurança Alimentar e Nu-
tricional. 

A abertura do evento 
aconteceu, ontem, na sede 
da Empasa, com café da 
manhã, mostra de vídeo, 
panfletagem e abordagem 
da população sobre a im-
portância da boa alimenta-
ção. “Estamos fazendo um 
trabalho de educação ali-
mentar, mostrando a impor-
tância dos alimentos e até 
distribuindo panfletos com 
receitas nutritivas”, disse a 
coordenadora do Programa 
de Segurança Alimentar da 
Empasa (Sane), Edna Caval-
canti. De acordo com Edna, 
durante toda a semana es-
tão programados eventos 
para conscientizar a popu-
lação sobre a reeducação 
alimentar.

Há dois anos trabalhan-
do com a venda de inhame 
na Empasa, Lenildo Ferreira 
da Silva ficou feliz com a re-
cepção que teve quando foi 
trabalhar. “Chegamos e fo-
mos recebidos com um mix 
de frutas, recebemos a infor-
mação sobre alimentação, e 
eu que estou acima do peso, 
sei que preciso seguir estas 
orientações. A gente é o que 
a gente come”, raciocinou ele.

Sopa e baião
Visando melhorar a 

qualidade da alimentação, 
há 10 anos foi criado o Sane, 
que atende 200 famílias em 
João Pessoa, e mais 200 em 

Empasa realiza evento em JP
Dia MunDial Da aliMentação

Semana de Segurança Ali-
mentar reeduca população 
sobre hábitos alimentares

Foto: Evandro Pereira

Vanessa Braz
Da Agência Brasil

Campina Grande, com a dis-
tribuição de sopa e o tradi-
cional baião de dois para 
cerca de duas mil famílias. 
“É a Empasa cumprindo o 
seu papel social, tratando da 
segurança alimentar e nutri-
cional, com refeição elabo-
rada por nutricionista. Além 
disso, visamos minimizar o 
desperdício de alimentos”, 
disse José Tavares Sobrinho, 
presidente da Empasa.

As famílias assistidas 
pelo programa estão cadas-
tradas e atentem a critérios 
e prioridades, a exemplo 
de famílias de baixa renda, 
crianças, idosos, portadores 
de deficiência e de doenças 
crônicas. 

Baixa renda
“No momento estamos 

atendendo a população cir-
cunvizinha, mas a meta é 
ampliar este projeto para 
outros bairros. Em parceria 
com as paróquias estamos 
localizando as pessoas mais 
necessitadas para serem 
incluídas na ampliação do 
projeto”, disse Edna Caval-
canti. Segundo ela, até o fi-
nal do ano o programa vai 
atender 4 mil pessoas, dis-
tribuídas em João Pessoa 
como em Campina Grande.

De terça-feira à quinta-
-feira, as famílias vão até a 
sede da Empasa para rece-
berem a alimentação.  

Há dois anos a domés-
tica, Ednalva Marques sai 
com sua vasilha para pegar a 
refeição do dia e agradece a 
oportunidade que lhe é ofe-
recida pela Empasa. Segun-
do ela, muitas vezes falta o 
que comer em sua mesa, e é 
refeição oferecida pela Em-
pasa que ameniza o estôma-
go vazio de toda família. 

“Lá em casa são quatro 
adultos e duas crianças e 
nenhum de nós temos em-
prego fixo. As vezes, con-
seguimos um bico, mas já 
aconteceu de faltar comi-
da e sem a sopa e o baião 
de dois, os meus netos iam 
sentir muito”, disse Ednalva, 
emocionada.

Patos na mira
Com recursos do Fun-

do Estadual de Combate 
e Erradicação à Pobreza 

(Funcep) e da Empasa, José 
Tavares espera poder levar 
a cidade de Patos o traba-
lho que vem sendo realiza-
do na capital e em Campina 
Grande. 

“Já licitamos os equi-
pamentos necessários para 
ampliar nossa cozinha em 
João Pessoa e em Campina 
Grande. No final de outu-
bro, ou início de novembro, 
a meta é atender 600 famí-
lias, de Campina e João Pes-
soa. Em Patos, estamos com 
a infraestrutura pronta. No 
momento, estamos pleite-
ando recursos do Funcep 
para dar início às ativida-
des no início do próximo 
ano”, afirmou.

Em todo o Estado são 
realizados projetos que aju-
dam a combater o problema 
da falta de alimentos que 
aflige milhares de pessoas, 
não só na Paraíba, como 
em todo o país. Um deles 
é o Programa Pão e Leite 
que leva cerca de 130 mil 
litros de leite diariamente 
a população carente, assim 
como o Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA), 
cujos produtos são repas-
sados às comunidades, e o 
Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE), 
onde 30% dos produtos 
repassados às escolas e cre-
ches vem da agricultura fa-
miliar, estimulando e valo-
rizando a produção dessas 
famílias no campo.

Risco alimentar
De acordo com o supe-

rintendente do Conselho 
Estadual de Segurança Ali-
mentar e Nutricional, José 
de Arimatéia França, a Pa-
raíba possui mais de 600 
mil pessoas em situação de 
risco alimentar. 

“Estamos realizando um 
Plano Estadual de Segurança 
Alimentar para conseguir 
erradicar o risco alimen-
tar nas famílias. O trabalho 
precisa ser em conjunto 
entre os governos federal, 
estadual e municipal, além 
disso, vamos buscar sen-
sibilizar o judiciário para 
fazer cumprir a lei que ga-
rante alimentação a todos”, 
disse ele.

Comissão vai alterar
as regras do CDC

Brasília - Depois de 22 anos, 
o Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) vai sofrer alterações. As mu-
danças foram discutidas ontem em 
uma audiência pública na Comissão 
Temporária de Modernização do Có-
digo de Defesa do Consumidor com 
o ministro da Justiça, José Eduardo 
Cardozo, e o ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e presi-
dente da comissão de juristas en-
carregada de emitir parecer sobre 
o CDC, Herman Benjamin.

Três projetos de lei, sobre te-
mas que não estão contemplados 
na lei atual, foram elaborados por 
sugestão da comissão de juristas. 
O primeiro inclui no código a regu-
lamentação do comércio eletrônico, 
com foco na preservação do sigilo 
e da segurança jurídica. A segunda 
proposta trata da proteção contra 
o superendividamento, e a terceira 
garante prioridade e agilidade para 
as ações coletivas na Justiça.

O Código de Defesa do Consumidor 
é considerado por especialistas uma 
das legislações mais avançadas do 
mundo. “Em time que se está gan-
hando não se faz alteração. A preo-
cupação da comissão de juristas 
teve um caráter cirúrgico voltado 
a essas três matérias”, ressaltou 
Benjamin.

Sobre o comércio eletrônico, 
Herman Benjamin, destacou que 
“nenhum consumidor vai entregar 
o seu número de cartão de crédito, 
a sua conta bancária a um meio que 
pode usar de forma prejudicial essas 
informações, que são muito pes-
soais”, disse. Ele também lembrou a 
preocupação dos consumidores com 
a privacidade, pois, ao fornecer da-
dos pessoais para uma compra, os 
clientes estão informando os dados 
para uso específico e não para divul-
gação nas redes sociais. 

no e ne concentram 
crianças para adoção

Brasília - As regiões Norte e 
Nordeste concentram a maior parte 
das crianças com idade até 5 anos 
aptas à adoção. Esta faixa etária é 
procurada por 90% dos candidatos 
a pais adotivos e corresponde a 9% 
das 5.281 crianças e adolescentes 
inscritos no Cadastro Nacional de 
Adoção (CNA).

O estudo Encontros e Desen-
contros da Adoção no Brasil: Uma 
Análise do Cadastro Nacional de 
Adoção, feito pelo Departamento 
de Pesquisas Judiciárias (DPJ) 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e divulgado no último dia 15, 
constatou que no Norte do país, 
26,5% das crianças aptas à adoção 
têm menos de 5 anos, no Nordeste 
elas são 16,9%. Nas regiões Cen-
tro-Oeste, Sul e Sudeste o índice 
não chega a 10%.

Para adotar crianças com até 
3 anos, o percentual de adotantes 
é 56%. Em contrapartida, apenas 
3% das crianças e adolescentes 
inscritos no CNA têm essa idade.

O Brasil tem hoje 28.151 ho-
mens e mulheres que desejam 
adotar um filho. Destes, 85% es-
tão nas regiões Sudeste e Sul, 40% 
têm entre 40 e 49 anos e 79,1% 
são casados. Entre os solteiros, di-
vorciados, separados judicialmente 
e viúvos, as mulheres são 80% dos 
que querem adotar um filho.

O Sudeste responde por 48,5% 
das pessoas que pretendem adotar 
crianças e adolescentes cadas-
trados no CNA, a Região Sul por 
36,5%. Em seguida vêm o Nord-
este (6,7%), Centro-Oeste (5,9%) 
e a Região Norte (2,3%).

Ednalva alimenta a família com refeição oferecida pela Empasa

Saiba mais

Dicas para uma alimentação saudável:
l Faça seis refeições diárias;
l Abuse de grãos integrais, frutas, verduras e legumes;
l Consuma mais de dois litros de água por dia;
l Substitua produtos industrializados e fast food por alimentos na-

turais;
l Procure manter no peso ideal, de acordo com a recomendação do 

seu médico;
l Lembre-se que os alimentos não são bons ou ruins, o excesso é que 

faz mal;

Receitas saudáveis indicadas pela empasa:
Salada crocante
l 2 cenouras raladas
l 30g de uvas passas
l 50g de milho em conserva
l 50g de ervilha congelada
l 100g de peito de frango cozido e desfiado
l 50 g de batata palha

Molho:
l 100g de maionese
l 50ml de água
l 50ml de catchup
l 5g de açúcar
l Preparo: misture todos os ingredientes, com exceção da batata 

palha. Acrescente o molho a gosto e a batata palha para decorar.

Brasília - A venda de terras 
de comunidades tradicionais 
em larga escala pode agravar a 
insegurança alimentar, princi-
palmente com a concentração 
da posse por grupos estrangei-
ros. O alerta está no relatório 
Situação da Terra, divulgado 
ontem, Dia Mundial da Alimen-
tação, pela organização não go-
vernamental (ONG) ActionAid.

No levantamento, a orga-
nização analisa o avanço das 
grandes aquisições de terra 
em 24 países da América La-
tina, África e Ásia, inclusive no 
Brasil, e aponta os riscos desse 
mercado para as comunidades 
tradicionais, principalmente as 
mulheres, considerado o grupo 
mais vulnerável.

Com a concentração da 
terra na mão de estrangeiros, 
a produção agrícola passa a ser 
focada na exportação e a pro-
dução local fica marginalizada, 
comprometendo a sobrevivên-
cia das comunidades e os pre-
ços dos alimentos no mercado 
interno.

“Em geral, as grandes 

aquisições envolvem transfe-
rência de direitos do uso da 
terra das comunidades para os 
investidores, colocando gran-
des áreas – e a água – nas mãos 
de poucos, em detrimento dos 
pequenos produtores”, diz o 
texto.

Comércio avança
O fenômeno do comércio 

de terras em larga escala tem 
avançado nos últimos anos es-
timulado, segundo o relatório, 
pelo aumento do preço dos 
alimentos e pela expansão da 
produção de biocombustíveis, 
que elevam a demanda por 
áreas agricultáveis. “Até 2008, 
girava em torno de 4 milhões 
de hectares de terra por ano. 
Só entre outubro de 2008 e 
agosto de 2009, movimentou 
45 milhões de hectares, tomou 
uma proporção muito grande”, 
compara o coordenador execu-
tivo da ActionAid Brasil, Adria-
no Campolina.

O documento cita casos 
como o de uma comunidade 
no Quênia, em que uma mul-
tinacional comprou uma área 
de 2,3 mil hectares para a pro-
dução de arroz, deixando sem 

terra e com menos acesso à 
água os pequenos agricultores 
que viviam na área. Também 
destaca a situação da Guate-
mala, onde 8 mil hectares por 
ano vêm sendo convertidos em 
plantações de palma para pro-
dução de biocombustível.

“Geralmente, os países 
que têm fragilidade institucio-
nal maior são mais propensos 
a sofrer as consequências des-
sa apropriação, dessa tomada 
de terras. Mais de 45% das 
transações recentes ocorrem 
na África”, explica Campolina.

No Brasil, a má distri-
buição das terras é apontada 
como um problema histórico, 
marca da colonização. Segun-
do dados da ActionAid, 56% da 
terra agricultável do país estão 
nas mãos de 3,5% dos pro-
prietários rurais. Os 40% mais 
pobres têm apenas 1% dessas 
terras.

Estrangeirização
De acordo com o estudo, 

a estrangeirização de terras 
no Brasil ainda é um fenôme-
no relativamente recente, mas 
já há pelo menos 4 milhões de 
hectares em mãos de grupos 

não nacionais, a maior parte 
empresas ligadas à produção 
de soja e de cana-de-açúcar 
para a fabricação de etanol. 
Entre 2002 e 2008, foram apli-
cados cerca de US$ 47 bilhões 
de investimento externo dire-
to no agronegócio brasileiro, 
informa a pesquisa. A desatu-
alização da legislação nacional 
sobre a venda de terras para 
estrangeiros e falhas no cum-
primento da lei são, segundo 
Campolina, os maiores garga-
los para avaliar a real situação 
no país. “A maior deficiência é 
fazer com que a lei seja cum-
prida. É necessário um sistema 
de registro mais rigoroso, hoje 
em dia é autodeclaratório. E 
há uma defasagem no tempo, 
muitos cartórios não infor-
mam há mais de dez anos os 
registros de terras por estran-
geiros. É preciso melhorar a ca-
pacidade de regulamentar essa 
possível estrangeirização da 
terra”, explicou o coordenador.

A pesquisa reconhece os 
resultados de programas so-
ciais como o Bolsa Família e 
iniciativas de fortalecimento 
da agricultura familiar, mas 
aponta a necessidade de efeti-

va implementação de políticas 
para proteger populações mais 
vulneráveis à exploração fundi-
ária. Entre as recomendações, 
estão o aumento da criação 
de assentamentos da reforma 
agrária, o reconhecimento de 
territórios indígenas e quilom-
bolas e a ampliação da regula-
ção de compra de terras por 
estrangeiros, para aumentar o 
controle desse comércio.

A implementação da Polí-
tica Nacional de Agroecologia e 
Produção Orgânica, regulamen-
tada em agosto, e a redução 
drástica no uso de agrotóxicos 
na agricultura nacional tam-
bém estão entre as sugestões 
do documento para o caso bra-
sileiro. Entre as recomendações 
em âmbito global está a refor-
mulação do sistema mundial 
de produção e distribuição de 
alimentos, para que o foco seja 
a pequena agricultura. A organi-
zação também  defende a cria-
ção de mecanismos de controle 
e transparência em contratos 
internacionais de compra e 
venda e terras e de garantias de 
consulta e compensações para 
as comunidades atingidas pelas 
desapropriações.

Venda de terra vai agravar insegurança alimentar
Luana Lourenço
Da Agência Brasil
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Doação de sangue
Nova faixa de idade amplia número de doadores

A Portaria 1.535 do novo 
Regulamento Técnico de Proce-
dimentos Hemoterápicos, com 
novos critérios para a adoção de 
sangue no Brasil, foi publicada no 
Diário Oficial da União no último 
dia 11. A nova legislação estabele-
ce diretrizes voltadas ao aumen-
to da segurança para quem doa e 
recebe sangue e inova ao ampliar 
a faixa etária para candidatos à 
doação.

Com as medidas, a previsão 
do Ministério da Saúde é que 
aproximadamente 14 milhões de 
brasileiros sejam incentivados a 
serem doadores em potencial. A 
nova faixa de idade atinge jovens 
entre 16 e 17 anos (mediante au-
torização dos pais ou responsá-
veis) e ampliação para idosos com 
até 68 anos.

“Esta portaria é um salto im-
portante. Ela reforça as medidas 
de proteção a quem vai doar, que 
será bem tratado e acolhido, e 
estabelece um programa de con-
trole de qualidade dentro dos he-
mocentros. Com as novas regras, 
estamos ampliando a proteção a 
quem vai receber o sangue, ten-
do regras nacionais claras sobre a 
captação de doações”, destacou o 
Ministro da Saúde, Alexandre Ro-
cha Santos Padilha.

Preconceito e discriminação
A Portaria 1.353 determina, 

ainda, que a orientação sexual 
(heterossexualidade, bissexualida-
de, homossexualidade) não deve 
ser usada como critério para a se-
leção de doadores de sangue, por 
não constituir risco em si própria. 
Ou seja, não deverá haver, no pro-
cesso de triagem e coleta de san-
gue, manifestação de preconceito 
e discriminação por orientação 
sexual e identidade de gênero, 
hábitos de vida, atividade profis-
sional, condição socioeconômica, 
raça, cor e etnia.

Os avanços estabelecidos no 
novo Regulamento Técnico de Pro-
cedimentos Hemoterápicos são re-

FOTO: Divulgação

Com as novas normas, a doação de sangue poderá ser realizada agora por jovens com idade entre 16 e 17 anos e por idosos com até 68 anos

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

sultado de consulta pública ini-
ciada, pelo Ministério da Saúde, 
em 2010. A consulta recebeu 500 
contribuições de especialistas do 
setor e da sociedade civil.

 O ministro Padilha destacou 
a melhor definição de papéis en-
volvidos na captação do sangue 
como outro avanço introduzido 
pela portaria. “A Anvisa vai conti-
nuar tendo o papel de fiscalização 
e de proteção, mas atuando de 
modo integrado a uma política na-
cional de sangue e hemoderivados 
que vai além”, acrescentou. 

Coleta de sangue
A partir desta nova legislação, 

jovens entre 16 e 17 anos (me-
diante autorização dos pais ou 
responsáveis) e idosos com até 68 
anos também poderão doar san-
gue no Brasil. Pela norma anterior, 
a doação era autorizada para pes-
soas com idade entre 18 e 65 anos 
de idade. 

Com a ampliação da faixa etá-
ria para doação, a expectativa do 
Governo Federal é ampliar o volu-
me de sangue coletado no Brasil 
que, atualmente, chega a 3,5 mi-

lhões de bolsas por ano. 
Esta quantidade é considera-

da suficiente; porém, o esforço do 
Ministério da Saúde é atingir os 
padrões recomendados pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS): 
cerca de 5,7 milhões de bolsas de 
sangue por ano. Para o próximo 
ano, a meta é que o país registre, 
anualmente, quatro milhões de 
bolsas.

A ampliação da faixa etária 
para doação de sangue é baseada 
em evidências científicas, com-
provadas por estudos interna-

cionais. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, a Associação Americana 
de Sangue (ABB) já havia aprova-
do que jovens com idade entre 16 
e 17 anos e também idosos com 
mais de 65 anos pudessem doar. 
Estas novas diretrizes relaciona-
das à idade dos doadores também 
já vigoram em países europeus.

“A decisão de ampliar a fai-
xa etária está, ainda, afinada à 
tendência de crescimento da ex-
pectativa de vida da população 
brasileira”, acrescenta Guilherme 
Genovez.

 A Portaria 1.353 estabelece 
medidas voltadas à humanização 
nos serviços de hemoterapia a par-
tir da capacitação de profissionais 
da Rede Brasileira de Hemocentros 
(Hemorrede). “O objetivo é melho-
rar a atenção e o acolhimento dos 
candidatos à doação”, explica o co-
ordenador de Sangue e Hemoderi-
vados do Ministério da Saúde, Gui-
lherme Genovez. 

Desde 2004, o Ministério da 
Saúde é responsável por normati-
zar e coordenar a política de san-
gue, componentes e hemoderivados 
no país. A Portaria 1.353 aprimora 
e substitui a Resolução da Direto-
ria Colegiada (RDC) nº 153/04, da 
Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), responsável pela 
regulação sanitária dos serviços de 
hemoterapia.

Humanização no atendimento

Quem pode doar

- Aspecto saudável e declaração de bem-estar geral;
Idade entre 18 anos completos e 67 anos, 11 meses e 29 dias. Podem ser aceitos 
candidatos à doação de sangue com idade de 16 e 17 anos, com o consenti-
mento formal do responsável legal. E, em caso de necessidades tecnicamente 
justificáveis, o candidato cuja idade seja inferior a 16 anos ou superior a 68 anos 
somente poderá ser aceito após análise pelo médico do serviço de hemoterapia. 

- Peso mínimo de 50 kg. Candidatos com peso abaixo de 50 Kg podem ser 
aceitos após avaliação médica e desde que respeitados critérios específicos 
estabelecidos na Portaria 1.353/11.

Critérios 

- Ao apresentar-se para doação, o doador deverá apresentar documento de 
identificação com fotografia, emitido por órgão oficial. Não ter tido Hepatite, 
Malária ou Doença de Chagas.

- Não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis, 
como sífilis, Gonorréia, AIDS, entre outras.  Não ingerir bebidas alcoólicas nas 
últimas 24 horas antes da doação. 

- Obedecer ao prazo de doação de 90 dias (três meses) para homens e 120 dias 
(quatro meses) para mulheres.  Não estar grávida ou amamentando. Não estar 
fazendo uso de medicação ou tratamento médico.

O estoque atual de bolsas de sangue do 
Hemocentro da Paraíba está abaixo do ideal, 
já nas últimas semanas o número de doadores 
diários reduziu de 200 para cerca de 130. Os 
dados foram repassados pela coordenadora de 
Ações Estratégicas do órgão, Divane Cabral.

Como tentativa de diminuir o déficit, o se-
tor programou várias coletas externas de san-
gue que serão realizadas durante este mês. A 
programação foi iniciada na manhã de ontem, 
na Praça da Paz, localizada no Bairro dos Ban-
cários, em João Pessoa. Ao final da manhã, a 
unidade do Hemocentro móvel estima ter atin-
gido a meta mínima de 15 bolsas de sangue.

Divane Cabral disse que a rede atende 40 
hospitais, cobrindo 100% dos leitos do Siste-
ma Único de Saúde no Estado e mais os leitos 
de planos de saúde cadastrados. “Para tanto, 
temos uma rede de onze hemonúcleos distri-
buídos nos municípios de Guarabira, Itabaiana, 
Picuí, Monteiro, Princesa Isabel, Patos, Piancó, 
Itaporanga, Cajazeiras, Sousa e Catolé do Ro-
cha, além de um regional em Campina Gran-
de,”, detalhou. 

Números de leitos
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) in-

formou que, conforme o Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES/Datasus), na 
Paraíba, existem 8.261 leitos no Sistema Único 
de Saúde (SUS) e 1.610 particulares.

Segundo Divane Cabral, o sangue doado 
por aqueles que são voluntários de primeira 
viagem, passarão por análise laboratorial para 

garantir que a qualidade do sangue doado seja 
garantida. A coordenadora de Ações Estratégi-
cas disse que os tipos sanguíneos mais procura-
dos são o A+ e O+, e o tipo mais difícil de obter 
é AB-, sendo que apenas 0,3% da população 
brasileira possuem essa tipagem e lembrou que 
a doação é importante, pois o Hemocentro pre-
cisa manter o seu estoque de sangue regular 
para atender à demanda. 

Segundo ela, a doação de sangue é um ato 
de solidariedade. “Cada doador pode salvar 
três vidas, já que as bolsas de sangue são fra-
cionadas em três concentrados, sendo um de 
hemácias, plaquetas e plasma”, afirmou.

Divane Cabral ainda fez um apelo à popu-
lação, lembrando que mensalmente o Hemo-
centro da Paraíba realiza de dez a 12 coletas 
externas. “Essas coletas são feitas para atrair 
mais doadores para o nosso banco de sangue, 
bem como para divulgar o trabalho desenvol-
vido pelo órgão. Então, sempre que possível, 
as pessoas podem doar em empresas, igrejas, 
universidades e outros centros públicos, onde 
fazemos esse trabalho mensalmente, pois pre-
cisamos das doações para manter o estoque de 
sangue”, concluiu.

Enquanto Santa Catarina está entre o me-
lhor desempenho, a Paraíba ocupa o penúltimo 
lugar no ranking nacional, conforme dados da 
Associação Brasileira de Transplante de Órgãos 
(ABTO).

O Hemocentro da Paraíba fica localizado 
na Avenida Pedro II, n° 1119 – Torre, João Pes-
soa, vizinho à Secretaria de Estado de Saúde. 

Hemocentro tem estoque baixo



Jogos escolares
A CIDADE DE PATOS sedia de hoje 

até o próximo dia 30 a etapa estadual dos 
Jogos Escolares da Paraíba 2012, na ca-
tegoria 15 a 17 anos. As competições vão 
ser nas modalidades de futsal, basquete, 
handebol, vôlei, xadrez e tênis de mesa. 
Já as de natação, atletismo, taekwondoo, 
ciclismo e ginástica rítmica vão ser realiza-
das em João Pessoa.

As disputas levarão os campeões às 
Olimpíadas Esolares Brasileiras que acon-
tecerão em Cuiabá-MG, em novembro.
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Patrimônio imaterial
A CASA DO ERÁRIO - Museu do Iphan, localizada na 

Praça Rio Branco, no centro da capital vai sediar o I Semi-
nário do Museu do Patrimônio Vivo de João Pessoa. 

Será nesta quinta e sexta-feira, onde serão discutidas 
a educação e salvaguarda do patrimônio imaterial como 
forma de desenvolvimento sustentável, a partir de ques-
tões teóricas e metodológicas. O evento terá participação 
de Átila Tolentino e Emanuel Braga, do Iphan/PB e Laetitia 
Valadares Jourdan, da Université de Provence, França e 
Karina Zapata, do IADH/PE.

Hotel Fazenda 
A CIDADE DE AREIA conta agora com um hotel 

bacana inaugurado no último domingo com um coque-
tel para convidados especiais.

Trata-se do Hotel Fazenda Triunfo, ambienta-
do com artesanato local, com louça da comunidade 
Chã da Pia, réplicas em madeira da Casa Pedro 
Américo, do Teatro e Solar José Rufino, além de 
quadros de pintores com o tema da Civilização do 
Açúcar. As diárias são R$ 120,00 single, R$ 150,00 
duplo e R$ 180,00 triplo.

Presenças bacanas de Ecila e José de Vasconcelos Maia

Mulheres que fazem e acontecem: Dayse Lara, Lena Moreira e Solange Ruffo no Paço dos Leões

FOTO: Dalva Rocha

Jantar a quatro mãos
A CASA ROCCIA será palco hoje de um show gas-

tronômico com o Jantar a Quatro Mãos promovido pelo 
evento Inova Gastronomia Paraibana que está revolucio-
nando o setor na Paraíba. 

O ágape será preparado pelos renomados chefs Arthur 
Coelho, Wanderson Medeiros, Carlos Ribeiro e César Santos 
que prometem delícias dignas de reis para os participantes 
do jantar, cujo ingresso é de R$ 150,00.

Sra. Conceição Bezerra,  
desembargadora Ana 
Clara Maroja Nóbrega, 
corretor de imóveis Vi-
cente Killian, empresá-
rios Alexandre Cunha, 
João Bernardo de Albu-
querque Filho, Conceição 
Gondim e Savigny Cunha 
Lima, médico Fernando 
Rabelo Dias, jornalista 
Giovanni Meirelles, eco-
nomista Jorge Conde, 
advogado Lourival 
Fonseca Neto.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“A verdadeira felicidade 
custa pouco; se é 
cara, não é de boa 
categoria”

“Há quatro coisas que 
eu de bom grado dispensaria: 
amor, curiosidade, sardas 
e dúvida”

FRANÇOIS RENÉ DE CHATEAUBRIAND DOROTHY PARKER

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   Depois  de conquistar 
grande espaço no guarda-roupa 
da alta sociedade, a Daslu firma 
parceria com a Riachuelo e lança 
coleção popular.
   Os produtos serão vendidos 
somente nas Lojas Riachuelo a 
partir do dia 22 de novembro e  os  
cliques da campanha publicitária 
foram feitos por Bob Wolfenson 
na cidade de Cartagena, cenário 
escolhido para as tops Thairine 
Garcia e Alicia Kuczman exibirem 
os looks repletos de oncinhas e 
estamparia paisley.

Zum Zum Zum
   A paraibana Maria Lúcia Albuquerque, radicada há muitos anos no Rio 
de Janeiro, confirmou que estará aqui dia 8 de janeiro para merecidas férias.

   A Galeria Louro&Canela sedia hoje, às 19h, mais uma edição do Café 
com Moda, um bate-papo com debate com a consultora de imagem e estilo 
Valéria Didier. 

   O cientista Fábio Gandour profere palestra hoje às 10h no Centro de 
Educação Empreendedora do Sebrae. Vai falar sobre como será o amanhã.

Clic especial de Jeane Rodrigues para a coluna
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Matriarca Terezinha Silva ao lado dos filhos Stanley Silva e Stênia 
Schõpfer e do genro, Robert Schõpfer

Teatro
O ESPETÁCULO 

“Fragmentos de um 
sol quente”, dirigido 
por Fábio Melo, con-
tinua em cartaz hoje, 
na Estação Cabo 
Branco, no Altiplano.

A peça, baseada 
no painel “No Reina-
do do Sol”, do pintor 
Flávio Tavares, é 
fruto de um curso de 
formação em Artes 
Cênicas que teve par-
ticipação de 22 atores 
em cena. A entrada 
custa um quilo de ali-
mento não perecível.

Cursos de capacitação
A UNIVERSIDADE Federal da Paraíba e a PBTur 

firmaram parceria para implementação do “Projeto de 
Capacitação da Cadeia Produtiva da Hospitalidade nos 
municípios do Litoral paraibano”. A ideia é promover cursos 
de capacitação para qualificar a mão de obra dos profis-
sionais e prestadores de serviços em hotéis e noções 
básicas para garçons. 

Maiores informações pelo telefone 3214-8103.
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Jorge e Djanete Conde, ele é o aniversariante de hoje

Dia do Anestesista
O DIA DO ANESTESISTA foi comemorado ontem 

com o lançamento do livro “História da Anestesiologia na 
Paraíba”, de Walter Fernandes de Azevedo, Gualter Lisboa 
Ramalho e João Bezerra Júnior, na sede do Conselho Re-
gional de Medicina, no centro da capital.

A obra apresenta relatos documentais sobre a história 
da especialidade médica, desde o primeiro procedimento em 
1846, nos EUA, pelo cirurgião John Collins Warren, até sua 
inserção no Brasil e, posteriormente, na Paraíba.

Fisioterapeutas
O HOSPITAL DE 

Trauma Senador Hum-
berto Lucena está 
promovendo a Semana 
Nacional da Fisiotera-
pia com o tema “Res-
gatando a Valorização 
e Reconhecimento 
Profissional da Fi-
sioterapia: um novo 
recomeçar”. A unidade 
de saúde conta com 
65 fisioterapeutas.

80 anos
A MATRIARCA 

Terezinha Silva comemo-
rou seus bem-vividos 80 
anos na última segun-
da-feira, na sua residên-
cia, no bairro do Bessa.

O evento reuniu ami-
gos e familiares, muitos 
deles vindos do Rio de 
Janeiro e de Recife, além 
de outros vindos da Suíça 
e da França. 

Foi um festão!

   A cantora paraibana Elba Ramalho será a atração principal do Jantar 
das Flores de Frei Rinaldo Pereira, no próximo dia 29 de novembro, no salão 
de festas Arcádia  Apipucos, em Recife. A renda será revertida para as obras 
sociais da Paróquia São Paulo na capital pernambucana.
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Planos de saúde devem 
ressarcir clientes que 
pagarem por consulta
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Por trás de entulhos, ma-
teriais de construção, terre-
nos baldios e lixo acumulado, 
se esconde o perigo da pica-
da do escorpião. Este animal 
presente na sociedade, costu-
ma ter uma maior incidência 
no período pós chuva, cerca 
de 10% a mais que em dias 
do sol. De acordo com o Cen-
tro de Atendimento Toxicoló-
gico (Ceatox) da UFPB, só no 
ano passado foi registrado, 
em média, 150 casos de pi-
cadas de escorpião por mês. 
“Observamos um pequeno 
aumento a cada ano, mas o 
número de casos se mantém 
na média dos 150 casos”, afir-
mou o farmacêutico do Cea-
tox, Luiz Carlos Costa.

Nos últimos três meses 
foram registrados no Cea-
tox, 481 casos de picadas de 
escorpião, na Grande João 
Pessoa. Em comparação com 
setembro do ano passado, o 
número subiu de 139 para 
178 casos. O bairro de Man-
gabeira, segundo Luiz Carlos, 
acaba liderando a lista de 
bairros com maior incidência 
devido à grande população, 
mas “é importante ressaltar 
que os registros são de casos 
leves e não há motivo para 
preocupação”.

O escorpião é um animal 
de hábito noturno e costu-
ma ficar escondido em locais 
onde é possível encontrar 
o seu principal alimento, a 
barata. Espaços como caixas 
de gordura, terrenos baldios, 
onde lixos e entulhos são acu-

Ceatox registra 481 
casos de picadas nos 
últimos três meses

Vanessa Braz
Especial para A União
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O Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico do 
Estado da Paraíba (Iphaep) 
vai fazer o inventário de to-
dos os bens que integram a 
área de tombamento do Cen-
tro Histórico de João Pessoa. 
A questão foi estabelecida 
em reunião ocorrida ontem, 
entre o promotor do Meio 
Ambiente e Patrimônio So-
cial de João Pessoa, João Ge-
raldo Barbosa, e o diretor 
executivo do Iphaep, Marco 
Antonio Coutinho.

De acordo com o promo-
tor, o inventário é importan-
te como forma de prevenção 
e identificação dos imóveis 
que venham a preencher os 
requisitos necessários ao 
tombamento, evitando que 
eles sejam deteriorados ou 
até demolidos sem a devida 
fiscalização dos órgãos e a 

conservação dos proprie-
tários, seja particular seja 
o poder público estadual e 
municipal.

A Promotoria do Patri-
mônio Social ainda designou 
uma reunião, em caráter de 
urgência, para a próxima 
sexta-feira (19), às 8h, com 
órgãos que possam contri-
buir para a efetivação do in-
ventário. Foram convidados 
representantes do Iphaep, 
do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan), da Coorde-
nadoria de do Patrimônio 
Cultural (Copac), da UFPB, 
do Unipê, das Secretarias de 
Planejamento do Estado e 
do Município, da Secretaria 
de Cultura do Estado e da 
Funjope.

Segundo João Geraldo 
Barbosa, serão realizadas 

também inspeções em todo o 
patrimônio histórico, artísti-
co e cultural de João Pessoa, 
seja imóvel, móvel e docu-
mental. “Tão logo se concre-
tize o processo eleitoral, 
vamos começar as fiscaliza-
ções, haja vista que o traba-
lho realizado é técnico e não 
pode ser usado em questões 
políticas”, declarou.

O promotor informou 
ainda que, diante da consta-
tação de que a maioria dos 
processos em tramitação na 
Promotoria se encontram 
sem o andamento neces-
sário por causa da falta de 
endereço dos proprietários, 
ficou resolvido que ele vai, 
em conjunto com o Iphaep, 
fazer visitas ao Tribunal Re-
gional Eleitoral e à Receita 
Federal para solicitar a co-
laboração deles no sentido 

de informar à Promotoria 
e ao Instituto os endereços 
atualizados dos proprie-
tários dos imóveis que são 
objeto de procedimento e 
inquérito civil público.

“Os endereços vão pos-
sibilitar uma solução ami-
gável com os proprietários 
ou, então, a instauração de 
ações judiciais da compe-
tência do Ministério Público 
ou do poder público, como 
é o caso de ações de desa-
propriação por abandono 
ou alienação dos bens tom-
bados, conforme recente lei 
estadual de autoria do depu-
tado Anísio Maia”, explicou. 
Segundo a lei, o Estado po-
derá alienar o imóvel aban-
donado e desapropriado por 
abandono, mediante autori-
zação legislativa, avaliação 
prévia e licitação.

O perigo da picada do escorpião
AlertA

mulados, acabam sendo ter-
reno fértil para este animal, 
por isso, Luiz Carlos reforça 
a importância da limpeza 
das caixas de gordura, da co-
bertura de frestas na parede 
e rodapés.  Como forma de 
prevenção, também, sacudir 
toalhas, lençóis, verificar o 
colchão e os sapatos antes de 
usá-los. 

O instrutor de kite surf, 
Guilherme Casal, estava fa-
zendo uma limpeza na área 
onde guarda os equipamen-
tos quando foi picado por um 
escorpião na mão. “Na hora 
foi uma dor, tipo picada de 
abelha. Fui para o hospital e 
me receitaram um antibióti-
co para dor. Durante a noite 
quase não dormi, o dedo fica-
va latejando e demorou uns 
três dias para eu ficar 100%”, 
disse ele. Com Fred Carvalho 
o caso foi inusitado, depois 
que a cadela de estimação 
da esposa começou a passar 
mal e mancar, o casal fez uma 
busca e acabou encontrando 
o escorpião morto, “levamos 
a cadela para o veterinário e 
ela ficou internada por dois 
dias”, disse ele.

A orientação é para que 
as pessoas, assim que se-
jam picadas, lavem o local 
e entre em contato com o 
Ceatox ou um hospital mais 
próximo. Na maioria dos 
casos, basta apenas a lim-
peza do local e compressas 
com água morna, que em 
24 horas os sintomas desa-
parecem. Crianças e idosos 
merecem atenção maior já 
que podem apresentar ma-
nifestações clínicas como: 
náuseas, cefaleia e dormên-
cia no local. Nesses casos 
a melhor opção é encami-
nhar a vítima a um hospital. 

Promotoria pede ao Iphaep inventário 
dos bens tombados em João Pessoa

IDeNtIFICAÇÃO DOS IMÓVeIS

O que fazer?
Lavar o local. 
Entrar em contato com o Ceatox ou um hospital mais 
próximo.
Fazer compressas com água morna.
Manter o ambiente limpo.
Limpar a caixa de gordura da casa.
Observar lençóis, colchão e sapatos antes de usá-los.

O que não fazer?
Não aplicar substâncias no local da picada.
Não acumular lixo e entulhos.
Não esquecer de fazer a manutenção da caixa de gordura.

Saiba mais

A Escola de Serviço Pú-
blico do Estado da Paraíba 
(Espep) promove, a partir de 
sábado (20), vários cursos de 
qualificação que contemplam 
diversas áreas do conhecimen-
to. Os cursos são gratuitos e 
destinados à capacitação do 
servidor público estadual. As 
inscrições podem ser feitas até  
sexta-feira (19). Os cursos com 
aulas aos sábados, a partir do 
dia 20, são: Introdução à Con-
servação do Patrimônio Histó-
rico e Cultural, Introdução ao 
Web Design, Auditoria Pública 
- Módulo I, Oratória - Expres-
são Verbal e Corporal, Italiano 
IV - Módulo I, Inglês IV - Módu-
lo I e Espanhol IV - Módulo I.

Na segunda-feira (22), 
vão ser iniciados os cursos 

Organização de Eventos para 
o Setor Público, Formação de 
Líderes com Equipes Efica-
zes, Capacitação em Gênero 
e Diversidade Sexual, Defesa 
Pessoal, Introdução ao Excel, 
Capacitação em Serviços de 
Nutrição e Gastronomia, Con-
tratos da Administração Públi-
ca, Direção Defensiva, Introdu-
ção à Internet e Fundamentos 
da Qualidade de Vida X Dimi-
nuição do Estresse Diário. To-
dos os cursos ainda estão com 
vagas disponíveis.

A ficha de inscrição está 
disponível no portal do Gover-
no da Paraíba no link especí-
fico (www.paraiba.pb.gov.br/
administracao/espep). A ins-
crição também pode ser feita 
na sede da Espep.

Espep inscreve para 19 
cursos até sexta-feira

QUAlIFICAÇÃO

O Iphaep vai fazer o inventário de todos os bens que integram a área de tombamento do Centro Histórico da capital paraibana

Entulhos, terrenos baldios e lixo acumulado acabam sendo terreno fértil para o escorpião, que aparece mais em dias de sol
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Os planos de saúde que 
estão com médicos parados 
desde a última segunda-
feira deverão ressarcir os 
clientes que pagarem pelo 
atendimento durante a vi-
gência do movimento. Esta 
é a informação do Procon 
Estadual para os consumi-
dores que se sentirem pre-
judicados no período da 
paralisação na Paraíba. Os 
cerca de 1,5 mil médicos, 
de acordo com o sindicato 
da categoria, não atenderão 
as demandas de 17 planos 
de saúde no Estado.

Segundo o consultor 
jurídico do Procon Estadu-
al, Rafael Lopes, nenhuma 
denúncia foi feita até on-
tem, mas caso algum con-
sumidor se sinta lesado, o 
plano de saúde será acio-
nado para ressarcir o valor 
da consulta que foi pago. “O 
valor deverá ser pago com 
correção. O cliente que já 
paga por um serviço de saú-
de não pode ter que pagar 
por fora pelo serviço que já 
é cobrado todo mês. Quem 
tem que custear é o próprio 
plano de saúde”, disse.

Segundo o Sindicato 
do Médicos da Paraíba, Si-
med-PB,  cerca de dez mil 
consultas deixarão de ser 
realizadas, além de cerca 
de 800 procedimentos mé-
dicos no período da parali-
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Planos devem ressarcir clientes que 
pagarem por consulta, diz Procon
O consumidor que se 
sentir lesado poderá 
acionar as operadoras

O Salão de Feiras e Ex-
posições do Centro de Con-
venções ‘Poeta Ronaldo 
Cunha Lima’, inaugurado em 
agosto, vai sediar a 8ª edição 
da Convenção Paraibana de 
Supermercados (Consuper 
2012) no período de 22 a 24 
de outubro. O evento, consi-
derado um dos mais impor-
tantes do setor no Norte e 
Nordeste, traz a João Pessoa 
estandes de 50 empresas 
dos estados nordestinos que 
vão expor 200 marcas de 
produtos.

O presidente da Asso-
ciação de Supermercados 
da Paraíba (ASPB), Cícero 

Bernardo da Silva, destacou 
as vantagens da realização 
da Consuper, a partir deste 
ano, no Centro de Conven-
ções “O evento vem cres-
cendo e há tempo havia a 
necessidade de um ambien-
te com melhores condições 
para a realização dessa fei-
ra. Com um espaço mais 
amplo e moderno, além de 
um amplo estacionamento, 
trará mais conforto e se-
gurança aos participantes”, 
avaliou o supermercadista.

Segundo Cícero Ber-
nardo, a feira terá mais es-
tandes e mais espaço entre 
eles. “Com essa nova área 

podemos trabalhar melhor 
as dimensões da feira, am-
pliando o número de stands, 
bem como deixando mais 
espaço entre os stands, me-
lhorando a circulação das 
pessoas”. O presidente da 
ASPB disse que a cada ano 
a feira terá como atender a 
uma demanda de espaços 
para expositores, já que é 
possível ampliar a área da 
Consuper.

De acordo com a asses-
soria de imprensa, a Conven-
ção Paraibana de Supermer-
cados vai destacar este ano 
a importância da tecnologia 
para o setor supermerca-

dista, além de apontar ino-
vações que empresas estão 
promovendo para garantir a 
melhor gestão do negócio.

Os organizadores esti-
mam a visita de 10 mil pes-
soas durante os três dias da 
feira. Os 50 expositores da 
Consuper 2012 vão apre-
sentar novidades na área da 
indústria, atacado, varejo, 
distribuição, representação 
comercial e prestação de ser-
viço.  O evento vai gerar cerca 
de 300 empregos. A Consu-
per é organizada em parceria 
com a Associação Paraibana 
de Atacadistas e Distribuido-
res (Aspad).

A paralisação, 
que teve início 
na segunda, 
prossegue até 
o dia 25 e
deixará 10 mil 
pessoas sem 
consultas

sação. Somente as urgên-
cias estão sendo atendidas, 
e ainda de acordo com o 
Simed-PB, o motivo do mo-
vimento foi o baixo valor 
pago pelos procedimentos 
médicos através dos pla-
nos de saúde.  “A decisão 
foi tomada em assembleia 
no último dia 10 e come-
çamos ontem com forte 
adesão, até o dia 25 des-
te mês”, garantiu Tarcísio 
Campos. De acordo com o 
sindicato, apenas os planos 
de saúde Unidas e Unimed 
estão atendendo normal-
mente.

Esta é a segunda sus-
pensão 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 interfe-
rências antiéticas, segun-
do a categoria, praticadas 
pelas operadoras de pla-
nos de saúde. 

A 11ª edição do Prêmio AETC de 
Jornalismo, considerado o “Troféu da 
Imprensa Paraibana”, será lançada 
amanhã, com um café da manhã na 
sede da Academia Paraibana de Le-
tras (APL) às 8h. Este ano, o patrono 
do evento será o jornalista Martinho 
Moreira Franco, que já atuou em di-
versos veículos do Estado e em revistas 
da Editora Abril, como Veja e O Globo. 

“A escolha de Martinho Moreira 
Franco se deu pela sua competência 
e, acima de tudo, pelo seu brilhan-
tismo profissional exercido durante 
mais de 40 anos de jornalismo no 
Estado da Paraíba. Outro fato rele-
vante é a sua contribuição à valori-
zação da atividade jornalística tanto 
no âmbito do poder público como em 
diversos jornais locais e revistas de 
circulação nacional como Veja, Reali-

dade e outras da Editora Abril para as 
quais trabalhou ao longo de sua car-
reira”,  afirma o diretor-executivo da 
AETC-JP Mário Tourinho. “Martinho 
Moreira Franco é um nome que or-
gulha o paraibano e deve ser exal-
tado sempre”, completa. 

Em relação à premiação, a grande 
novidade é o aumento no valor da 
premiação. Nas cinco categorias - jorna-
lismo impresso texto, jornalismo impresso 
foto, internet, radiojornalismo e telejor-
nalismo - para o primeiro lugar, o valor 
passou de R$2.800,00 para R$3.000,00; 
para o segundo lugar, de R$1.400,00 para 
R$1.500,00; já o terceiro lugar, que antes 
recebia o prêmio de R$700,00, receberá 
R$750,00. Todos os premiados receberão, 
também, um troféu assinado pelo artista 
plástico Marcos Pinto. 

As inscrições para o concurso 
poderão ser feitas a partir do dia 22 
deste mês até o dia 23 de novembro, po-
dendo concorrer trabalhos publicados 

ou veiculados no Estado da Paraíba no 
período de 1º de novembro de 2011 a 23 
de novembro de 2012. Cada profissional 
pode inscrever até três trabalhos.

Na última edição
O concurso, que acontece desde 

2012, já reverenciou profissionais como 
Otinaldo Lourenço (2008), Biu Ramos 
(2009), Agnaldo Almeida (2010) e Joana 
Belarmino (2011). Na última edição, o 
Prêmio superou todas as versões ante-
riores na quantidade de trabalhos escri-
tos e no número de profissionais partici-
pantes. No total, 148 profissionais dos 
principais veículos e sistemas de comu-
nicação concorreram, com um total de 
315 trabalhos inscritos. A disputa mais 
acirrada ocorreu na categoria Jornalis-
mo Impresso - Texto, com 137 trabalhos 
produzidos por 61 profissionais.  Em se-
guida, ficou a categoria Jornalismo na 
Internet, com 82 trabalhos e 51 profis-
sionais concorrentes.

O homenageado
Martinho Moreira Franco começou 

como crítico de cinema, no Correio 
da Paraíba, em meados da década de 
1960. No mesmo jornal, foi tradutor 
de telegrama e redator. Trabalhou em 
seguida em O Norte, como copy desk. 
Apresentou programa sobre cinema na 
Rádio Arapuan e participou da equipe 
do Diário Íntimo da Cidade, na Rádio 
Correio da Paraíba. Foi correspondente 
de O Globo, da Veja, da Realidade e de 
outras revistas da Editora Abril. Con-
vidado por Noaldo Dantas, integrou a 
redação da Secretaria de Divulgação e 
Turismo, no governo de João Agripino. 
Foi ainda editor geral de A União, onde 
hoje escreve coluna de variedades, e 
da revista A Carta. Exerceu o cargo de 
secretário de Comunicação Social, no 
governo de Tarcísio Burity. Já aposenta-
do, Martinho continua suas atividades 
intelectuais realizando trabalhos para a 
Forma Editorial e matérias free lancer.

Prêmio AETC de jornalismo será lançado amanhã
11a ediçãO

Centro de Convenções sedia 8ª Consuper 
com estandes de 50 empresas nordestinas

CONVeNçãO de SUPeRMeRCAdOS

200 marcas de produtos serão expostas durante a Consuper no Salão de Feiras e Exposições do Centro de Convenções

FOTOS: Arquivo

Diovanne Filho
diovannefilho@yahoo.com.br

l Reajuste dos honorários de consultas e outros procedimen-
tos, tendo como referência a CBHPM.
l Inserção nos contratos de critério de reajuste, com índices 
definidos e periodicidade, por meio de negociação coletiva
l Inserção nos contratos de critérios de descredenciamento
l Resposta da ANS, por meio de normativa, à proposta de 
contratualização, encaminhada pelas entidades médicas
l Fim da intervenção antiética na autonomia da relação mé-
dico-paciente.    

Reivindicações

Rafaela Gambarra
Especial para A União



Aumenta na Paraíba o 
número de mulheres assas-
sinadas por causa do tráfico 
de drogas. Estatística da ONG 
Centro da Mulher 8 de Março 
mostra que de janeiro a se-
tembro ocorreram 81 homi-
cídios de mulheres e,  desse 
total, 61 foram mortas por 
algum tipo de envolvimento 
com traficantes. 

As vítimas mais recentes 
do tráfico na Paraíba foram 
as jovens Martiniana Fausti-
no dos Santos, 17 anos, e Ana 
Priscila Galdino, 18 anos. As 
duas moravam há apenas 15 
dias na comunidade Agrovila, 
naquele município, e foram 
mortas, de acordo com inves-
tigações da polícia, a mando 
de um traficante da localida-
de num canavial na zona ru-
ral do município de Sapé.

Segundo o capitão Kel-
ton Fontes, os corpos das 
jovens foram encontrados 
na última segunda-feira, no 
sítio Açude do Mato, apre-
sentando perfurações a bala, 
principalmente na região da 
cabeça. Uma delas, inclusive 
sofreu tiros nas costas. Elas 
estavam bem vestidas e não 
apresentavam sinais de te-
rem sofrido violência sexual.

As duas jovens, segundo 

os primeiros levantamentos 
da polícia, foram vistas numa 
festa em Sapé. A polícia acre-
dita que elas tenham sido 
atraídas para o local onde 
foram mortas. Nas mãos de-
las, foram encontradas as 
sandálias, levando a polícia a 
acreditar que elas tentaram 
correr. Os corpos foram re-
movidos para a Gerência Exe-
cutiva de Medicina e Odonto-
logia Legal (Gemol), em João 
Pessoa.

Tentativa de homicídio
A empregada domés-

tica, Ivonete Juvino da Sil-
va, 32 anos, foi esfaqueada 
pelo marido após discussão, 
segunda-feira passada, no 
bairro de Mangabeira VIII, 
em João Pessoa. O motivo do 
crime ainda é desconhecido, 
mas a última vez que ela foi 
vista, estava bebendo num 
bar com o marido, um poli-
cial reformado, quando por 
motivos ignorados os dois 
se desentenderam e ele aca-
bou desferindo um golpe de 
faca peixeira no abdômen da 
companheira.

Logo após ser esfaque-
ada, Ivonete foi socorrida 
pelo Samu para o Hospital 
de Emergência e Trauma. O 
acusado permaneceu no lo-
cal até a chegada da polícia 
e se entregou sem qualquer 
reação. Segundo o Centro da 
Mulher 8 de Março, essa foi 
a 54ª tentativa de homicídio 
contra mulheres, adolescen-
tes e crianças na Paraíba até 

Aumenta o número de mulheres 
assassinadas por causa de drogas
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De janeiro a setembro 
ocorreram 81 mortes, 
diz o Centro da Mulher

Cerca de 100 mil agricultores 
familiares paraibanos deverão 
ser beneficiados pelo Programa 
Garantia Safra no ano agríco-
la 2012/2013. Em relação ao ano 
passado houve um aumento de 
10 mil novas cotas disponibiliza-
das pelo Ministério do Desenvol-
vimento Agrário (MDA). As inscri-
ções estão sendo realizadas até 
a próxima sexta-feira, segundo o 
coordenador do Núcleo de Crédi-
to da Emater Paraíba, Vlaminck 
Saraiva.

Para intensificar o processo 
de inscrição, o Governo do Esta-
do, por meio da Emater Paraíba, 
vai até as comunidades aten-
der aos agricultores. Na próxima 
sexta-feira , mais dois eventos 
acontecerão nas comunidades de 
Campina Grande:  Paus Branco e 
Açude de Dentro.

Para o ano agrícola de 2012/2013, 
o volume de recursos destinado pelo 
programa será de R$ 76 milhões. A 
expectativa da Emater é que sejam 
inscritos cerca 100 mil agricultores. 
Cada um receberá, em caso de perda 
devido a estiagem ou excesso hídrico 

acima de 50% de suas lavouras, R$ 
760,00, dividido em parcelas.

Safra passada   
 Na safra agrícola 2011/ 2012 

a Paraíba contou com a adesão de 
86.366 agricultores familiares de 171 
municípios. Todo o processo de ins-
crição foi feito pela Emater Paraíba, 
por intermédio dos seus escritórios 
locais espalhados por todo o Estado.

O Garantia Safra é uma ação 
do Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário (MDA), executada em 
conjunto com prefeituras muni-
cipais e Governo Estadual, para 
atender as famílias dos agriculto-
res vulneráveis aos fenômenos da 
estiagem ou excesso hídrico, ca-
racterísticos de reuniões do semi-
árido nordestino. Trata-se de um 
seguro de renda mínima, pago 
em caso de perda comprovada de 
pelo menos 50% da produção de 
algodão, arroz, feijão, mandioca 
e milho, os agricultores que ade-
riram ao programa.

Os agricultores residentes nos 
municípios beneficiados recebe-
rão amanhã a última das cinco 

parcelas do programa referente 
ao período agrícola de 2011/2012. 
O pagamento foi dividido em cin-
co parcelas: quatro no valor de 
R$135,00 e a última de R$ 140,00, 
totalizando recursos de R$ 680,00 
por cada família agricultora.

O Garantia Safra já tem 78 mil 
famílias em 157 municípios com re-
cursos da ordem de R$ 58.728.880,00. 
Os últimos municípios contemplados 
na folha de pagamento de outu-
bro são Araçagi, Belém, Bernardino 
Batista, Bom Jesus, Bonito de Santa 
Fé, Cachoeira dos Índios, Cacimba de 
Dentro, Cajazeiras, Caturité, Conda-
do, Damião, Jericó, Monte Horebe, 
Nova Olinda, Poço Dantas, Poço José 
de Moura, Pombal, Riachão, Santa 
Helena, São João do Cariri, São João 
do Tigre, São José de Piranhas, Seri-
dó, Solânea e Triunfo.

O Conselho Estadual de De-
senvolvimento Rural Sustentável 
(CEDRS), presidido pelo secretário 
da Secretaria do Desenvolvimento 
e da Pesca (Sedap), Marenilson Ba-
tista, é o órgão que tem um papel 
importante no controle social desta 
política pública na Paraíba.

Garantia Safra beneficiará 100 mil 
agricultores familiares na Paraíba

PERÍODO 2012/2013

O Departamento de Me-
dição e Combate a Perdas 
(DMCP) da Energisa iniciou, 
na manhã da última segunda-
-feira, uma ação de combate 
às ligações clandestinas de 
energia na cidade de Cajazei-
ras. A escolha do município foi 
baseada em dados técnicos le-
vantados pelo Centro de Inte-
ligência de Combate a Perdas 
da concessionária, que apon-
tam elevado índice de desvio 
de energia na região.

A operação, que tem a 
participação de 15 equipes 
do DMCP, acompanhadas da 
polícia e da perícia, vai veri-
ficar suspeita de fraude em 
cerca de 1,5 mil unidades 
consumidoras.

A intenção é acabar com 
os desvios que, além dos pre-
juízos financeiros, podem cau-
sar graves acidentes. O furto 
de energia elétrica represen-
ta risco de morte, tanto para 
os que interferem no sistema 
elétrico à revelia da distribui-
dora de energia quanto para 
os usuários das unidades nas 
quais se identifica o furto.

Além da cobrança dos 
valores desviados, os respon-
sáveis pelo desvio de energia 
respondem a processo por 
crime contra o patrimônio e 
podem pegar até oito anos 
de prisão.

As ligações irregulares 
também provocam queda na 

qualidade do fornecimento 
de energia elétrica, já que so-
brecarregam o sistema elé-
trico. Nos últimos doze me-
ses, a Energisa calcula que 
foram desviados, em todo o 
Estado, cerca de 155 GWh 
de energia, promovendo um 
prejuízo de R$ 63 milhões 
para a empresa concessioná-
ria de energia na Paraíba, o 
que corresponde a uma per-
da de arrecadação de R$13,5 
milhões aos cofres públicos.

O diretor do Departa-
mento de Medição e Combate 
de Perdas da Energisa, Felipe 
Vianelli, informou que o tra-
balho de fiscalização conti-
nua em todo o Estado, com a 
finalidade de identificar as re-
sidências e seus proprietários 
no envolvimento de roubo de 
energia, para que as medidas 
judiciais sejam tomadas para 
normalizar a situação.

Felipe Vianelli ressaltou 
que, além do prejuízo à conces-
sionária, o furto de energia re-
presenta risco de morte, tanto 
aos que interferem no sistema 
elétrico à revelia da distribui-
dora quanto aos usuários.

A Energisa informou 
que não tem operações pré-
vias para combater o furto 
de energia. As ações aconte-
cem após o sistema verificar 
desvio de energia em algu-
mas áreas.  A partir daí, as 
equipes de fiscalização são 
acionadas para detectar e 
combater este mau que afeta 
toda a população paraibana.

Energisa inicia combate
a ligações clandestinas

EM CAJAZEIRAS

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Dois homens foram pre-
sos e um adolescente apre-
endido, acusados de matar o 
ex-presidiário Francisco dos 
Santos Juvêncio, na última se-
gunda-feira, na cidade de Pa-
tos. Logo após o crime, poli-
ciais da 5ª Delegacia Regional 
de Polícia Civil identificaram 
e prenderam os suspeitos. 

As equipes da Delegacia 
de Homicídios e do Grupo 
Tático Especial realizaram 
as diligências no bairro das 
Placas. Um dos envolvidos 
foi flagrado com um revólver 
calibre 38. 

Foram presos em fla-
grante Romero Rodrigues de 
Souza e Aldair José Almeida 

da Silva. Um adolescente de 
16 anos foi apreendido. Os 
dois acusados foram condu-
zidos ao Presídio de Patos 
e o jovem encaminhado ao 
Abrigo Provisório, na cidade 
de Sousa. 

De acordo com o dele-
gado regional Danilo Orengo, 
a prisão contou com o apoio 

da população, que fez de-
núncias pelo número 197. “É 
importante destacar a contri-
buição da população através 
do Disque Denúncia e a ação 
imediata dos policiais civis. 
Com essa integração com a 
sociedade, estamos conferin-
do respostas rápidas aos cri-
mes”, avaliou o delegado.

Polícia prende acusados de assassinar 
ex-presidiário no município de Patos

AÇÃO IMEDIATA

Os agricultores paraibanos têm até a próxima sexta-feira para se inscreverem no programa e garantir o benefício

Foto: Divulgação
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Aulas na UFCG vão até maio
CALENDÁRIO 2012.2

Paraíba CAMPINA

O calendário vale para os 
campi de Campina, Patos, 
Pombal, Sousa, Cuité e Sumé

As aulas do período le-
tivo 2012.2 da Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG) serão estendidas até 
o mês de maio do próximo 
ano em razão da greve dos 
docentes que durou mais de 
100 dias. O calendário aca-
dêmico para o período nos 
campi de Campina Grande, 
Patos, Pombal, Sousa, Cuité e 
Sumé, cujas aulas começarão 
no próximo dia 26 de novem-
bro foi divulgado ontem.

O período para reali-
zação da matrícula em dis-
ciplinas será de 19 a 23 de 
novembro, com o dia 19 re-
servado aos alunos aprova-
dos no Vestibular 2012.  No 
dia 24 de dezembro as aulas 

FOTO: Divulgação

Pela cidade

O PC do B deve anunciar hoje sua posição em relação 
ao segundo turno nas eleições municipais de Campina 
Grande. No primeiro turno, o partido compôs a coligação 
“Campina Grande ideal”, tendo Félix Araújo Neto como vice 
do prefeitável Guilherme Almeida (PSC).

l ELOgIOs

Ontem, durante coletiva na Associação Campinense de 
Imprensa, Guilherme confirmou sua adesão à candidatura 
do tucano Romero Rodrigues. “Conheço Romero há muito 
tempo. Ele é uma pessoa educada, que não transmite 
arrogância, dialoga e ouve com respeito”, disse.

l AvALIAçãO
 

“Cumpri com um dos maiores desafios de minha 
vida pública de vinte anos: ser candidato a prefeito de 
minha terra. Com muito orgulho participei ativamente da 
campanha de 2012 ao lado dos meus leais companheiros de 
lutas”, falou Guilherme, sobre a campanha.

Neutro
 

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos 
Municipais do Agreste da Borborema (Sintab), Napoleão 
Maracajá, eleito vereador pelo PC do B, já anunciou que, 
independentemente do seu partido, decidiu manter uma 
posição de neutralidade neste segundo turno.

Haja conversa

Até o fim da tarde de ontem, o vereador eleito Orlandino 
Farias (PSC) ainda dialogava com os dois grupos que se 
mantêm na disputa eleitoral em Campina Grande para decidir 
de que lado ficará neste segundo turno. Até o ano passado, 
Orlandino pertencia aos quadros do PMDB.

sobre traição

Através das redes sociais, o prefeito Veneziano Vital do Rêgo 
fez (mais uma vez) um comentário duro, sem citar nomes, àqueles 
que classificam como traidores. “O caminho final dos traidores 
é bastante conhecido: a desmoralização com a ridicularização”, 
escreveu o peemedebista.

Enem

Estudantes matriculados no Enem podem consultar os 
locais de prova pela internet: http://sistemasenem2.inep.gov.
br/localdeprova/home.seam. O cartão de confirmação da prova, 
que começou a ser entregue também pelos Correios, contém o 
número da inscrição, data, hora e local das provas e a opção de 
língua estrangeira. Para acessar o cartão na internet, é preciso 
informar o número do CPF e a senha cadastrada no momento da 
inscrição.

Mais seguro

O prazo para as empresas se adaptarem ao novo Termo de 
Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) acaba no dia 31 deste mês. 
A partir de 1º de novembro, a adesão ao novo modelo do documento 
será obrigatória. As mudanças introduzidas trarão mais segurança 
a trabalhadores e empregadores na medida em que reduzirão erros 
e proporcionarão maior transparência nos desligamentos, evitando 
questionamentos futuros.

Caiu

O técnico Marcelo Vilar não resistiu a mais uma derrota na 
Série C do Campeonato Brasileiro. Após a queda (2 a 0) para o 
lanterna Guarany, em Sobral, na noite da última segunda-feira, o 
clima pesou e o treinador foi demitido. A confirmação veio ontem, 
após reunião de algumas horas no Estádio Presidente Vargas.

.
solução rápida

Imediatamente depois da demissão de Vilar, o 
presidente do Galo, Fábio Azevedo, através do Twitter, trouxe 
a informação do novo comandante galista. Trata-se do carioca 
Sérgio Cosme, de 62 anos, que trabalhou pela última vez em 
2011, no Paysandu-PA. A única passagem do novo treinador 
trezeano pelo futebol do Nordeste foi em 1992, quando 
comandou o Santa Cruz-PE. O técnico deve ser apresentado 
hoje ao elenco.

Definição

José Alves
zavieira2@gmail.com

serão paralisadas para o re-
cesso natalino e parte das fé-
rias dos docentes, retoman-
do no dia 27 de janeiro de 
2013 para o complemento 
do período, que se encerrará 
em maio.

Cajazeiras
Com uma semana a mais 

de atraso no calendário, o 
Centro de Formação de Pro-
fessores (CFP) continua dis-
cutindo as datas de reposi-
ção. 

O pró-reitor de Ensino, 
Vicemário Simões, fará parte 
das discussões com os co-
ordenadores dos cursos de 
graduação daquela unidade 
de ensino apresentando pro-
postas de datas que permi-
tam a unificação dos calen-
dários o mais breve possível.

2012.1
A reposição das aulas 

do período 2012.1 nos cam-

pi de Campina Grande, Cui-
té, Patos, Pombal, Sousa e 
Sumé foi iniciada no dia 24 
de setembro. Já no campus 
de Cajazeiras, o reinício das 
aulas aconteceu no dia 1º de 
outubro.

Em todos os campi, o 
período 2012.1 será conclu-
ído no mês de novembro e 
as solenidades de Colação 
de Grau, para os concluintes 
de 2012.1, serão iniciadas no 
dia 26 de novembro.

Diogo Almeida
Especial para A União

Reitoria da Universidade Federal de Campina Grande, em Bodocongó

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina 
Grande (CDL-CG) irá promover na próxima terça-fei-
ra a terceira plenária do Fórum Permanente sobre 
Mobilidade Urbana. 

A reunião, que acontecerá no auditório da CDL-
-CG, no centro, terá como tema “Os desafios do pla-
nejamento urbano nas gestões públicas municipais”, 
e contará com a presença do palestrante Nilton Pe-
reira de Andrade, engenheiro civil mestre na área de 
transporte.

O fórum é o resultado da parceria entre a CDL, 

o Sindicato das Empresas de Transportes de Passa-
geiros de Campina Grande (Sitrans), a Federação 
das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep) e a As-
sociação Comercial de Campina Grande (ACCG), e 
tem como objetivo gerar um ambiente de reflexão 
sobre o tema, apontando modelos de projetos e 
de gestão pública para a mobilidade urbana da ci-
dade.

O evento será aberto para as lideranças po-
líticas, comunitárias, acadêmicas e empresariais 
do município. A coordenação do fórum também 
convidou os candidatos à prefeitura municipal nas 
Eleições 2012, Romero Rodrigues (PSDB) e Tatiana 
Medeiros (PMDB) para participarem da discussão.

CDL vai promover fórum permanente  
para discutir novas gestões públicas

MOBILIDADE URBANA

Autonomia universitá-
ria, relações entre univer-
sidades estaduais de todo 
o país, internacionalização, 
ações solidárias na pesquisa 
e pós-graduação, foram al-
guns dos temas que perme-
aram as discussões durante 
a edição 2012 do Fórum de 
Pró-Reitores de Pós-Gradu-
ação e Pesquisa (FOPROP), 
evento realizado pela Uni-
versidade Estadual da Para-
íba, através da Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação e Pesqui-
sa, em parceria com a Uni-
versidade Estadual de Ma-
ringá, segunda-feira e ontem, 
em João Pessoa.

O evento contou com 
a participação do reitor em 
exercício da UEPB, professor 
Aldo Maciel, da pró-reitora 
de pós-graduação e pesqui-
sa da Instituição, Marcionila 
Fernandes; do coordenador 
de Assuntos Institucionais 
e Internacionais, professor 
Carlos Enrique Ruiz; e de 
pró-reitores de pós-gradua-
ção e pesquisa de universida-
des estaduais de todo o país, 
que discutiram temas como 
“A importância da autonomia 
universitária para as univer-
sidades estaduais brasilei-
ras: a experiência da UEPB”, 

“Autonomia universitária: os 
impactos na pós-graduação”, 
“A importância da criação do 
Conselho de Pró-Reitores da 
ABRUEM para o fortaleci-
mento da pós-graduação”.

E, ainda, “Relações In-
ternacionais (revalidação de 
diplomas, a experiência do 
Programa Ciência sem Fron-
teiras) e “Possibilidades de 
colaboração entre as IES es-
taduais (Minter, Dinter, as-
sociação em redes e outras 
ações solidárias). Ao fim do 
encontro foi elaborada a Car-
ta de João Pessoa, um docu-
mento que sintetiza as dis-
cussões realizadas durante o 
evento.

Na ocasião, o professor 
Aldo Maciel apresentou da-
dos sobre autonomia univer-
sitária e o processo específi-
co da UEPB, além de destacar 
a importância de se discutir 
questões como essa durante 
o evento. “É importante mos-
trar aos presentes os avan-
ços alcançados, para que as 
outras instituições também 
busquem essa condição po-
lítica e possam alcançar o 
crescimento da mesma for-
ma que nós alcançamos”, 
destacou.

Já a professora Marcio-

nila Fernandes lembrou o 
papel relevante desempe-
nhado pelas universidades 
estaduais no Ensino Supe-
rior do Brasil, o processo de 
expansão, a descentraliza-
ção, e enfatizou a importân-
cia da autonomia conquista-
da pela UEPB, associada ao 
projeto empreendido pela 
atual administração, que 
culminou no crescimento 
acima do esperado na área 
de pós-graduação e pesqui-
sa.

“A conquista da autono-
mia e o trabalho iniciado pela 
gestão atual, desde 2004, fez 
com que nós deixássemos de 
ser uma universidade focada 
apenas no ensino e nos tor-
nássemos uma universidade 
plena, cumprindo nosso pa-
pel de fomentar a pesquisa e 
a extensão. Em oito anos fo-
ram criados quase 20 cursos 
de pós-graduação, um cres-
cimento que espanta a todos 
e que só foi possível graças 
aos investimentos em con-
tratação de doutores e qua-
lificação de docentes, labora-
tórios de alto nível, salários 
competitivos, financiamento 
da pesquisa PIBIC e Propesq, 
incentivo à publicação e par-
ticipação em eventos, enfim, 

uma série de ações que fize-
ram com que superássemos 
todas as metas traçadas”, 
avaliou a professora Marcio-
nila.

Para o pró-reitor de pes-
quisa e pós-graduação da 
Universidade Estadual de 
Maringá, professor Mauro 
Antônio Ravagnani, a lei de 
autonomia da UEPB é ino-
vadora em vários aspectos, 
entre eles a questão do índi-
ce percentual que deve ser 
repassado à instituição com 
um valor mínimo que pode 
crescer a cada ano. Ele tam-
bém destacou que o FOPROP 
é uma oportunidade de troca 
de experiências e de constru-
ção de uma relação conjunta 
entre as universidades esta-
duais, o que se faz necessário 
para o crescimento e fortale-
cimento das mesmas.

“Embora tenhamos uma 
realidade diferente em cada 
instituição, é preciso traçar 
um caminho único para to-
dos nós, assim como com a 
ANDIFES, que reúne as uni-
versidades federais, que se 
organizam e falam a mesma 
língua. E o FOPROP é idea-
lizado há alguns anos para 
atender a esse objetivo”, ex-
plicou Mauro.

UEPB promove Fórum de Pró-Reitores 
de Pós-graduação e Pesquisa em JP

FOPROP

Na UEPB

Através do Centro de Ciências e Tecnologia (CCT), a UEPB 
promove, amanhã, no hall do Centro de Integração Acadêmica, 
em Bodocongó, o 7º Momento Ciência, evento faz parte da 
programação das atividades da Semana Nacional de Ciên-
cias e Tecnologia na Paraíba. Entre os objetivos deste evento, 
destaca-se a possibilidade de reunir os estudantes do Ensino 
Médio da rede pública.



Candidatos traçam estratégias
SEGUNDO TURNO

Luciano e Cícero começam 
a agendar comícios e 
caminhadas na capital

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 17  de outubro de 2012

Toinho do Sopão tira 
licença e Reginaldo 
assume na Assembleia
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Comício e panfletagens, 
assim como adesivagens 
e caminhadas são as prin-
cipais atividades que os 
candidatos Luciano Car-
taxo (PT) e Cícero Lucena 
(PSDB) começaram a regis-
trar no Cartório da 76ª Zona 
Eleitoral, onde funciona a 
Coordenação das Atividades  
da Propaganda de Rua, para 
o segundo turno das elei-
ções, em João Pessoa.

De acordo com progra-
mação divulgada pelo che-
fe do Cartório, Sérgio Grisi, 
até agora está prevista a 
realização de apenas um 
comício, solicitado pela co-
ligação “Unidos Por João 
Pessoa”, encabeçada por 
Luciano Cartaxo.

O pedido de autoriza-
ção à Justiça Eleitoral é 
para o próximo dia 19, logo 
depois de uma caminhada 
que sairá da Praça das Mu-
riçocas do Miramar até o 
Busto de Tamandaré, na 
orla marítima.

A coligação “Por Amor 
a João Pessoa”, encabeçada 
por Cícero Lucena, solicitou 
agendamento apenas para 
adesivagem e panfletagem. 
Grisi informou ainda que, 
para disciplinar as ativida-
de do segundo turno, o juiz 
Eduardo José de Carvalho 
Soares, da 76ª Zona Eleito-
ral e coordenador da pro-
paganda de Rua na capital, 
vai ter nova reunião com 
os coordenadores dos dois 
candidatos.

 Nessa reunião, segundo 
o chefe do Cartório, have-
rá uma redefinição do zo-
neamento da cidade para 
realização dos principais 
eventos da campanha elei-
toral, se houver necessida-
de. Ressaltou ainda que as 
regras para este segundo 
turno permanecerão as 
mesmas do primeiro turno, 
inclusive para realização de 
grandes eventos.

“Até o próximo dia 27, 
teremos propaganda elei-
toral e acreditamos que a 
elegância, a consciência, o 
respeito ao povo perma-
necerão como método de 
campanha eleitoral, pois, 
com isto, quem ganha é a 
população e a democracia 
em nosso país”, declarou 
Grisi.

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

O Palácio da Redenção, sede do Governo Estadual, ganhou iluminação cor de rosa para aderir à campanha de prevenção ao câncer de mama

Luzes com tons de rosa 
iluminam o Palácio da Reden-
ção e anunciam a adesão da 
sede do Poder Executivo, na 
Paraíba, ao “Outubro Rosa”,  
campanha mundial para a 
prevenção e conscientização 
do câncer de mama que acon-
tece durante o mês de outu-
bro. O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Saúde, é parceiro da Orga-
nização Não Governamental 
Amigos do Peito nas ações do 
“Outubro Rosa”. 

A programação do ‘Ou-
tubro Rosa’ inclui ações edu-
cativas e preventivas com 
profissionais especialistas nas 
áreas de mastologia, oncolo-
gia e cirurgia plástica, que vão 

tirar dúvidas e orientar as pes-
soas sobre a doença. Em João 
Pessoa  as ações do  “Outubro 
Rosa” serão encerradas dia 28.

Prevenção 
O Estado dispõe de 23 ma-

mógrafos que realizam exames 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Dois desses equipamen-
tos estão no Hospital Napoleão 
Laureano, em João Pessoa, e 
um deles tem capacidade de 
realizar mil exames por mês. 
Os mamógrafos se encontram 
em hospitais públicos, filantró-
picos e privados/conveniados. 
Esses equipamentos realizam 
a mamografia de rastreamento 
na população de 50 a 69 anos 
de idade.

Outro dado importante 
é que a Paraíba registrou um 
aumento de 169% no número 
de mamografias realizadas no 
primeiro quadrimestre (de 
janeiro a abril) deste ano se 
comparado com o mesmo pe-
ríodo do ano passado. Foram 
17.457 em 2012 contra 6.486 
em 2011. Na população alvo, 
o aumento foi de 177%.

As políticas de rastrea-
mento mamográfico, a partir 
dos 50 anos, têm contribuí-
do para reduzir o percentual 
de câncer diagnosticado nos 
estágios 3 e 4. A razão de mo-
bilizar para o “Outubro Rosa” 
está relacionada aos números 
da doença. Embora o câncer de 
mama seja uma doença curável 

se detectada em seus estágios 
iniciais, entre 1979 e 1999, a 
taxa bruta de mortalidade por 
câncer de mama no Brasil veri-
ficou um aumento de 69% (de 
5,77 para cada 100 mil habi-
tantes em 1979, para 9,75 na 
mesma proporção, em 1999).

O Governo do Estado, jun-
tamente com os municípios 
paraibanos, está organizando 
a rede de serviços de saúde, 
a partir das necessidades de 
saúde da população. Para aler-
tar sobre as formas de diag-
nóstico e prevenção ao câncer 
de mama, o Governo tem feito 
parcerias com várias entidades 
e associações para a realização 
de ações de diagnóstico e pre-
venção do câncer de mama.

OUTUBRO ROSA

Palácio da Redenção adere às ações 
de prevenção ao câncer de mama

O Partido Ecológico Na-
cional (PEN) decidiu pela 
neutralidade no segundo tur-
no das eleições em João Pes-
soa e Campina Grande e pela 
liberação dos integrantes da 
legenda para apoiarem as 
candidaturas que quiserem.

A decisão foi anunciada 
ontem de manhã, na Assem-
bleia, pelo presidente esta-
dual do partido e do Poder 
Legislativo do Estado, depu-
tado Ricardo Marcelo.

Na reunião, também es-
tavam presentes os também 
deputados estaduais Edmil-
son Soares, Branco Mendes, 
José Aldemir Meireles, Toi-
nho do Sopão, Mikika Leitão, 
Aníbal Marcolino, Janduhy 
Carneiro e João Gonçalves.

“Os deputados estão li-
vres para apoiar a candidatu-
ra que acharem conveniente, 
mas, após o segundo turno 
das eleições, voltaremos a 
nos reunir para definir o nos-
so posicionamento”, explicou 

o presidente do partido na 
Paraíba, o deputado Ricardo 
Marcelo.

O dirigente partidário 
revelou que, após a eleição, 
começa o processo de inte-
riorização do partido. “Já fo-
mos procurados por várias 
lideranças e, após as elei-
ções, começaremos a insta-
lação dos diretórios do PEN 
nos municípios paraibanos. 
Nossa meta é chegar ainda 
este ano aos principais muni-
cípios do Estado”, destacou.

Ricardo Marcelo tam-
bém revelou que outros de-
putados devem se filiar ao 
Partido Ecológico Nacio-
nal, assim como prefeitos. 
“Nossa postura de respeito 
aos filiados e as suas opi-
niões vem atraindo muitas 
lideranças e nossa meta é 
crescer cada vez mais e nos 
consolidar como um ins-
trumento de luta e defesa 
dos interesses do povo da 
Paraíba”, disse.

PEN fica “em cima do muro”

O deputado estadual 
Guilherme Almeida (PSC), 
que foi candidato a prefei-
to pela coligação “Campina 
Grande ideal”, anunciou na 
manhã de ontem, na sede 
da Associação Campinen-
se de Imprensa (ACI), sua 
adesão à candidatura do 
tucano Romero Rodrigues, 
da coligação “Por amor a 
Campina”, que se mantém 
na disputa, tendo como 

adversária a peemedebista 
Tatiana Medeiros, da coli-
gação “Campina segue em 
frente”. 

Guilherme, que foi 
aliado do PMDB até a vés-
pera da campanha, ga-
rantiu que “a escolha por 
Romero Rodrigues se deu 
em cima de propostas de 
crescimento para Campina 
Grande”. “Conversei, de-
moradamente, com Rome-
ro, e tive a oportunidade 
de dialogar sobre nossa ci-
dade e passar para ele um 

esboço do meu programa 
de governo. Fiquei feliz em 
perceber que Romero assi-
milou e aceitou incorporar 
ao seu programa de gover-
no algumas das minhas su-
gestões.”, afirmou Guilher-
me, em pronunciamento 
lido durante a coletiva. 

O ex-prefeitável elo-
giou o tucano: “Conheço 
Romero há muito tempo. 
Ele é uma pessoa educada, 
que não transmite arro-
gância, dialoga e ouve com 
respeito. Começamos jun-

tos na Câmara Municipal. 
Depois passamos quatro 
anos na ALPB, em banca-
das diferentes, mas sempre 
nos tratando com educa-
ção e lealdade recíproca”. 
E confirmou que, além de 
apoiar, vai se integrar à 
campanha do deputado fe-
deral no segundo turno.

“Pela sua experiência 
de quatro mandatos de 
vereador, um mandato de 
deputado estadual, secre-
tário de Estado e por exer-
cer atualmente o mandato 

de deputado federal, sinto 
que Romero Rodrigues está 
mais preparado para dirigir 
os destinos de Campina 
Grande. Portanto, a partir 
de hoje me incorporo a sua 
campanha”, completou. 

Guilherme ainda fez 
questão de ressaltar que 
seu apoio a Romero não 
muda sua posição na As-
sembleia Legislativa, onde 
continua sendo opositor do 
Governo do Estado. O par-
lamentar também criticou 
duramente a neutralidade 

adotada por três dos pre-
feitáveis que disputaram o 
primeiro turno em Campi-
na Grande. “Sou homem 
de coragem e de posição. 
Ficar neutro é passar a ima-
gem de arrogância e pre-
potência, de que você se 
basta. É ficar indiferente ao 
que pode acontecer com 
sua cidade, perante os mu-
nícipes. Prefiro marcar posi-
ção e, posteriormente, ter 
legitimidade para colabo-
rar e cobrar do vencedor”, 
declarou.

Guilherme anuncia apoio a Romero em CG
NÃO À NEUTRALIDADE

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

Foto: Francisco França



Reginaldo toma posse na AL
até 31 de dezembro
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Prefeito eleito de 
Santa Rita ocupa vaga 
de Toinho do Sopão

Somente o deputado 
Vituriano de Abreu (PSC) 
apareceu para a reunião se-
manal da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, mas a posse 
de Reginaldo Pereira (PRP), 
prefeito eleito de Santa Rita,  
no lugar de Toinho do Sopão 
(PTN), terminou animando a 
sessão ordinária da manhã 
de ontem na Assembleia Le-
gislativa do Estado.

“Não havendo número 
regimental, anuncio essa ses-
são como declaratória”, sen-
tenciou Vituriano de Abreu, 
que, na CCJ, é suplente de 
Daniella Ribeiro (PP). Ele 
completou em seguida que 
a apreciação das 15 maté-
rias da pauta ficaria, no caso, 
para a reunião da próxima 
terça-feira.

O mesmo clima de ma-
rasmo e de esvaziamento 
também era previsto para o 
plenário, mas a posse de Re-
ginaldo Pereira, que só vai fi-
car no mandato até 31 de de-
zembro (em 1º de janeiro ele 
assume a Prefeitura de Santa 
Rita), terminou obrigando e 
motivando alguns discursos 
e apartes.

Com a saída de Reginal-
do, a cadeira de Toinho do 
Sopão deve ser ocupada por 
mais um mês pelo suplen-
te seguinte, que é Monace 
Marques, filho da prefeita de 
Vista Serrana e ex-deputada 
estadual, Socorro Marques.

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

Foto: Divulgação

StF cria confusão ao 
extinguir o FPe e FPm

zeeuflavio@gmail.com

euflávio
Zé

O novo deputado Regi-
naldo Pereira ocupou a tri-
buna para juramento com 
um verdadeiro relatório so-
cioeconômico de Santa Rita, 
começando por informar que 
o IBGE e o TRE erram quan-
do anunciam que a cidade só 
tem 120 mil habitantes e cer-
ca de 90 mil eleitores.

“Santa Rita já conta hoje 
com 200 mil habitantes e cer-
ca de cem mil eleitores, e esses 
números precisam ser atuali-
zados”, afirmou o deputado, ao 
relacionar, em seguida, uma 
série de números que revelam 
o caos e o desastre socioeco-
nômico vivido hoje pelo mu-
nicípio que ele vai comandar a 
partir de 2013.

Reginaldo disse que San-
ta Rita se encontra atualmente 
com 50 mil pessoas desem-

pregadas, especialmente jo-
vens; cerca de 80 mil em situa-
ção de carência; e sem estrada 
nem mesmo para o distrito de 
Livramento, que tem mais de 
10 mil habitantes.

“Além das ruas esbura-
cadas e de um saneamento 
que atende somente vinte 
por cento da população, essa 
é, em resumo, a situação de 
Santa Rita”, afirmou ele, ao 
anunciar que durante esses 
dois meses de mandato, o 
seu maior trabalho vai ser 
tentar mobilizar todos os de-
putados que também foram 
votados no município para 
iniciar uma cruzada social 
em defesa da população.

Ele lembrou ainda que 
dos três hospitais que exis-
tiam na cidade, dois fecharam 
e somente o Renato Ribeiro 

continua funcionando. Disse 
ainda que a sorte da popula-
ção será o governador Ricardo 
Coutinho construir o Hospital 
Metropolitano que anunciou 
para Santa Rita.

Sem sopa
O deputado Toinho do 

Sopão (PEN) disse ontem que 
as despesas são muito altas e 
que, durante os quatro meses 
de licença da Assembleia Le-
gislativa, não vai poder man-
ter a distribuição da sopa, que 
hoje funciona em quatro pon-
tos da cidade.

“São quatro panelões de 
sopa e dois mil pães todos os 
dias”, afirmou o deputado, ao 
revelar que os pontos de dis-
tribuição são a Praça Pedro 
Américo, Ponto de Cem Réis, 
Lagoa e Integração. (A.J.)

Cruzada social em defesa de Santa Rita

Reginaldo cumprimenta Toinho, que anunciou a suspensão do sopão durante os 4 meses de licença

Leilão da JFPB 
arrecada mais de 
R$ 500 mil em 
primeira data

A 1ª data do leilão judi-
cial unificado, realizado ontem 
pela Justiça Federal da Paraí-
ba, arrecadou R$ 546 mil. Na 
ocasião, os bens somente po-
deriam ser arrematados por 
valor igual ou superior ao da 
prévia avaliação feita pelo Ju-
ízo Federal. A arrecadação foi 
decorrente da aquisição de 
dois imóveis, um deles vincu-
lado a processo da 4ª Vara Fe-
deral em Campina Grande.

Trata-se de uma casa resi-
dencial, localizada na Rua Ouro 
Branco, no bairro da Palmeira, 
avaliada em R$ 180 mil e ar-
rematada por idêntico valor. 
Também foi objeto de aquisição 
nesta 1ª data do Projeto Leilão 
Eficaz um prédio localizado na 
Rua João Suassuna, no centro 
de Campina Grande. Embora 
avaliado por R$ 240 mil, após 
disputa de licitantes fisicamen-
te presentes em cidades dis-
tintas (Campina Grande e João 
Pessoa), o bem foi arrematado 
pelo valor de R$ 366 mil.

Em sua 1ª data, o Leilão 
Eficaz da JFPB reuniu bens re-
lacionados a processos em tra-
mitação nas 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 8ª, 
10ª e 11ª Varas Federais, com 
participação de arrematan-
tes, de modo simultâneo, nos 
auditórios da instituição em 
João Pessoa, Campina Grande, 
Monteiro e Sousa, sendo ainda 
permitida a apresentação de 
lances pela internet.

“Sou partidário e se o 
partido me chamar para 
qualquer missão, eu aceito”. 
A afirmação foi feita ontem 
em entrevista na Assembleia 
Legislativa pelo ex-senador 
Wilson Santiago, ao ser per-
guntado se pode vir a dispu-
tar a presidência da legenda 
na próxima convenção.

Ao contrário de alguns 
parlamentares estaduais, San-
tiago acha que, em vez de ficar 
defendendo a exclusão do ex-
-governador José Maranhão 
do comando do partido, o me-

lhor caminho são a conversa, 
o entendimento e o consenso.

Ele lembrou que o PMDB 
é um partido que sempre teve 
suas renovações decididas em 
consenso e que agora não pode 
ser diferente. “Salvo exceção, 
a única disputa por comando 
foi àquela de 98 entre Ronaldo 
Cunha Lima e José Maranhão, 
mas as demais foram sempre 
com entendimento”, lembrou.

O ex-senador também 
disse que respeita a posição do 
ex-governador José Maranhão 
em expedir nota oficial anun-

ciando neutralidade no segun-
do turno das eleições, mas que 
ele e outros integrantes do 
partido já haviam se decidido 
pelo apoio a Luciano Cartaxo, 
do PT. “Luciano construiu uma 
candidatura que está dentro 
da base aliada que apoia a pre-
sidente Dilma a nível nacional, 
e bastaria isso para justificar o 
nosso apoio”, afirmou Santia-
go, ao completar que desde o 
começo do Governo Lula que 
o PMDB é uma das principais 
legendas dessa base de sus-
tentação”, disse. (A.J.)

Durante a sessão ordi-
nária da Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP) de 
ontem, o vereador Pastor Ed-
milson (PRB), que não con-
correu no último pleito da 
capital, usou a tribuna para 
declarar que as casas legisla-
tivas precisam de pluralida-
de nas discussões cotidianas.

O parlamentar lamen-
tou a não reeleição de alguns 
vereadores e disse acreditar 
que o fato se deu devido à 

falta de participação da po-
pulação nas discussões que 
acontecem na Casa.

O Pastor usou como 
exemplo a vereadora Sandra 
Marrocos (PSB), que, apesar 
de apresentar diversos proje-
tos e de realizar importantes 
discussões na Câmara, não 
conseguiu se reeleger. Para o 
Pastor, a vereadora explorou 
assuntos que são tabus para 
a sociedade, mas que precisa-
vam ser discutidos.

“A minha amiga deu voz 
a uma camada da sociedade 
que precisava ser ouvida. To-
dos os temas precisam ser 
discutidos nesta Casa, mes-
mo os mais polêmicos. Nossa 
Casa precisa ser plural, assim 
como é nossa sociedade. Não 
podemos deixar de discutir o 
que faz parte da vida de cada 
um, e essa é a nossa respon-
sabilidade: dar voz a quem 
precisa ser ouvido”, comen-
tou o Pastor.

Santiago prega diálogo, mas 
admite disputar comando

Vereador defende pluralidade 
de voz na Câmara da capital

PreSIdÊNCIa do Pmdb

dISCUSSÕeS CotIdIaNaS

Todos querem entender por que o senador 
Wellington Dias (PT-PI), autor da proposta de 
redistribuição dos recursos do petróleo (royalties e 
participações especiais), utiliza como novo critério 
de repartição as regras do Fundo de Participação dos 
Estados (FPE).

No ano passado, o órgão máximo do Judiciário 
brasileiro, o Supremo Tribunal Federal (STF), 
julgou que os critérios bisonhos de transferência 
constitucional de recursos federais aos Estados - o 
FPE - eram inconstitucionais. Mais que isso: o STF disse 
que o FPE tem data de validade. Se não mudarem os 
critérios do FPE até dezembro de 2012, o fundo, que foi 
criado em 1966, estará extinto.

Se é inconstitucional e vai acabar, por que Dias, 
seus pares e o governo usam justamente o FPE como 
critério de redistribuição dos recursos do petróleo do 
pré-sal?

Os parlamentares do Rio de Janeiro e o próprio 
governador Sérgio Cabral (PMDB) já disseram que tão 
logo seja aprovado o projeto de Dias eles ingressarão 
no Supremo.

E o que vai acontecer?
O STF vai dizer que os critérios de repartição dos 

recursos do pré-sal são inconstucionais. Justamente 
porque se baseiam no que os 11 ministros do STF já 
consideraram inconstitucional.

Eu realmente queria entender por que, mesmo 
diante da obviedade dessa questão, continua insistindo 
com algo que resultará num tiro no pé. É como 
alguém que está com dor de cabeça e, ao invés de 
tomar um comprimido de paracetamol ou dipirona, 
resolve ir a um show do Sepultura e ficar na frente do 
amplificador.

Essa história do Rio de Janeiro dizer que é um 
“Estado produtor” de petróleo é um tanto incoerente, 
convenhamos. O petróleo do pré-sal está no mar, 
a quilômetros de distância da costa fluminense e 
é extraído por empresas privadas ou estatais, que 
nada tem a ver com o Rio. Por que, então, o Rio deve 
receber R$ 9,5 bilhões em royalties por ano e o Amapá 
ou qualquer outro Estado sequer receberia R$ 500 
milhões?

O petróleo está no mar. Pertence ao Brasil e 
deve ser distribuído igualmente entre os Estados e 
municípios. Isso me parece ponto pacífico.

O Rio tem todo o direito do mundo em protestar, 
até judicialmente, quando o governo diz em mudar 
a forma de distribuição de recursos de contratos de 
extração existentes. Isso está errado. O debate sobre 
uma nova repartição dos recursos do petróleo deve se 
concentrar naquilo que ainda não gera recursos ao país 
- como o pré-sal - e não atuar nos contratos que foram 
fechados em um regime diferente.

Agora, utilizar um modelo de repartição 
claramente furado - como o FPE - é pedir para ser 
ridicularizado pelo Supremo. (João Villaverde, do 
Estadão).

Como uma onda no mar...
Em política existe uma coisa que é determinante numa eleição: 

a expectativa de poder. Quando venceu o primeiro turno com uma 
grande diferença para o segundo colocado, o deputado Luciano 
Cartaxo chamou para a sua candidatura a chance real de poder e isso 
o fortaleceu ainda mais já na segunda fase da campanha em João 
Pessoa. 

É esse o motivo que aponta ele como franco favorito da disputa 
em João Pessoa, forçando o candidato do PSDB, o senador Cícero 
Lucena, a fazer mágica se quiser reverter o quadro.

A candidatura de Luciano virou uma febre entre os que moram 
em João Pessoa. Ajuda-o ainda a baixa rejeição. Durante a campanha, 
o deputado Luciano Cartaxo não se envolveu em denúncias, tratou 
bem os adversários e isso parece ter melhorado muito sua imagem 
junto ao eleitorado. 

O eleitor parece não gostar da linha de campanha que 
adjetiva os outros concorrentes e o colocam em um patamar 
mais baixo. Isso passa a imagem de arrogância, prepotência, 
individualismo e por aí vai...

Luciano se apresentou com voz mansa, fazendo algumas 
propostas e tentando passar a imagem que é um candidato 
diferente dos outros. A contar pelo resultado do primeiro turno e 
os números que as pesquisas apresentam agora no segundo, sua 
estratégia deu certo. 
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Senado aprova limite de alunos
TURMAS DO ENSINO PÚBLICO

Brasília - As turmas de 
pré-escola e do 1º e do 2º 
ano do Ensino Fundamental 
da rede pública deverão ter 
no máximo 25 alunos. No 
caso das demais séries des-
sa etapa e do Ensino Médio, 
o limite é 35 estudantes. A 
restrição está prevista em 
projeto de lei aprovado on-
tem, em caráter terminati-
vo, pela Comissão de Edu-
cação do Senado.

O texto, que altera a 
Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (Lei 9.394/1996), 
agora será analisado na 
Câmara dos Deputados. O 
autor do projeto, Humber-
to Costa (PT-PE), destacou 
que o elevado número de 
alunos por turma impe-
de o acompanhamento e o 
aprendizado de cada estu-
dante da rede pública.

Pelo texto aprovado na 
comissão, uma vez aprova-
da pelo Congresso e sancio-
nada pela presidenta Dilma 

Pré-escola e 1o e 2o ano do 
Ensino Fundamental terão 
no máximo 25 estudantes

Rousseff, a nova lei entrará 
em vigor em 1º de janeiro 
do ano subsequente ao da 
publicação no Diário Oficial 
da União.

Superdotados
O Senado também apro-

vou ontem o projeto de lei 
que institui o cadastro nacio-
nal de alunos com altas ha-
bilidades ou superdotados. 
Agora, a matéria segue para 
a apreciação da Câmara dos 
Deputados.

Pelo texto analisado em 
caráter terminativo pelos 
senadores da Comissão de 
Educação, todo o procedi-
mento previsto em casos de 
estudantes da rede pública 
superdotados será consoli-
dado pela União em parce-
ria com o Distrito Federal e 
os municípios. Dessa forma, 
os senadores acreditam que 
será possível incentivar a 
execução de políticas públi-
cas a esses estudantes.

O projeto de lei prevê 
um prazo de quatro anos, a 
contar da data de publica-
ção da lei no Diário Oficial da 
União, para o cumprimento 
das regras voltadas a esse 
segmento estudantil.

Brasília – Com a meta 
de ampliar o acesso da po-
pulação de baixa renda à 
assistência jurídica gratuita, 
o número de defensorias pú-
blicas da União (DPUs) deve 
passar das atuais 58 para 
200 unidades distribuídas 
por todo o território nacio-
nal até 2015. O informação 
está na edição de ontem da 
coluna semanal Conversa 
com a Presidenta.

No texto da coluna, a 
presidenta Dilma Rousseff 
destaca a garantia de direi-
tos como fundamental para o 
acesso à cidadania: “Um dos 
pilares da cidadania é a ga-
rantia do acesso aos direitos, 
para a qual é fundamental 
um sistema de justiça demo-
crático, eficiente e transpa-
rente”.

A presidenta cita tam-
bém que o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) liberou 
esse ano linha de crédito de 
R$ 300 milhões para moder-
nizar e fortalecer as defenso-
rias públicas nos estados e 
no Distrito Federal.

Dados da Defensoria Pú-
blica da União apontam que 
de janeiro a setembro desse 
ano as defensorias fizeram 
926 mil atendimentos. A as-
sistência jurídica da DPU pode 
defender o cidadão em pro-
cessos cíveis ou criminais no 
Poder Judiciário, apresentar 
recursos aos tribunais e ajui-
zar ações. Outro tipo de servi-
ço é a assistência jurídica ex-
trajudicial, que dá orientações 
e aconselhamento jurídico.

A coluna Conversa com 
a Presidenta é publicada se-
manalmente em jornais ca-
dastrados na Secretaria de 
Imprensa da Presidência, 
com respostas da presidenta 
Dilma a perguntas enviadas 
por leitores.

Dilma vai aumentar o 
número de defensorias

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Brasília - Depois de 22 
anos, o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) vai so-
frer alterações. As mudan-
ças foram discutidas ontem 
em uma audiência pública 
na Comissão Temporária de 
Modernização do Código de 
Defesa do Consumidor com 
o ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, e o minis-
tro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e presidente da 
comissão de juristas encarre-
gada de emitir parecer sobre 
o CDC, Herman Benjamin.

Três projetos de lei, 
sobre temas que não estão 
contemplados na lei atual, 
foram elaborados por suges-
tão da comissão de juristas. 
O primeiro inclui no código 
a regulamentação do comér-
cio eletrônico, com foco na 
preservação do sigilo e da se-
gurança jurídica. A segunda 
proposta trata da proteção 
contra o superendividamen-

to, e a terceira garante prio-
ridade e agilidade para as 
ações coletivas na Justiça.

O Código de Defesa do 
Consumidor é considerado 
por especialistas uma das 
legislações mais avançadas 
do mundo. “Em time que se 
está ganhando não se faz al-
teração. A preocupação da 
comissão de juristas teve um 
caráter cirúrgico voltado a 
essas três matérias”, ressal-
tou Benjamin.

No que se refere ao co-
mércio eletrônico, Herman 
Benjamin, destacou que o con-
sumidor precisa de algumas 
garantias de segurança nas 
transações. “Nenhum consu-
midor vai entregar o seu nú-
mero de cartão de crédito, a 
sua conta bancária a um meio 
que pode usar de forma preju-
dicial essas informações, que 
são muito pessoais”, disse.

Ele também lembrou 
a preocupação dos consu-
midores com a privacidade, 
pois, ao fornecer dados pes-
soais para uma compra, os 

clientes estão informando os 
dados para uso específico e 
não para divulgação nas re-
des sociais. A ideia é garantir 
que a relação entre cliente e 
fornecedor se dê com infor-
mações corretas, precisas e 
amplas, especialmente as so-
bre prazo de validade e data 
de entrega dos produtos.

As mensagens de spam 
também estão entre as dis-
cussões. Pela proposta, o 
consumidor só vai receber 
esse tipo de e-mail em duas 
situações: quando já haja re-
lação com o setor como no 
caso de mensagens de fide-
lidade de empresas aéreas 
ou quando autorizar. No caso 
de spams criminosos ou de 
outros países, o presidente 
da comissão de juristas reco-
nheceu que não há como re-
solver o problema, por falta 
de ferramentas para isso.

O ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, disse 
que as mudanças no Código 
de Defesa do Consumidor 
são bem-vindas e ressaltou 

que o grande desafio nas dis-
cussões sobre comércio ele-
trônico, que é um mercado 
que está em constante muta-
ção, é criar uma lei que não 
fique ultrapassada em pouco 
tempo. “Valerá a pena ter-
mos um conjunto de regras 
mais detalhadas sobre os 
contratos dessa natureza ou 
valerá mais a pena trabalhar-
mos mais no campo dos prin-
cípios. Essa é uma discussão 
que precisa ser feita”, alertou 
o ministro.

Comissão de juristas quer regras mais 
claras para o comércio eletrônico no país

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Marcos Chagas
Da Agência Brasil

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Brasília - Beneficiado por 
uma liminar para a concessão 
de liberdade, o empresário Car-
los Augusto Ramos, o Carlinhos 
Cachoeira, não deixará o Presí-
dio da Papuda, em Brasília, onde 
está preso desde fevereiro, por 
causa das investigações da Ope-
ração Monte Carlo. O despacho 
que prevê a soltura foi expedido 
na última segunda-feira pelo de-
sembargador do Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região Fernan-
do Tourinho Neto.

No documento, Tourinho 
Neto mandou soltar o empre-
sário sob o argumento de que 

Cachoeira está preso há tempo 
demais. Ele tomou a decisão mo-
nocrática determinando a “ime-
diata soltura do réu, se por outro 
motivo não estiver preso”. Como 
há mais um mandado de prisão 
contra ele, expedido pela Justiça 
de Brasília, no processo da Ope-
ração Saint-Michel, que apura 
fraude em licitações na capital 
federal, Cachoeira permanecerá 
na Papuda.

Esta é a segunda vez que o 
desembargador Tourinho Neto 
manda soltar Carlinhos Cachoei-
ra. Em junho, o desembargador 
determinou a soltura de Cacho-
eira, o que acabou não ocorren-
do. Na ocasião, Tourinho Neto 
estendeu ao empresário de jogos 

ilícitos um benefício concedido 
ao empresário José Olímpio Quei-
roga, acusado de fazer parte do 
esquema criminoso chefiado por 
Cachoeira.

No Congresso, a Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito 
(CPMI) do Cachoeira deve en-
cerrar as atividades no dia 4 de 
novembro. O relator da CPMI, 
deputado Odair Cunha (PT-MG), 
disse que pretende apresentar 
seu relatório uma semana antes 
desse prazo para que haja tempo 
de votação. Contudo, parlamen-
tares da oposição – com apoio 
de alguns deputados e senadores 
da base aliada – pressionam para 
que a CPMI seja prorrogada por, 
pelo menos, 90 dias.

Mesmo com liminar, Cachoeira fica preso 
NA PAPUDA

 A Justiça Federal de Mi-
nas Gerais condenou ontem 
parte dos réus envolvidos no 
esquema do Mensalão em 
uma ação paralela da que é 
julgada pelo STF (Supremo 
Tribunal Federal).

De acordo com a decisão, 
o ex-presidente do PT José Ge-
noino e o ex-tesoureiro da sigla 
Delúbio Soares foram conde-
nados a quatro anos pelo crime 
de falsidade ideológica.

Ação penal refere-se a 
empréstimos fraudulentos do 
Banco BMG para o PT no pe-
ríodo do Mensalão - principal 
escândalo político do governo 

Lula. Ela foi remetida à Justiça 
mineira após o fim do mandato 
de Genoino como deputado. 

Como ele não se reelegeu 
em 2010, perdeu o foro privi-
legiado. Segundo a denúncia, 
o ex-deputado foi avalista de 
contratos em nome do PT, que 
ele presidia à época.

O empresário Marcos Va-
lério, apontado pelo Ministério 
Público Federal como opera-
dor do Mensalão, foi condena-
do a quatro anos e seis meses.

A juíza Camila Franco e 
Silva Velano pediu para que o 
ministro Joaquim Barbosa seja 
comunicado da decisão. 

Justiça Federal de Minas
condena Genoino e Delúbio

MENSALÃO

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Karine Melo
Da Agência Brasil

Três projetos 
de lei, sobre 
temas que não 
estão no código 
atual, foram 
elaborados por 
sugestão dos 
juristas

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo (D), durante audiência pública sobre as alterações no Código de Defesa do Consumidor

FoTo: Wilson Dias/ABr
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Com autorização do 
Congresso, EUA vão enviar 
ajuda de US$ 8 milhões

O governo dos Estados 
Unidos pediu o consenti-
mento do Congresso para 
designar cerca de US$ 8 
milhões em ajuda à Líbia a 
fim de criar uma unidade 
de tropas de elite destina-
da a combater os grupos 
extremistas, afirmou on-
tem um alto funcionário 
da Defesa.

 Esses fundos serão 
financiados pelo Pentágo-
no (US$ 6,2 milhões) e o 
departamento de Estado 
(US$ 1,6 milhão), segundo 
documentos de ambos os 
organismos datados de 24 
de agosto e 4 de setembro, 
respectivamente. O projeto 
já estava em curso antes do 
ataque de Benghazi, afir-
mou à AFP o alto funcio-
nário da Defesa, que pediu 
anonimato.

A morte do embaixa-
dor americano na Líbia, 
Christopher Stevens, e de 
três outros americanos no 
ataque ao consulado em 
Benghazi, em 11 de setem-
bro passado, gerou uma 
polêmica sobre as medidas 
de segurança tomadas pe-
las autoridades americanas 
em um país em que atuam 
vários grupos que se decla-

ram ligados à Al-Qaeda do 
Magreb Islâmico (Aqmi).

Na véspera, a secretá-
ria americana de Estado, 
Hillary Clinton, disse, em 
Lima, que assumirá a res-
ponsabilidade pelas falhas 
na segurança que permi-
tiram o ataque ao consu-
lado dos Estados Unidos 
em Benghazi. “Assumo a 
responsabilidade”, afirmou 
Clinton às redes de televi-
são CNN e Fox durante visi-
ta à Lima.

 “Estou à frente do De-
partamento de Estado, de 
seus 60 mil funcionários, de 
outras 275 representações 
diplomáticas no restante 
do mundo”, afirmou Clinton 
em uma breve declaração, 
na qual tentou livrar o pre-
sidente Barack Obama de 
qualquer responsabilidade.

“As decisões sobre a 
segurança são tomadas por 
profissionais da área, mas 
vamos revisar tudo para ga-
rantir que estamos fazendo 
o que é correto diante de 
uma situação cada vez mais 
arriscada”.

Na última quarta-feira, 
dois ex-responsáveis de se-
gurança em instalações di-
plomáticas americanas na 
Líbia admitiram que o nível 
de proteção no consulado 
de Benghazi era insuficien-
te antes do ataque do 11 de 
setembro.

A Assembleia Cons-
tituinte egípcia anun-
ciou ontem que o plebis-
cito sobre a nova Carta 
Magna será realizado na 
segunda semana de no-
vembro, em uma nova 
etapa da transição polí-
tica do país.

No começo de uma 
sessão da Assembleia 
Constituinte, o presiden-
te do órgão, Hosam al 
Gariani, explicou que o 
plebiscito será realizado 
após a votação da minu-
ta constitucional, que já 
foi finalizada. A assem-
bleia realizará sessões de 
consulta nos próximos 
dias para estudar os ar-
tigos e elaborar o texto 
definitivo da minuta.

Uma fonte do Mi-
nistério da Justiça disse 
à Agência Efe que o ple-
biscito foi marcado para 
esta data pois segundo o 
calendário de trabalho a 
Constituição deve estar 
aprovada antes de 1o de 
dezembro.

Em 10 de outubro 
foi apresentada a minu-
ta da nova Carta Mag-
na, que a Assembleia 
Constituinte demorou 
seis meses para redigir. 
O texto estipula que o 
Egito adotará um siste-
ma semipresidencialista, 
similar ao francês, e es-

tabelece a descentraliza-
ção territorial do país.

Além disso, no início 
de outubro, as forças po-
líticas representadas na 
assembleia concordaram 
em manter o artigo dois, 
que estabelece que “os 
princípios da lei islâmi-
ca são a fonte principal 
da legislação”, tal como 
afirmava a Constituição 
anterior, de 1971.

A redação da Cons-
tituição é um assunto 
rodeado de polêmica no 
Egito, já que as forças li-
berais se retiraram da as-
sembleia ao considerar 
que sua elaboração está 
monopolizada pelos isla-
mitas, e o órgão chegou 
a ser dissolvido e consti-
tuído novamente.

Na última sexta-fei-
ra, foi convocada uma 
manifestação na praça 
Tahrir para exigir, entre 
outras reivindicações, 
que a Carta Magna re-
presente toda a socieda-
de egípcia.

A passeata terminou 
em graves distúrbios de-
pois que a Irmandade 
Muçulmana organizou 
outro protesto, também 
na Tahrir, e ocorreram 
choques entre partidá-
rios e detratores do pre-
sidente egípcio, Moham-
med Mursi. 

Egito fará plebiscito
sobre a Carta Magna

EM NOVEMBRO

A Turquia e o Irã decidiram 
promover um cessar-fogo na Síria 
a partir de 25 de outubro, segun-
do anunciou ontem em Ancara 
o primeiro-ministro turco, Recep 
Tayyip Erdogan.

Erdogan fez o anúncio em en-
trevista coletiva em Ancara, em 
seu retorno do Azerbaijão, onde 
discutiu com o presidente do Irã, 
Mahmoud Ahmadinejad, a possi-
bilidade de iniciar um cessar-fo-
go de vários dias durante a Festa 
muçulmana do Cordeiro.

“Enfatizamos que seria melhor 
se os países com um interesse pri-
mordial na crise, como Egito, Arábia 
Saudita e Rússia, fizesem também 

apelos para o cessar-fogo”, disse Er-
dogan em seu discurso, retransmiti-
do ao vivo pela emissora “NTV”.

Os dois dirigentes se reuniram 
por 40 minutos em uma reunião 
fechada da cúpula da Organização 
de Cooperação Econômica, e sua 
principal pauta foi o conflito sírio, 
reconheceu Erdogan. 

O primeiro-ministro turco 
afirmou que tanto ele como Ah-
madinejad apoiam a proposta 
de estabelecer um cessar-fogo 
durante a Festa do Cordeiro, adi-
antada ontem por Lakhdar Bra-
himi, o enviado especial para a 
Síria das Nações Unidas e a Liga 
Árabe.

Erdogan acrescentou que os 
contatos entre os ministros das 
Relações Exteriores iraniano e tur-
co servirão para que os dois países 
aproximem posturas em relação à 
crise síria.

O chefe do governo turco disse 
que propôs estabelecer três iniciati-
vas tripartidas que poderiam atuar 
juntas para resolver a questão síria, 
compostas por Turquia, Egito e Irã; 
Turquia, Rússia e Irã; e Turquia, 
Arábia Saudita e Egito, respectiva-
mente.

“Poderemos avançar depen-
dendo dos resultados que essas 
iniciativas tiverem”, considerou o 
primeiro-ministro turco.

Turquia e Irã decidem promover
cessar-fogo na Síria este mês 

cONflitO áRaBE

Roma - A corrupção 
sai cara para a Itália, mui-
to cara: cerca de 60 bilhões 
de euros por anos. Uma es-
timativa sobre corrupção 
feita pelo governo de Mario 
Monti calcula este o custo 
dos trâmites ilegais no país, 
mas reconhece que o valor 
real é muito maior, se for le-
vado em contra a “relutância 
das vítimas em denunciar os 
corruptos”.

É prática habitual no 
país embolsar 40% dos con-
tratos de grandes obras pú-
blicas. Além disso, a buro-
cracia falha, lenta e ineficaz 

ajuda a criar um ambiente 
propício para a corrupção. O 
resultado não pode ser mais 
triste: segundo dados de 
2011 da Transparency Inter-
national, a Itália é o quarto 
país mais corrupto da União 
Europeia, só atrás de Bulgá-
ria, Grécia e Romênia.

Mario Monti e seus mi-
nistros colocaram a luta 
contra a corrupção em uma 
das prioridades do governo. 
Segundo o chefe do governo, 
“a propagação de práticas 
corruptas mina a confiança 
dos mercados, desestimula 
investimentos estrangeiros 

e provoca perda de compe-
titividade do país”. A medi-
da mais urgente, Monti não 
se cansa de repetir, é liderar 
pelo exemplo. Para o pre-
mier, a classe política italia-
na deve controlar seus gas-
tos astronômicos, ser mais 
transparente e, sobretudo, 
ser menos complacente com 
aqueles que, se valendo da 
política, envolvem-se em 
práticas corruptas.

 Depois de muitos ro-
deios, os partidos políticos 
aprovaram ontem uma lei 
anticorrupção que, entre ou-
tras coisas, impede que os 

já condenados por práticas 
irregulares possam se candi-
datar em futuras eleições.

O exemplo mais claro - e 
vergonhoso - é da região de 
Lombardia, onde 14 dos 18 
deputados são investigados, 
condenados e alguns até fo-
ram presos, mas se negam a 
deixar seus cargos. É o caso 
de Domenico Zambetti, pre-
so na semana passada por 
comprar votos da máfia da 
Calábria. O partido conside-
rado mais corrupto é, sem 
dúvida, o do ex-premier Sil-
vio Berlusconi, o Povo da Li-
berdade (PDL).

Corrupção custa 60 bilhões de euros
por ano à Itália, aponta o governo

EStiMatiVa atUaliZaDa

FOTO: Divulgação

O conflito armado na Síria dura quase dois anos e já matou cerca de 31 mil pessoas, deixando ainda um rastro de destruição
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Brasil vence amistoso 
diante do Japão sem 
maiores problemas

JOGOS ESCOLARES

Disputas começam hoje 
e valem vagas para as 
Olimpíadas de Cuiabá

Patos sedia etapa estadual
A etapa estadual dos 

Jogos Escolares da Paraí-
ba 2012, categoria 15 a 17 
anos, começa hoje na cidade 
de Patos e se estenderá até o 
próximo dia 30 com as mo-
dalidades de futsal, basque-
te, handebol, vôlei, xadrez, 
tênis de mesa, judô e vôlei 
de praia. As competições de 
natação, atletismo, taekwon-
doo, ciclismo e ginástica rít-
mica vão acontecer em João 
Pessoa no próximo sábado. 
As disputas levarão os cam-
peões às Olimpíadas Escola-
res Brasileiras 15 a 17 anos, 
que acontecerão em Cuiabá, 
capital do Mato Grosso, no 
período de 25 novembro a 8 
de dezembro.

O secretário da Juventu-
de, Esporte e Lazer (Sejel), 
José Marco, confirmou que 
todos os atletas das 14 re-
gionais de ensino estão hos-
pedados em hotel durante a 
competição. “O Governo do 
Estado fará nesta etapa o que 
fez na categoria de 12 a 14 
anos, ou seja, disponibilizou 
hotel, transporte e alimenta-
ção de todos os atletas, tan-
to em Patos quanto em João 
Pessoa. Isso mostra mais 
uma vez o investimento no 
esporte paraibano”, disse.

José Marco ainda lem-
brou que os campeões de 
cada modalidade que irão à 
Cuiabá para as Olimpíadas 
Escolares Brasileiras viaja-
rão de avião. “Os atletas via-
jarão mais uma vez de avião. 
O Governo garantiu e agora 
está cumprindo, pois já le-
vou a delegação para Poços 
de Caldas e agora será a vez 
dos que estão na faixa etária 
entre 15 e 17 anos”, destacou 
o secretário.

O coordenador geral do 
evento, professor José Hugo, 
informou que enviou com 
antecedência o roteiro com 
todas as informações para 
todas as delegações que es-
tão na cidade de Patos para 
competir na segunda fase 
dos Jogos Escolares. José 
Hugo ressaltou a iniciativa do 
Governo do Estado em forne-
cer hospedagem, alimenta-
ção e transporte para todas 
as equipes classificadas nas 
etapas regionais.

A etapa de Patos está 
dividida em três fases para 
as modalidades coletivas. Na 
primeira, que vai até o dia 
22, serão realizados os jogos 
do futsal. Na segunda, de 22 
a 27 desse mês, é a vez das 
disputas no handebol. A últi-
ma fase da etapa começa no 
próximo dia 29 e termina no 
dia 2 de novembro com os 
confrontos no basquete e no 
voleibol.

Também acontecem na 
cidade sertaneja, nos próxi-
mos dias 29 e 30, as dispu-
tas em quatro modalidades 
individuais: tênis de mesa, 
xadrez, vôlei de praia e judô. 
Em João Pessoa, os atletas da 
natação, atletismo, ginástica 
rítmica e taekwondo compe-
tem nos dias 19 e 20 deste 
mês pela segunda fase dos 
Jogos. 

Os Jogos Escolares da 
Paraíba são realizados pelo 
Governo do Estado, por meio 
da Sejel, em parceria com a 
Secretaria de Estado da Edu-
cação (SEE).

Falta pouco para os or-
ganizadores dos Jogos Esco-
lares da Paraíba finalmente 
conhecerem todos os campe-
ões da 1ª Região de Ensino, 
categoria B (15 a 17 anos). 
Para fechar a etapa regional 
que envolve as escolas da 
Grande João Pessoa, só fal-
tam definir os vencedores de 
duas modalidades: vôlei de 
praia e judô. Os atletas do vô-
lei de praia entram em qua-
dra sexta e sábado. As parti-
das da modalidade de areia 
serão realizadas a partir das 
8h, na Praia do Cabo Branco, 
no Centro de Treinamento de 
Ricardo. Já os judocas lutam 
no sábado, a partir das 8h, no 
ginásio do Colégio Interativo.

Na semana passada, o 
basquete realizou as finais da 
etapa da 1ª Região de Ensino. 
O feminino foi o primeiro a 
decidir. As meninas do Moti-
va venceram as alunas do QI 
por 64 a 24 na quarta-feira 
passada. Um dia depois foi a 
vez dos meninos do Colégio 
Master massacrarem a equi-
pe da Lourdinas. O placar fi-
nal da partida terminou em 
104 a 20 para o Colégio Mas-
ter. O resultado colocou as 
equipes vencedoras classifi-
cadas na etapa estadual, que 
começou ontem na cidade de 
Patos.

Os paraibanos José Francisco, 
o Fininho, e Saulo Carvalho com-
petem na próxima sexta-feira na 
quarta e penúltima etapa do Cir-
cuito Nordestino de Surf Amador 
2012, que será realizada na Baía 
de Maracaípe, em Ipojuca-PE, 
até o domingo. Os dois surfistas 
vão tentar neste final de semana 
conquistar de forma antecipada 
o troféu de campeões das cate-
gorias Open e Master, respectiva-
mente. Fininho e Saulo só depen-
dem dos seus próprios resultados 
para levantarem a taça de vence-
dores da temporada.

Para o presidente da Fe-
deração Paraibana de Surf 
(PBSurf), Alexandre Palitot, 
Fininho e Saulo têm grandes 

chances de voltarem para o 
Estado como campeões. “A 
onda de Porto de Galinhas é 
uma onda que os paraibanos 
adoram, eles são altamente 
adaptados com as ondas de lá. 
A receptividade do local tam-
bém é muito boa, é como se a 
gente estivesse em casa”, disse 
Palitot. O presidente da PBSurf 
lembra que os paraibanos fo-
ram campeões pernambucanos 
no ano passado e espera que 
os surfistas consigam se desta-
car novamente este ano. 

Além de José Francisco e 
Saulo Carvalho, provavelmente 
irão participar do evento pela Pa-
raíba os surfistas Elivelton Santos, 
Jonas Pereira, Yorrana Borges, 
Rayssa Fernandes, Thiago Lucas e 
Nilton Santos. Alexandre Palitot 

espera uma ótima participação 
do atleta Thiago Lucas, que este 
ano foi campeão Brasileiro de 
Longboard na categoria Júnior.

As inscrições da quarta eta-
pa já estão abertas. O surfista 
que quiser garantir sua vaga na 
competição deve depositar na 
conta da Federação Cearense de 
Surf o valor de R$ 80 para dis-
putar nas categorias Open ou 
Júnior e R$ 70 para competir 
nas categorias Feminino, Mas-
ter, Sênior, Longboard, Veteran, 
Mirim ou Iniciante. A conta da 
Federação é: agência 769, con-
ta corrente 11.174-0 (Bradesco). 
O atleta deverá ainda enviar o 
comprovante do depósito para 
o email anssurf@hotmail.com 
ou amelio.junior@uol.com.br. 
Vale lembrar que um surfista 

Paraibanos Fininho e Saulo Carvalho competem em Maracaípe-AL
CIRCUITO NORDESTINO
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As disputas na modalidade de judô serão realizadas entre os dias 29 e 30 quando serão definidos os atletas que irão para Cuiabá-MT

Herbert Clemente
Especial para A União

pode competir em mais de uma 
categoria.

O Circuito Nordestino de 
Surf Amador conta com o pa-
trocínio da marca de surfwear 
Pena, Secretaria de Turismo 
de Pernambuco e Prefeitura 

de Ipojuca. O evento é apoia-
do pelo Reggae Club, Blocos 
Teccel, Bar do Marcão, Pousa-
das Maracaípe, Maraca Beach e 
Coqueiro. O evento será trans-
mitido ao vivo através do site 
www.pena.com.br.

Fininho vai 
tentar a 

conquista 
do título 

antecipado na 
categoria Open



Atletas paraibanos iniciam
disputas nas Paralimpíadas

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 17 de outubro de 2012

AMADOR

Vinte e nove paraibanos
vão competir a partir de 
hoje em São Paulo

No Goalball, o Estado será representado por oito atletas, e as disputas vão acontecer na Escola de Educação Física da PM, no Canindé

FOTO: Evandro Pereira

Vinte e nove paratletas 
da Paraíba iniciam hoje, na 
cidade de São Paulo, as dis-
putas por uma medalha nas 
Paralimpíadas Escolares, 
evento promovido pelo Co-
mitê Paralímpico Brasileiro.  
O evento foi aberto ontem 
e prossegue até a próxima 
sexta-feira. Os representan-
tes do Estado vão competir 
nas modalidades de atletis-
mo, natação, bocha, goalbol 
e judô. Considerada a maior 
competição do planeta para 
atletas com deficiência em 
fase estudantil, a disputa reu-
nirá 1.200 competidores de 
24 estados e Distrito Federal 
em 10 modalidades.

Vinte e um técnicos es-
tão acompanhando os 29 
paratletas paraibanos. A de-

legação do Estado, composta 
por 50 pessoas, chegou em 
São Paulo no último domin-
go. O chefe da delegação, 
Jean Klaud de Azevedo Silva 
garantiu que a Paraíba tem 
chances claras de marcar 
presenças no pódio, devido a 
qualificação profissional dos 
seus representantes.

“O evento é muito impor-
tante para a Paraíba, princi-
palmente, porque os parai-
banos têm a oportunidade de 
mostrar seu potencial esporti-
vo para o Brasil”, afirmou Jean 
Klaud, por telefone, acrescen-
tando que “acreditamos que 
as Paralímpiadas Escolares 
revelará grandes valores para 
o esporte nacional”.

O número de inscritos 
neste ano nas Paralímpiadas 
Escolares supera o recorde 
de 958 de participantes, re-
gistrado em 2011. A maior 
delegação é do Estado de São 
Paulo com 197 integrantes, 
sendo 135 atletas, e a menor 

Os atletas

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

do Mato Grosso, com apenas 
dois atletas num grupo de 
seis pessoas. Apenas os esta-
dos de Roraima e Tocantins 
não terão representantes 
este ano.

As disputas ocorrem 
em três locais: Complexo 
Desportivo Constâncio Vaz 
Guimarães, no Ibirapuera 
(Atletismo), Parque Anhembi 

(Bocha, Judô, Tênis de Mesa 
e Vôlei Sentado) e Escola de 
Educação Física da Polícia 
Militar, no Bairro do Canindé 
(Natação e Goalball). Além de 
ser considerado um evento 
importante por promover a 
inclusão social e a promoção 
da saúde, as Paralimpíadas 
Escolares são tidas como 
grande celeiro de talentos.

Goalbal 
Alan Gutierre
Amanda Montenegro
Fabrícia Lopes
Gustavo Gonçalves
Kelly da Silva
Larissa dos Anjos
Otto de Sousa
Rafaela Paulino

Atletismo
Antônia Fernanda
Diego Soares

Ellivelton Pinto
Felipe da Costa
Genilson Domingos
Guilherme Mateus
Ingrid Ionara
Jeferson Marinho
José Willians
Lucas da Costa
Maria Eduarda
Priscilene Matias
Severino do Ramos
Wallison Macena

Natação
Arthur Santos
Danielly Oliveira

Bocha
Itamara Galdino
Luciano Venicius
Renyer Ladislau

Judô
Davi Dias
Pedro Henrique

O Rio de Janeiro entrou de vez na rota do Pentatlo 
Moderno internacional. A federação internacional da 
modalidade divulgou que a cidade foi escolhida para 
sediar a segunda etapa da competição em 2013. A de-
cisão foi tomada pela entidade por causa do sucesso 
da realização da segunda qualificação da competição 
neste ano, em março na capital fluminense. Com a 
notícia, a União Internacional de Pentatlo Moderno 
(UIPM) inicia o próximo ciclo olímpico, que chega ao 
seu auge nos Jogos Rio 2016. A Paraíba estará repre-
sentada pela campinense Larissa Lélys.

Pentatlo Moderno

Seleção continua não 
convencendo a torcida

A vezes podem até pensar que se trata de 
marcaçao cerrada ao trabalho do técnico da Seleção 
Brasileira, Mano Menezes. Dizem também que existe 
uma campanha nacional entre jornalistas para ti-
rá-lo do cargo de treinador. É bom esclarecer que os 
sucessivos erros não partem apenas dele, mas, a alta 
cúpula da Confederação Brasileira de Futebol deve 
também ser responsabilizada.

Não quero enumerar aqui a sequência de erros 
do treinador, pois, basta apenas o torcedor brasileiro 
analisar a formação da equipe, as substituições e 
o rendimento do grupo. É bom analisar também os 
adversários do Brasil nesta fase de amistosos, que, 
diga-se de passagem, já é uma avaliação de quem o 
treinador, isto é, se ainda estiver no comando, pode-
rá convocar para a Copa do Mundo de 2014, que será 
no Brasil.

Depois que perdeu o ouro nas Olimpíadas de 
Londres, a Seleção Brasileira venceu a fraca Seleção 
da África do Sul (1 a 0), goleou a irreconhecível China 
(8 a 0), venceu o país que não tem futebol, ou seja o 
Iraque (6 a 0) e ontem ganhou do Japão (4 a 0). Se 
é para levantar a alta estima do técnico Mano Me-
nezes, a CBF soube conduzir muito bem, até mesmo, 
porque no momento em que todos o crucificavam 
pela decepção nos Jogos Olímpicos, a CBF resolveu 
mais uma vez ludibriar a imensa torcida brasileira.

Como não está participando das Eliminatórias 
para a Copa do Mundo, por ser país anfitrião, o Brasil 
deveria atuar contra seleções renomadas. Bom será 
ver nossos jogadores em campo contra a Inglaterra, 
França, Itália, Alemanha, Holanda, Espanha e quem 
sabe, até mesmo diante do México. Aí sim, teríamos 
uma opinião melhor formada sobre Mano e seus 
comandados.

Nos próximos dias 27 e 28 
serão realizadas em For-
quilinha-SC, as finais do 
Campeonato Brasileiro de 
Xadrez Rápido Masculino e 
Feminina. Os torneios são 
válidos para rating FIDE e 
CBX de RPD.

Xadrez

O Atlético de Cajazeiras, que com muito mérito garantiu 
vaga na elite do futebol estadual, pois foi campeão da 
Segunda Divisão, anda angustiado com os acontecimen-
tos na área esportiva da Paraíba. Pode, no entanto, não 
participar da competição do próximo ano. O time não 
teve representante na reunião do Conselho Arbitral de 
ontem, o presidente Geraldo Lira disse que a ausência foi 
um protesto pela falta de respeito ao clube. Sei não...

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Já estão abertas as inscri-
ções para a 43a Edição 100 
km de Brasília de Ciclismo, 
que ocorrerá no dia 11 de 
novenbro. Contatos com 
Éder Vieira, Paulo Felipe 
e José Alves através do 
telefone 61-7817.8111.

Ciclismo

Desabafo

Ferrari põe fim ao mistério e renova 
com Felipe Massa por mais um ano

Felipe Massa seguirá na 
Ferrari, e agora a informação 
é oficial. Após rápida conver-
sa ontem com o presidente 
Luca di Montezemolo na sede 
da escuderia, em Maranello, 
o piloto brasileiro acertou 
sua permanência por mais 
uma temporada, até o final 
de 2013.

Em comunicado, a Ferrari 
informou que pretendia anun-
ciar a renovação contratual 
de Massa apenas na semana 
que vem, mas explicou que 
decidiu antecipar a confir-
mação oficial em razão dos 
bons resultados recentes do 
brasileiro - segundo lugar no 
GP do Japão e quarto na Coreia 
do Sul - e do excesso de espe-
culações a respeito do futuro 
do piloto.

Felipe Massa comemorou 
o acerto e afirmou sentir-se em 
casa na Ferrari. "Estou muito 
contente com esse anúncio. 
A Ferrari é a minha família 
esportiva, e eu sempre corri na 
Fórmula 1 dirigindo motores 
produzidos em Maranello", 
comentou o brasileiro.

"Em primeiro lugar, eu 
gostaria de agradecer ao 
presidente Montezemolo e a 

Stefano Domenicali [chefe da 
equipe], que sempre me pas-
saram confiança, mesmo nos 
momentos mais difíceis. Tanto 
a equipe quanto os torcedores 
podem estar certos de que eu 
farei tudo que estiver ao meu 
alcance para ajudar a escu-
deria a atingir seus objetivos e 
evoluir a cada ano", completou 
o piloto.

Domenicali também 
destacou a longevidade de 
Massa dentro da escuderia 
italiana. "Ele é parte da nos-
sa família há mais de uma 
década e tem demonstrado, 
especialmente na reta final 
desta temporada, estar de 
volta ao alto nível, exatamente 
o que nós esperamos de um 
piloto que esteja no volante 
de um Ferrari", afirmou o 
chefe da equipe. "Nós sempre 
apoiamos Felipe, ainda mais 
nos momentos difíceis de 
sua carreira, estamos certos 
de seu valor e sabemos que 
ele recompensará toda esta 
confiança que está sendo 
renovada".

O espanhol Fernando 
Alonso comemorou a reno-
vação do brasileiro Felipe Mas-
sa com a Ferrari e aproveitou 

para alfinetar a imprensa e as 
inúmeras especulações sobre 
quem seria o seu companheiro 
de equipe em 2013.

Após um início de ano 
muito fraco, Massa pontuou 
nas últimas seis corridas e, 
dentro da Ferrari, é visto 
como "fundamental" para 
ajudar Fernando Alonso a 
conquistar o título neste 
ano. O brasileiro está na 9ª 
colocação no Mundial, com 
81 pontos, enquanto Alonso 
tem 209, seis a menos que o 
líder Sebastian Vettel.

Massa chegou à Ferrari 

em 2006 e subiu ao lugar mais 
alto do pódio 11 vezes pela 
equipe. Sua melhor tempo-
rada foi em 2008, quando o 
título escapou de suas mãos 
na última curva de Interlagos, 
a prova final do Mundial.

No ano seguinte, sofreu 
grave acidente no GP da Hun-
gria e ficou de fora nas últimas 
oito provas da temporada. 
Desde então, não venceu mais 
corridas e entre 2010 e 2012 
ficou 35 provas seguidas fora 
do pódio, voltando a alcançar 
um 2º lugar no GP do Japão, 
no início deste mês.

Piloto brasileiro comemorou o anúncio da renovação pela Ferrari



Botafogo volta aos treinamentos
copa paraíba sub-21

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Clube ainda não sabe se 
fará amistoso antes do 
jogo decisivo com o Treze

O elenco do Botafogo se 
reapresentou ontem após a 
grande vitória sobre o CSP, 
no último domingo, que deu 
ao clube a liderança isola-
da da Copa Paraíba Sub-21. 
Agora a equipe terá um lon-
go período sem jogar pela 
competição, já que a próxi-
ma partida está programada 
para o dia 7 de novembro, 
contra o Treze, no Amigão 
em Campina Grande.

Ontem os atletas fizeram 
um treino físico pela manhã, 
numa academia, e à tarde 
participaram de um treino 
com bola, no CT da Maravilha 
do Contorno. O técnico Pedro 
Manta pediu à diretoria que 
conseguisse alguns amisto-
sos para manter o ritmo do 
time, mas até agora não há 
nenhum jogo confirmado.

Hoje, o elenco só trei-
nará no período da tarde. 
O técnico Pedro Manta vai 
comandar um trabalho tá-
tico-técnico, a partir das 
15 horas, no Estádio Almei-
dão. Amanhã, os jogadores 
vão trabalhar nos dois pe-
ríodos. 

Já na próxima sexta-fei-
ra, segundo a programação 
distribuída pela direção de 
futebol do clube, haverá um 
coletivo ou um jogo-treino, à 
tarde, no Estádio Almeidão. 

No sábado, apenas um 
treino físico-técnico, a par-
tir das 8 da manhã, no CT da 
Maravilha do Contorno. No 
domingo, o elenco estará de 
folga.

Sobre o jogo contra o 
Treze, o técnico Pedro Man-
ta espera uma partida muito 

equilibrada e de melhor nível 
da competição até o momen-
to. “A partida será disputada 
em um campo de dimensões 
maiores, o que possibilita 
melhores condições de jogo 
para os jogadores de nível 
técnico elevado. Jogar na 
Graça, em um campo de di-
mensões reduzidas, torna os 
jogos muito pegados, sem es-
paços para as jogadas e mui-
to nivelados por baixo”, disse 
Pedro Manta.

Copa São Paulo
Enquanto o time Sub-21 

participa da Copa Paraíba, o 
time Sub-20, que tem a maio-
ria dos jogadores que vai dis-
putar a Copa São Paulo de 
Futebol Juniors, está se prepa-
rando sob o comando do técni-
co Jessé Rei, ex-Auto Esporte, 
com treinos diários. A compe-
tição será no início de janeiro e 
a princípio o clube não deverá 
fazer nenhuma contratação.

“Se não mudar o regula-
mento até lá, só poderão jo-
gar aqueles atletas que esta-
vam já inscritos no clube até 
o mês de setembro. Isto im-
pede que o clube faça novas 
contratações, mas se isto mu-
dar até lá, vamos sim reforçar 
a equipe”, disse o gerente de 
futebol, Paulo Mayeda.

Segundo Paulo, a equipe 
base para a Copa São Paulo é 
a mesma que disputou a Taça 
Paraíba Sub-19 contra o Tre-
ze, mas faz questão de lem-
brar que tem atletas experien-
tes e que já estão disputando 
a Copa Paraíba Sub-21. “Nós 
temos os atacantes Evandro 
e Marquinhos, o Joalison, o 
goleiro Andrezon, o volante 
Djavan e o lateral Léo, que são 
atletas jovens e com idade de 
disputar a Copa São Paulo e 
fazer bonito na competição”, 
ressaltou.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Atlético de Cajazeiras, 
que garantiu vaga na Primeira 
Divisão do Estadual em 2013 
após ser campeão paraibano da 
Segunda Divisão em 2012, ain-
da não sabe se disputará a com-
petição no próximo ano. O clube 
não teve representante na reu-
nião do Conselho Arbitral que 
ocorreu na semana passada e, 
se depender do seu presiden-
te, o empresário Geraldo Lira, a 
agremiação não participará de 
nenhuma convocatória da FPF.

“Estamos muito angus-
tiados. Parece até que Caja-
zeiras não tem futebol. As 
mágoas não cicatrizam de 
uma hora para a outra. Fomos 
campeões da Segunda Divi-
são e só viemos receber o tro-
féu dias depois, inclusive, das 
mãos do presidente do Para-
íba, nosso arquirrival dentro 
dos gramados”, afirmou Ge-
raldo Lira, acrescentando que 

“isto deixou muitas sequelas 
na diretoria e, principalmen-
te, entre os torcedores”.

Segundo o presidente do 
Atlético de Cajazeiras, a ausên-
cia de representantes do time 
na reunião do Conselho Arbi-
tral foi proposital e uma forma 
de protestar pelo que ele cha-
ma de falta de respeito com o 
clube, o mais antigo da cidade. 
“Sinceramente, não temos a 
certeza de que iremos partici-
par do campeonato paraibano 
de 2013. A vaga está assegura-
da, mas, não temos nada defini-
do”, disse ele.

Geraldo Lira demonstrou 
também vontade de renunciar 
ao cargo de presidente do Atlé-
tico. “É decepcionante a falta 
de respeito, falta de incentivo e 
consideração com aqueles que 
só querem o melhor para o fu-
tebol do nosso Estado. As des-
pesas são muitas, mas, no míni-
mo, deveriam ter mais respeito 
conosco”, alegou o presidente.

Atlético ainda não sabe 
se disputa o Paraibano

ATLÉTICO

Treze fica em situação difícil após 
nova derrota e perto do rebaixamento

A derrota de 2 a 0 para 
o Guarany-CE, na última 
segunda-feira, em Sobral, 
no Ceará, deixou o Treze 
em situação complicada no 
Campeonato Brasileiro da 
Série C. Faltando apenas 
dois jogos para o encerra-
mento do primeiro turno, 
o representante paraibano 
não pode nem empatar no 
próximo domingo, diante do 
Águia de Marabá-PA, que es-
tará rebaixado para a Quarta 
Divisão. A partida será ás 
16h, no Estádio Amigão, em 
Campina Grande.

Depois deste comprom-
isso, o Treze ainda terá pela 
frente o Luverdense-MS, 
vice-líder do Grupo A, fora 
dos seus domínios. Ontem, 

torcedores que estiveram 
em Sobral-CE para assistir 
ao jogo do Treze contra o 
Guarany, se disseram re-
voltados com o fraco fute-
bol apresentado pelo Galo 
da Borborema, chegando 
a dizer que alguns atletas 
estavam descompromissa-
dos com o time e que alguns 
deles não mais estão respon-
dendo as orientações do 
técnico Marcelo Vilar.

Para o jogo do próximo 
domingo, o Treze terá os 
retornos do zagueiro central 
Márcio Garcia e do volante 
Júlio César. Os dos jogadores 
não atuaram contra o Guara-
ny e são opções para o trein-
ador Marcelo Vilar. Por outro 
lado, apesar de ter vencido 

o jogo contra os paraibanos, 
o Guarani, em ascensão no 
Grupo A do Campeonato 
Brasileiro da Série C 2012, 
continua na zona do rebaix-
amento. 

O Bugre sobralense, que 
vinha de um bom empate 
fora de casa diante do Lu-
verdense, chegou aos 13 
pontos com essa vitória, mas 
segue segurando a lanterna 
da chave. Já o Galo também 
não vive boa situação. A 
equipe viu sua quarta der-
rota consecutiva e continua 
com os mesmos 16 pon-
tos, em oitavo, apenas uma 
posição acima da zona de 
rebaixamento.

Nas hostes trezeana, a 
esperança de o time per-

manecer na Série C são 
as melhores possíveis. A 
partida do próximo do-
mingo contra o Águia de 
Marabá-PA vem sendo en-
carada como uma decisão 
antecipada.

A torcida trezeana está 
sendo convocada para lotar 
o Estádio Amigão e ajudar o 
Galo da Borborema. Direto-
ria e comissão técnica acred-
ita ser a partida mas fácil do 
que contra o Luverdense, 
fora dos domínios do Treze.

O time retomou ontem 
à tarde as atividades. O téc-
nico Marcelo Vilar voltou 
a conversar com o elenco, 
dirimindo algumas dúvidas 
e falando sobre mas metas 
do Galo na temporada.

O Atlético de Cajazeiras conquistou a Segunda Divisão deste ano

Marcos Lima
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Há menos de três meses 
para o início do Campeonato 
Paraibano 2013, o Nacional 
de Patos vive um momento 
delicado. O Conselho Delibe-
rativo do clube marcou elei-
ções para a escolha da nova 
diretoria executiva do Caná-
rio do Sertão. O pleito será 
no próximo dia 30 deste mês, 
mas até agora não apare-
ceu ninguém que queira ser 
presidente da agremiação e 
os atuais dirigentes esperam 
que até lá surja um novo 
nome para assumir os desti-
nos Alviverde de Patos, para 
o biênio 2012 a 2014.

Ontem, o presidente do 
Conselho Deliberativo, João 
Grilo, disse que o clube pre-
cisa de sangue novo e de no-
vos abnegados porque não 
pretende mais ser presiden-
te. O mesmo acontece com 
o ex-presidente, José Ivan. 
“Você trabalhar só, se de-
dicando o tempo todo e os 
outros só criticando sem aju-

clube programa eleição para o final do mês
NACIONAL DE PATOS
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dar, não há quem aguente. 
É preciso que todo mundo 
colabore, sobretudo na par-
te financeira, porque tudo 
tem limite”, disse.

Sobre José Ivan, João 
Grilo disse que ele revelou 
estar cansado, já que ficou à 
frente do clube por 5 anos, 
prejudicando a vida dele 
pessoal, financeira e até fa-
miliar. “José Ivan não aguen-
ta mais. Além do trabalho, 
ele colocava muito dinheiro 
seu no clube, sem ver outras 

pessoas contribuírem tam-
bém”, disse.

Indagado se ele largaria 
o clube, caso não apareces-
se candidato, João Grilo foi 
enfático. “Não diria isto por-
que há 40 anos faço parte do 
Nacional. Fui jogador, técni-
co, colaborador, presidente 
etc,  e não seria agora que 
iria abandonar o clube. Mas 
como vou participar ainda 
não posso adiantar nada ago-
ra. Teremos umas reuniões aí 
para discutir o assunto”.

Apesar dos problemas, 
João Grilo não está preocupa-
do em relação à participação 
do Nacional no Campeona-
to Paraibano de 2013. “Não 
tem chances do Nacional não 
participar da competição. Nós 
temos uma boa base, alguns 
jogadores emprestados que 
irão retornar ao clube, e rápi-
do montamos um time capaz 
de fazer uma boa campanha 
no campeonato. Portanto, o 
clube não vai ficar fora das dis-
putas”, garantiu o dirigente.

O Nacional de Patos vive um momento difícil, mas a sua participação no Estadual está garantida

Jogadores do Botafogo depois da vitória de 3 a 1 sobre o CSP treinam pensando no jogo contra o Treze, marcado para 7 de novembro
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Palmeiras joga no desespero
BRASILEIRO DA SÉRE A

 

A bola volta a rolar hoje 
pela Série A do Campeonato 
Brasileiro. Sete jogos serão 
realizados pela 31ª rodada, 
que será complementada 
amanhã com outras três par-
tidas. As atenções estão vol-
tadas para o Palmeiras, que 
se encontra na zona do rebai-
xamento e tem 93% de chan-
ces, de acordo com os mate-
máticos, para cair à Segunda 
Divisão. O Verdão enfrenta 
o Bahia, às 19h30, no Estádio 
Pituaçu, em Salvador. O time 
nordestino é o 16º na tabela de 
classificação, no entanto, está 
com 35 pontos, nove a mais do 
Sport-PE, primeiro do Z-4.

Não é apenas o Palmei-
ras que as atenções estão vol-
tadas para a rodada de hoje. 
O Flamengo, na 15ª posição, 
também merece atenção re-
dobrada. Depois da derrota de 
3 a 2 para o Cruzeiro, no último 
sábado, o Rubro-Negro, que 
soma 36 pontos, um a mais do 
que o Bahia, joga contra a Por-
tuguesa, às 22h, no Canindé. O 
técnico do Flamengo, Lourival 
Júnior já vive um “astral infer-
nal” com os resultados nega-
tivos. Um novo atropelo pode 
deixá-lo na “corda-bamba” 
nesta reta final do campeonato.

No topo da tabela, o Flu-
minense, cada vez mais líder, 
também estará em campo 
hoje. O time das laranjeiras 
enfrenta o Grêmio às 19h30, 
no Estádio Engenhão.  Com 68 
pontos, nove a mais do que o 
vice-líder Atlético-MG, a equi-
pe carioca é apontada como 
favorita para o título nacional, 

mesmo faltando nove jogos. 
Outros clássicos também es-
tão marcados para hoje. O vi-
ce-líder Atlético-MG joga con-
tra o Santos, na Vila Belmiro, 
às 22h, o mesmo ocorrendo 
com Cruzeiro x Corinthians. 
Internacional x Fluminense e 
Coritiba x Náutico completam 
a rodada desta noite.

FLAMENGO
Apesar do discurso oti-

mista há algumas rodadas, 
quando chegou a cogitar en-
trar na briga por uma vaga na 
Libertadores, o Flamengo sabe 
que sua disputa nesta reta fi-
nal de Campeonato Brasileiro 
será para fugir do rebaixamen-
to. E com a pior campanha do 
returno, a tarefa não será das 
mais fáceis. Precisando de 
nove pontos, segundo contas 
da sua comissão técnica, o ru-
bro-negro terá que superar o 
aproveitamento que tem com 
o técnico Dorival Júnior até 
o momento para escapar da 
queda para a Segunda Divisão.

Até o momento, o co-
mandante do time da Gávea 
conquistou 36,8% dos pon-
tos disputados, com cinco 
vitórias, seis empates e oito 
derrotas. E para evitar mar-
car seu nome de maneira 
negativa na história do Fla-
mengo, o treinador terá que 
aumentar seu aproveitamen-
to para aproximadamente 
37,5% nas oito rodadas res-
tantes da competição.

Técnico, auxiliares e co-
missão entendem que o time 
precisa de nove pontos em 24 
disputados para livrar mate-
maticamente as chances de 
rebaixamento - atualmente é 
o 15º colocado com 36 pontos.

Secretário da 
Fifa retorna 
para ver obras 
da Copa 2014

O secretário-geral da 
Fifa, Jérôme Valcke, fez on-
tem mais uma rodada de vi-
sitas a cidades-sede da Copa 
do Mundo de 2014. Em sua 
quarta viagem de inspeções 
do ano, o francês passou por 
Belo Horizonte e Porto Ale-
gre. Nessas duas cidades, co-
nheceu o que a preparação do 
Brasil para o Mundial de fute-
bol tem de melhor e de pior.

Em Belo Horizonte, por 
exemplo, Valcke visitou um dos 
estádios com as obras mais 
adiantadas para a Copa do 
Mundo. O Mineirão já tem mais 
de 84% de suas adaptações às 
exigências da Fifa realizadas e 
deve ser a primeira arena do 
Mundial de 2014 a ser reaber-
ta ao público. O governo de Mi-
nas Gerais marcou a reinaugu-
ração do estádio para o dia 21 
de dezembro.

No Mineirão, Valcke viu 
um estádio com arquibancadas 
já parcialmente cobertas por 
novas cadeiras, além de uma 
nova cobertura em instalação 
e banheiros em fase de acaba-
mento. O sistema de drenagem 
do gramado também está qua-
se pronto. No entanto, após vi-
sitar Belo Horizonte, Valcke foi 
a Porto Alegre, onde programa 
visita para hoje. O secretário-
geral da Fifa vai conhecer uma 
realidade bem diferente da mi-
neira, pr0incipalmente, no que 
diz respeito ao estádio para os 
jogos da Copa. 

A obra do Beira-Rio teve 
problemas para obtenção de 
seu financiamento. Ficou cerca 
de nove meses parada por cau-
sa desse impasse e, hoje, é a se-
gunda mais atrasada da Copa. 
Com 38,4% do seu cronograma 
cumprido, a reforma do estádio 
só está à frente da reconstru-
ção da Arena das Dunas, em 
Natal, que tem cerca de 33% 
do seu projeto concluído. Para 
tentar acelerar a obra, a empre-
sa responsável pela reforma do 
Beira-Rio, Andrade Gutierrez, 
estava à procura de 310 novos 
operários no início deste mês. 

 O Brasil fez 4 a 0 no Japão e con-
seguiu a terceira goleada seguida em 
um amistoso com o time completo. Mais 
que isso, a seleção convenceu diante de 
um rival mais qualificado que o Iraque 
e deu força para o novo esquema de 
Mano Menezes, agora com Kaká, Oscar, 
Neymar e Hulk no comando de ataque.

A vitória no amistoso realizado na 
Polônia dá um certo alívio para o treina-
dor, muito pressionado nos últimos tem-
pos pelas más atuações da seleção. Ao 
convocar Kaká, ele parece ter encontra-
do uma forma de adicionar talento ao 
meio-campo dando, de quebra, a chan-
ce de Neymar jogar mais tranquilo, sem 
a pressão de ser a estrela do time.

Na semana passada, o quarte-
to já havia se destacado na goleada 
por 6 a 0 sobre o Iraque. Na ocasião, 
a fragilidade dos rivais tornou difícil 
a análise, mas o jogo contra o Japão 
parece reforçar a sensação inicial de 
evolução.

O time asiático hoje tem joga-
dores em diversos clubes europeus. 
Kagawa e Nagatomo, por exemplo, 
defendem Manchester United e Inter 
de Milão, respectivamente. A seleção, 
por si só, também se destaca. No úl-

timo fim de semana, a equipe bateu 
a França em Paris por 1 a 0, dando 
mostras de que poderia ser um rival 
perigoso para a seleção.

Neymar, Kaká e companhia, no 
entanto, afastaram a hipótese. Com 
bastante movimentação, o quarteto 
deu trabalho à defesa japonesa, exce-
ção feita a Oscar, não tão participativo 
quanto em jogos anteriores. Por vezes, 
a mistura ainda teve Paulinho e Rami-
res, que formaram a dupla de volan-
tes. Coube ao corintiano, aliás, abrir o 
placar aos 11 minutos, em um bonito 
chute de fora da área com o pé direito.

O segundo sairia em um pênalti du-
vidoso. Aos 20 minutos, Kaká recebeu 
de Adriano na área, e viu a bola parar no 
zagueiro, que fez um corte pelo chão. O 
árbitro viu toque de mão no lance, mar-
cou pênalti e Neymar converteu.

Com a vantagem, o ataque sen-
tiu-se ainda mais confortável para 
criar e levar perigo ao Japão. No se-
gundo tempo, Neymar foi às redes de 
novo. Logo aos 2 minutos, ele tentou 
um chute de fora da área e conseguiu 
o escanteio. Depois da cobrança, do-
minou no peito e converteu. Kaká fe-
chou a conta aos 30 minutos.

Seleção vence Japão por 4 a 0 
e Mano se fortalece no cargo

AMISTOSO INTERNACIONAL

O Verdão que perdeu na última rodada para o Náutico não terá vida fácil hoje contra o Bahia, em Salvador O Flamengo, que também está na “corda bamba”, enfrenta hoje a Portuguesa, fora de casa

O atacante Neymar comemora um dos dois gols na vitória de ontem contra os japoneses

FOTO: Divulgação FOTO: Vipcomm

FOTO: Rafael Ribeiro / CBF

HORA JOGO    ESTÁDIO 

19h30 Fluminense       x     Grêmio   Engenhão

19h30 Internacional     x     Figueirense  Beira-Rio 

19h30 Coritiba             x     Náutico   Couto Pereira 

19h30 Bahia                x     Palmeiras  Pituaçu 

22h00 Santos               x     Atlético-MG   Vila Belmiro 

22h00 Cruzeiro            x    Corinthians  Melão   

22h00 Portuguesa        x     Flamengo  Canindé

Jogos de Hoje

Sete partidas marcam hoje 
o início da 31a rodada da 
elite do futebol nacional
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Mais de 1.000 lojas podem 
ser punidas pela Receita

PENDÊNCIAS NO CARTÃO DE CRÉDITO

Penalidade imposta pela 
Secretaria é referente ao 
período de 2007 a 2010

A Secretaria de Estado 
da Receita poderá gerar re-
presentações fiscais para fins 
penais nos 1.100 estabeleci-
mentos paraibanos que estão 
com pendências em vendas 
no cartão de crédito, reali-
zadas no período de 2007 a 
2010. Caso os contribuintes 
notificados não compareçam 
à repartição fiscal mais pró-
xima do domicílio da empre-
sa no prazo de dez dias, será 
gerado um auto de infração e, 
nos casos de crimes tipifica-
dos contra a ordem tributá-
ria, também uma representa-
ção fiscal para fins penais.

O gerente executivo da 
Fiscalização da Secretaria 
de Estado da Receita, João 
Batista Neto, informou que 
a “Operação Cartão de Cré-
dito” prossegue até o final de 
outubro, quando terminará 
a entrega das notificações 

aos contribuintes. “No nosso 
mapeamento, encontramos 
débitos do ICMS nas vendas 
do cartão de crédito dessas 
empresas que são passíveis 
de cobrança perante a Se-
cretaria de Estado, por isso 
torna-se importante o com-
parecimento das empresas 
para a regularização no pra-
zo estabelecido no ato da 
notificação como forma de 
evitar autuações e as repre-
sentações fiscais para fins 
penais”, orientou o gerente.

Com a Portaria 113 em 
vigor em julho, que trata da 
representação fiscal, os con-
tribuintes paraibanos com 
inscrição estadual que come-
terem crimes contra a ordem 
tributária, além de pagar o 
tributo devido, poderão ser 
processados criminalmente 
no Tribunal de Justiça. A par-
ceria estabelecida entre a Se-
cretaria de Estado da Recei-
ta e o Ministério Público vai 
otimizar o envio dos proces-
sos à Justiça. A recém-criada 
Promotoria especializada no 

combate aos crimes de or-
dem tributária no Ministério 
Público será responsável por 
oferecer denúncias ao Tribu-
nal para penalizar criminal-
mente os possíveis sonega-
dores dos tributos estaduais. 

Segundo a portaria nº 
113, se a decisão final pro-
ferida pelo Conselho de Re-
cursos Fiscais da Receita 
Estadual comprovar o ato 
ilícito do contribuinte e o 
pagamento não efetuado no 
período estipulado pela por-
taria, a representação fiscal 
para fins penais será enca-
minhada ao Ministério Públi-
co para oferecer denúncia à 
Justiça contra o contribuinte 
que cometeu crime contra a 
ordem tributária. 

Balanço
Com apenas três meses 

em vigor da Portaria 113, 
que trata da representação 
fiscal para fins penais, já acu-
mula 295 representações 
fiscais com um crédito gera-
do de R$ 89 milhões e 438 

mil. Somente em setembro, 
foram geradas 141 represen-
tações fiscais pelos auditores 
da Receita Estadual, o que 
representa quase o dobro 
do último mês (73), além de 
um crédito tributário de R$ 
27 milhões e 812 mil, acima 
também de agosto (R$ R$ 20 
milhões e 952 mil). 

Desde 1º de julho deste 
ano, entrou em vigor no Esta-
do a portaria que regulamen-
tou as representações fiscais 
para fins penais. A medida 
visa coibir a sonegação fiscal e 
o crescimento da Dívida Ativa 
do Estado, oriundo de não pa-
gamento, por exemplo, dos tri-
butos sonegados. Agora, todo 
auto de infração que conte-
nha crimes tipificados em lei 
contra a ordem tributária de 
tributos estaduais como, por 
exemplo, a sonegação fiscal 
gera automaticamente uma 
representação fiscal, dentro 
do sistema corporativo da 
Receita Estadual, chamado de 
ATF (Arrecadação, Tributa-
ção e Fiscalização).

RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2012
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA ZONA URBANA DESTE MU-

NICÍPIO. LICITANTE HABILITADO: COFEN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA. 
Não havendo recursos, fica marcada a ABERTURA DAS PROPOSTAS PARA O DIA 26/10/2012 ÁS 
09:00 na sala da CPL. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 08:00 as 
11:00 horas de segunda a sexta-feira. Telefone: 83-3372-2246/2447, licitacaocuite@yahoo.com.br.

Cuité/PB, 16 de outubro de 2012.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2012
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público o seguinte resultado: Sendo habilitadas as empresas SANTA LUZIA ENGENHARIA 
LTDA, SETA CONSTRUÇÕES LTDA, CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA, LOPEL LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA, CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA, EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, CEDRO ENGENHARIA LTDA, VIGA 
ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA PIRES LTDA, JADA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
LTDA e COENCO CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA. Sendo inabilitadas 
as empresas ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, F. J. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMEN-
TOS LTDA, IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA PRINCESA 
DO VALE LTDA, CONSTRUTORA FERREIRA LTDA, CONSTRUTORA CAVASA VALAS E SANEA-
MENTO LTDA, SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA PRINCESA 
DO VALE LTDA, TERRACON – TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, LORENA & ÁDRIA 
CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA, GERCAL CONSTRUÇÕES, PROJETOS E 
SERVIÇOS LTDA e SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Designado o dia 23.10.2012, 
às 09:00 horas para abertura dos envelopes propostas. 

Santana dos Garrotes - PB,  08 de  Outubro  de 2012.
GUALBA GEANE LOPES BIDÔ

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços n° 026/2012, para aquisição de medicamentos, material medico 
hospitalar e outros e ADJUDICO o seu objeto a empresa vencedora SULFRAMED COMERCIO 
DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA, para o Lote I  com o valor de R$ 39.666,00 (trinta 
e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais), para o Lote II com o valor de R$ 26.810,00 (vinte e 
seis mil, oitocentos e dez reais), para o Lote III com o valor  de 11.742,00 (onze mil, setecentos e 
quarenta e dois reais), para o Lote IV com o valor de R$ 9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta 
reais) e para o Lote V com o valor de R$ 22.801,80 (vinte e dois mil, oitocentos e um reais e oitenta 
centavos), totalizando o valor global dos lotes em R$ 110.859,80 (cento e dez mil, oitocentos e 
cinqüenta e nove reais e oitenta centavos), conforme mapa comparativo de preços e carta proposta.

Ibiara - PB, 16 de Outubro de 2012.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito

ESQUADRUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ/CPF 35.427.145/0001-58, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença 
de Instalação para a atividade de: Edificação Residencial Multifamiliar composta por 48 apartamentos 
distribuídos em 02 blocos, com sistema de esgotamento interligado com a rede pública da CAGEPA, 
situado à Rua Alvorada S/N, ST 55, QD 001, LT 0341, Planalto da Boa Esperança, João Pessoa/
PB. Processo nº2012-007439/TEC/LI-1706.

RODRIGO BRONZEADO CAHINO – CPF Nº 768.944.524-15, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Edificação 
Multifamiliar com 04 Unidades Habitacionais – AC: 186,35m² - GRAMAME – JOÃO PESSOA – PB. 
Processo: 2012-007351/TEC/LO-3911.

A5 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 11.110.762/0001-67, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Instalação – Edificação Multificação Multifamiliar com 04 Unidades Habitacionais AC-204,29m² - 
SANTA RITA – PB. Processo: 2012-007399/TEC/LI-1702.

ED EK JOSE ANDRE DE SIQUEIRA – CNPJ/CPF Nº 415.346.034-68, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3991/2012 
em João Pessoa, 5 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar 
com 02 unidades, dotado de sistema de esgotamento sanitário (fossa séptica e sumidouro), na Rua 
João Antônio da Silva, S/N – Setor 56 – QD. 106 LT. 0129 – GRAMAME  Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-003261/TEC/LO-1509.

J.F. SOARES E CIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 24.220.972/0002-30, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1901/2012 
em João Pessoa, 17 de julho de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Transporte Rodoviário 
de Combustíveis Automotivos líquidos em caráter permanente, Placa NQE 3967/PB, OEU 2328/
PB e MOV 1702/PB, na Rua Severino Bezerra Cabral, 153 – BR 104 KB 143 – Centro Município: 
QUEIMADAS – UF: PB. Processo: 2012-003179/TEC/LO-3075.

ENGENHO NOVO E BEATRIZ AGROINDUSTRIAL LTDA – CNPJ Nº 12.737.136/0001-68, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Solic. 
Ren. de Lic. de OP.LOA Nº 2136/09 – Fabricação Engarrafamento e Comercialização de Cachaça 
– Engenho Novo e Beatriz Agroindustrial LTDA NURECG. Processo: 2012-0073319/TEC/LOP-0070.

POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SANTA ANA LTDA – CNPJ/CPF Nº 
12.920.377/0001-48, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3931/2012 em João Pessoa, 2 de outubro de 2012 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio de Combustíveis – Gasolina, Álcool e Diesel, 
na Rodovia BR 412 km 74 – Zona Rural Município: SERRA BRANCA – UF: PB. Processo: 2010-
006966/TEC/LO-2477.

POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SANTA ANA LTDA – CNPJ/CPF Nº 
12.920.377/0001-48, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3328/2012 em João Pessoa, 10 de setembro de 2012 
– Prazo 730 dias. Para a atividade de: Transporte de Combustíveis, Gasolina, Álcool e Diesel, para 
Todo Estado da Paraíba, Placa NPU -6160 - no Percurso CABEDELO/MONTEIRO Município – UF: 
PB. Processo: 2012-003904/TEC/LO-3285.

DISTRIBUIDORA DE GÁS SÃO FRANCISCO LTDA – CNPJ/CPF N 14.434.537/0001-74, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 3329/2012 em João Pessoa, 10 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Transporte de GLP para cidade de Serra Branca, veículo Placa MMO-8005/PB, na 
Rua Bartolomeu Maracajá, S/N – PILÃO Município: SERRA BRANCA – UF: PB. Processo; 2012-
005179/TEC/LO-3486.

FALCO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.722.524/0001-40, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 3973/2012 em João Pessoa, 5 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Edificação residencial multifamiliar com 10 unidades, na Rua José Vitorino de Araújo LT. 58 
QD. 379 – Bancários Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005546/TEC/LO-1031.

JW CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.804,788/0001-78, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
3969/2012 em João Pessoa, 5 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação 
residencial multifamiliar com 16 unidades, na Rua Aurélio Albuquerque QD 35, LOTE 162 – Jardim 
Cidade Universitária Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005423/TEC/LO-1013.

EDSON DIAS VICENTE – CNPJ/CPF Nº 07.134.077/0001-01, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3044/2012 
em João Pessoa, 30 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Bar e Restaurante 
com música ao vivo (Forró Pé de Serra), na Rua Valdemar Galdino Naziazeno Nº 460 JOÃO PAULO 
II Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2011-001274/TEC/LO-0400.

ROSILENE ANDRE DE SOUZA – CPF Nº 010.342.494-60, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Edificação 
Multifamiliar com 03 Unidades Habitacionais – AC: 222,30m² - BAYEUX – PB. Processo: 2012-
007402/TEC/LO-3929.

ROSILENE ANDRE DE SOUZA – CNPJ/CPF Nº 010.342.494-60, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 3762/2012 em 
João Pessoa, 26 de setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção de três 
unidades habitacionais, na Rua São Domingos – S/N Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 
2012-005995/TEC/LP-1075.

MARIA TEREZA CAVALCANTI DE SÁ – CNPJ/CPF Nº 03.769.557/0001-80, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3320/2012 em João Pessoa, 10 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Comércio Varejista de Materiais de Construção e Madeiras, na Avenida Liberdade Nº 1414. LOJA 
– A Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 2011-006353/TEC/LO-1993.

TERRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.199.187/0001-43, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 4040/2012 em João Pessoa, 11 de outubro de 2012 – Prazo: 1080 dias. Para a atividade de: 
Edificação residencial multifamiliar com 224 unidades habitacionais e sistema de esgotamento 
sanitário interligado e a rede coletora da Cagepa, na Rua José Dantas de Almeida – LT. 1432 – 
Bairro das Indústrias Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007302/TEC/LI-1691.

TERRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.199.187/0001-43, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 4042/2012 em João Pessoa, 11 de outubro de 2012 – Prazo: 1080 dias. Para a atividade de: 
Edificação residencial multifamiliar com 256 unidades habitacionais e sistema de esgotamento 
sanitário interligado e a rede coletora da Cagepa, na Rua José Dantas de Almeida – LT. 1363 – 
Bairro das Indústrias Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007300/TEC/LI-1689.

TERRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.199.187/0001-43, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 4055/2012 em João Pessoa, 11 de outubro de 2012 – Prazo: 1080 dias. Para a atividade de: 
Edificação residencial multifamiliar com 256 unidades habitacionais (Vieira Diniz III) e sistema de 
esgotamento sanitário interligado e a rede coletora da Cagepa, na Rua Maria José Dantas de 
Almeida, LT. 1209 – Bairro das Indústrias Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-
007303/TEC/LI-1692.

TERRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.199.187/0001-43, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 4041/2012 em João Pessoa, 11 de outubro de 2012 – Prazo: 1080 dias. Para a atividade de: 
Edificação residencial multifamiliar com 256 unidades habitacionais e sistema de esgotamento 
sanitário interligado e a rede coletora da Cagepa, na Rua Maria José Dantas de Almeida, LT. 1294 
– Bairro das Indústrias Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007301/TEC/LI-1690.

A Empresa MARINEIDE ALVES DOS SANTOS ME, inscrita no CNPJ nº 11.078.230/0001-90, torna 
público que requereu a SEMAM – Secretaria do Meio Ambiente, a Licença Prévia, para a reforma 
do seu restaurante situado na Rua Presidente Raniere Mazilli, s/n, EMPASA – Cristo Redentor – 
João Pessoa – PB.

FABIO HENRIQUE CAVALCANTE DE SOUZA – CPF Nº 024.668.094-60, torna público que reque-
reu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de Licença 
Prévia, para Construção de uma Edificação Residencial Multifamiliar, situado a Rua Luiz Gonzaga 
Mendes Lima QD. 097 LT. 260 – José Américo – João Pessoa/PB.

A União - Superintendência 
de Imprensa e Editora vai realizar 
concurso nacional para escolha 
da logomarca comemorativa alu-
siva aos seus 120 anos, cuja data 
transcorre no dia 2 de fevereiro. 
A logomarca vencedora será uti-
lizada nos eventos do aniversário 
e material de divulgação. Os três 
primeiros classificados receberão 
R$ 3,5 mil, R$ 1 mil e R$ 500, res-
pectivamente. O edital contendo 
todas as especificações para apre-
sentação dos projetos está publi-
cado no Diário Oficial de hoje. 

De acordo com o edital, as 
inscrições começam amanhã e 
podem ser feitas até o dia 1º de 
dezembro, exclusivamente pe-
los Correios, em modalidade de 
entrega rápida e segura para o 
endereço de A União Superinten-
dência de Imprensa e Editora, BR-
101, km 3, no Distrito Industrial, 
CEP-58.082-010 – João Pessoa-PB. 
No envelope deve constar a infor-
mação Concurso Nacional Logo-
marca A União Superintendência 
de Imprensa e Editora 120 anos. 
Junto com a ficha de inscrição, 
deverão ser encaminhadas cópias 
da identidade e do CPF. Os candi-

datos menores de 18 anos devem 
apresentar autorização dos res-
ponsáveis.

Cada candidato pode inscre-
ver apenas um projeto, que deve-
rá ser inédito. Estão impedidos de 
participar empresas e instituições 
ou pessoas ligadas diretamente 
às comissões de organização e jul-
gamento do concurso, bem como 
integrantes de comissões de licita-
ções e contratados para prestarem 
serviços ao concurso e ainda côn-
juges ou parentes desses. As inscri-
ções são gratuitas.

Conforme os critérios técnicos 
do concurso, os projetos da logo-
marca alusiva aos 120 anos de A 
União deverão ser encaminhados 
em cópias impressas em três ta-
manhos – 18x27cm, 10x15cm e 
5x7,5cm – em papel A4, branco, 
gramatura livre, sendo uma cópia 
colorida e uma em preto e branco 
de cada tamanho. Também deve-
rão ser encaminhadas cópias em 
CD, DVD e pen-drive nos arquivos 
TIF e CDR, além de texto de no má-
ximo 30 linhas impresso em quatro 
vias com justificativa conceitual e 
estudos para o desenvolvimento 
da logomarca. As peças do proje-
to não podem conter marcas, no-
mes, pseudônimos, assinaturas ou 
quaisquer indicações que identifi-

quem a autoria, sob pena de des-
classificação.

Julgamento 
O julgamento do concurso 

ficará a cargo de uma comissão 
composta por cinco membros titu-
lares e cinco suplentes, nomeada 
pelo superintendente. Os projetos 
considerados habilitados serão jul-
gados, entre os dias 2 e 17 de de-
zembro, sob os critérios de criativi-
dade, originalidade, comunicação, 
aplicabilidade, representatividade 
e institucionalidade, que terão 
pontuações de 1 a 10. 

Os concorrentes selecionados 
deverão apresentar Certidão Con-
junta Negativa de Débitos Relati-
vos aos Tributos Federais e à Dívi-
da Ativa da União e um termo de 
cessão de direitos autorais patri-
moniais, incluindo declaração de 
que o projeto é de sua autoria.

A ficha de inscrição e o edi-
tal serão disponibilizados no en-
dereço eletrônico www.paraiba.
pb.gov.br e na Comissão de Li-
citação, na sede de A União, BR-
101, km 3, no Distrito Industrial, 
das 8h às 17h. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
3218-6535 ou pelo email concur-
sologomarca120anos@auniao.
pb.gov.br

A União lança concurso nacional 
para escolha da nova logomarca 

120 ANOS DE FUNDAÇÃO

A Universidade Federal 
da Paraíba vai fazer adap-
tação das novas normas em 
face da publicação do Decreto 
Nº 7824, de 11 deste mês as-
sinado pela presidente Dilma 
Roussef que determina reser-
vas de vagas para estudantes 
que tenham cursado integral-
mente o Ensino Fundamental 
em escolas públicas.

De acordo com o pro-

fessor Valdir Barbosa, da 
Pró-Reitoria de Graduação 
da UFPB não vai mais exigir 
a conclusão das três séries 
do Ensino Fundamental. Em 
2013, serão reservadas 35 
por cento das vagas para 
aqueles que tiverem conclu-
ído pelo menos três séries do 
Ensino Fundamental e Médio 
em escolas públicas.

Quando a provável alte-

ração no calendário de pro-
vas do PSS o professor Valdir  
Barbosa disse também que 
ainda não está definido e que 
isso deverá acontecerá até 
sexta-feira, 19.

Enquanto isso, a Coperve 
informou que a concorrência 
para o PSS somente será di-
vulgada após conclusão dos 
estudos sobre a adaptação 
das normas da comissão às 

novas regras sobre reserva 
de vagas determinadas pelo 
decreto presidencial.

O professor João Batis-
ta Correia Lins Filho, pre-
sidente da Coperve, disse 
que a divulgação da concor-
rência está na dependência 
dos estudos a ser procedido 
pela UFPB  sobre a adapta-
ção de suas normas às no-
vas diretrizes.

UFPB atende decreto e fará suas 
adaptações para a reserva de vagas

PARA ESTUDANTES

Cleane Costa
cleanec@gmail.com



TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

AVISO DE ADIAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL No 00016/2012
A Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS, 

torna público aos interessados e ao público em geral, que em virtude de interposição de recur-
so administrativo interposto pela empresa INSTITUTO BEZERRA NELSON, o pregão acima 
mencionado não irá mais ser realizado na data e horário previsto, pois iremos marcar nova 
data e horário para realização do mesmo. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
nos dias utéis, na sede desta Prefeitura Municipal.

Marizópolis (PB)., 16 de Outubro de 2012

LUCIANA SILVA SOUZA
(Pregoeira Oficial)

CARTÓRIO DO 7o OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA – PB

Eu, ALEXANDRE JORGE GOMES WANDERLEY SANTOS, portador da Cédula de Identidade 
sob nº 3.826.861 SSP/PB e do CPF Nº 532.422.384-00, brasileiro, solteiro, comerciante, residente 
e domiciliado à Rua Marechal Hermes da Fonseca nº 42 – Apartamento nº 203 – Bessa – João 
Pessoa – PB; requero a V.S.a Que seja revogada a procuração pública, lavrada no 7º ofício 
de notas, as FLS 088 DO LIVRO 514, em data 02 de agosto de 2012 onde consta como OU-
TORGADO: JOÃO FERNANDO PESSOA SILVEIRA FILHO, portador da cédula de identidade 
nº 1.259.072 SSP/PB e CPF nº 733.724.714-15, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Poeta Luiz Raimundo de Carvalho, 413, Jardim Oceania – nesta capital:

JOÃO PESSOA, 15 de Outubro de 2012

ALEXANDRE JORDE GOMES WANDERLEY SANTOS

CARTÓRIO DO 7o OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA – PB

Eu, ALEXANDRE JORGE GOMES WANDERLEY SANTOS, portador da Cédula de Identidade 
sob nº 3.826.861 SSP/PB e do CPF Nº 532.422.384-00, brasileiro, solteiro, comerciante, residente 
e domiciliado à Rua Marechal Hermes da Fonseca nº 42 – Apartamento nº 203 – Bessa – João 
Pessoa – PB; requero a V. S.a Que seja revogada a procuração pública, lavrada no 7º ofício 
de notas, as FLS 157 DO LIVRO 512, em data 08 de Junho de 2012 onde consta como OU-
TORGADO: JOÃO FERNANDO PESSOA SILVEIRA FILHO, portador da cédula de identidade 
nº 1.259.072 SSP/PB e CPF nº 733.724.714-15, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Poeta Luiz Raimundo de Carvalho, 413, Jardim Oceania – nesta capital:

JOÃO PESSOA, 15 de Outubro de 2012

ALEXANDRE JORGE GOMES WANDERLEY SANTOS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE LOTEAMENTO

A TABELIÃ DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PIANCÓ, ESTADO DA PARA-
ÍBA, LÍGIA DANUSA MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIO, em virtude da lei, etc.

FAZ PÚBLICO, para o conhecimento de interessados, cumprindo ao que determina o 
art. 2º do decreto – Lei nº 58, de 10/12/1937, regulamentado pelo Decreto-Lei nº 3.079, 
de 15/09/1938, com as modificações introduzidas, pelo Decreto-Lei nº 271, de 28/02/1964, 
adaptada a atual Lei nº 6.015 do ano de 1973, dos registros Públicos e com alterações da lei 
nº 6.766, de 19/12/1979, que O Sr. MANOEL PEREIRA NETO, brasileiro, casado, aposen-
tado, portador da Carteira de Identidade RG nº 611.730 (2ª Via) SSP/PB, inscrito no CPF/
MF nº 044.577.494-00, residente e domiciliado no Sítio Riacho do Boqueirão, Município de 
Igaracy-PB, desta Comarca, depositou o Memorial Descrito, Planta e demais documentos, 
relativos a um terreno ora urbano ora transformado no LOTEAMENTO IZABEL MARIA DA 
CONCEIÇÃO, limitando-se NORTE, com a área urbana do Município de Igaracy, Bairro Padre 
Aristides; SUL, com o mesmo proprietário Manoel Pereira Neto; LESTE com, Djalma Costa 
Brasileiro: OESTE com Francisco de Sousa Brasileiro. O referido Loteamento “IZABEL MARIA 
DA CONCEIÇÃO”, é composto de 16 Quadras, e total de 362 lotes. Título de Domínio: Escritura 
Pública de Compra e Venda lavrada nas Notas do Cartório único de Igaracy, desta Comarca, 
livro nº 09, fls. 151/152, datada de 03/09/1992, registrada sob o nº R15-1.147, livro 2-S, fls. 
05. E para que ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado por três 
(03) vezes consecutivas nos jornais de maior circulação deste Estado, inclusive no Diário da 
Justiça ou Oficial. Decorrido o prazo de quinze (15) dias da última publicação, não havendo 
nenhuma impugnação por parte de quem quer que seja, será o Loteamento “IZABEL MARIA 
DA CONCEIÇÃO”, legalmente registrado, não cabendo qualquer recurso. Dado e passado 
nesta cidade de Piancó, aos três (03) dias do mês de outubro de 2012. Eu, LÍGIA DANUSA 
MONTENEGRO BENTO DE SOUZA, Tabeliã do registro de Imóveis o digitei e assino.

LÍGIA DANUSA MONTENEGRO BENTO DE SOUZA
Tabeliã do registro de Imóveis

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO – CNPJ/CPF Nº 
09.074.998/0001-43 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3968/2012 em João Pessoa, 5 de outubro de 
2012 – Prazo: 365 dias.  Para a atividade de Construção do Centro de Apoio à Distribuição de 
Alimentos da Agricultura Familiar. Na(o) – Sede do Município – São Sebastião do Umbuzeiro – UF: 
PB. Processo: 2012-003087/TEC/LI-1493.

João Pessoa > Paraíba > quarta-FEIra, 17 outubro de 2012Publicidade
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Responsavel.: CASABLANCA CONTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 007715999/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            952,00
Cedente.....: MARNOL MARMORES ARTISTICOS 
DO NORDE
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052593
Responsavel.: COND  DO EDIFICIO RES  CANDIDO 
PORT
CPF/CNPJ....: 012485580/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.750,00
Cedente.....: LEONARDO DAMIANI RANSSOLIN
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052559
Responsavel.: CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
CPF/CNPJ....: 009076228/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            261,96
Cedente.....: O BORRACHAO BR LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052479
Responsavel.: DELTA TELECOM LTDA
CPF/CNPJ....: 004911452/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            160,00
Cedente.....: V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTO-
MOTIVOS L
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051919
Responsavel.: DIEGO ILAN MENESES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 036940774-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             52,70
Cedente.....: ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052070
Responsavel.: EDNA MARIA PINHEIRO DANTAS 
DO NASCI
CPF/CNPJ....: 005630365/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            667,25
Cedente.....: JOAO PESSOA DISTRIBUIDORA DE 
ALIMEN
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053204
Responsavel.: ELEICAO 2012 LUIZ FABIO GOMES 
VEREA
CPF/CNPJ....: 016157830/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.900,00
Cedente.....: ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI 
ME
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052579
Responsavel.: ELLYSON JOSE COSTA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 094338654-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            270,00
Cedente.....: ARAUJO PAIVA C D LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052026
Responsavel.: FLEX CENTER PECAS E SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 007822730/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            161,87
Cedente.....: ORLY VEICULOS COMERCIO E IM-
PORTACAO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052460
Responsavel.: GLAUCIO NOBREGA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 514519304-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            163,24
Cedente.....: FENIX SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053150
Responsavel.: HOMSS SISTEMAS ELETRONICOS LTD
CPF/CNPJ....: 013427006/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.356,67
Cedente.....: ELSYS EQUIP ELETRONICOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052908
Responsavel.: JOSE SERGIO DE PONTES
CPF/CNPJ....: 290779234-20
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$         25.876,95
Cedente.....: FERREIRA & CHAGAS ADVOGADOS
Apresentante: FERREIRA & CHAGAS ADVOGADOS
Protocolo...: 2012 - 051896
Responsavel.: LUCIA TAVARES MONTEIRO
CPF/CNPJ....: 009446656/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            541,00
Cedente.....: ORION FUNDO DE INVEST EM DIREITOS C
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052818

Responsavel.: MANAH TINTAS LTDA
CPF/CNPJ....: 013311789/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            512,37
Cedente.....: SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL 
INDUSTRI
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052570
Responsavel.: MARIA JOSE DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ....: 025315744-76
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$          9.451,53
Cedente.....: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A
Protocolo...: 2012 - 052419
Responsavel.: MARIA DAS NEVES FLOR DE OLIVEIRA-ME
CPF/CNPJ....: 004891547/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.350,05
Cedente.....: INDUSTRIA DE CALCADOS FREITAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052336
Responsavel.: MARIA DA PENHA MARREIRO DE 
PONTES
CPF/CNPJ....: 251266524-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             31,90
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051747
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            530,38
Cedente.....: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052864
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.166,52
Cedente.....: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052884
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            530,38
Cedente.....: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052865
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.166,52
Cedente.....: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052885
Responsavel.: ROBINSON GOMES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 499369994-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            400,00
Cedente.....: COND DO EDIFICIO PAULINA VIRGOLINO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052022
Responsavel.: RONALDO ALVES LIMA FILHO
CPF/CNPJ....: 011320654-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            966,07
Cedente.....: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS 
MINAS NOR
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052617
Responsavel.: SIDICLEI PAULINO ALVES
CPF/CNPJ....: 019588764-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            658,00
Cedente.....: ZENILDA MARINHO PACHECO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052797
Responsavel.: S P  CONST  LTDA
CPF/CNPJ....: 007834969/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            103,74
Cedente.....: PROJECTA MAT DE CONSTRU O LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053248
Responsavel.: WILDE ALBUQUERQUE DE MENEZES
CPF/CNPJ....: 238096804-78
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            220,00
Cedente.....: COND ED EXPEDICIONARIOS I
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053041
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,  17/10/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

2o VARA

EDITAL DE CITAÇÃO No EDT.0002.000039-3/2012/2/SC
PRAZO: 20 DIAS
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº. 0001452-87.2012.4.05.8200   – CLASSE 28
EXEQUENTE(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
EXECUTADO(S):  MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA DE BARROS
CITAÇÃO DE: MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA DE BARROS, ora em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Efetuar pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias (artigo 652 – A, do CPC), 
ou embargar a execução, independentemente de penhora, depósito, ou caução, no prazo de 15 
(quinze) dias (artigo 736, do CPC).
VALOR DA DÍVIDA:  R$ 28.892,51 (vinte e oito mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinqüenta 
e um centavos), acrescidos dos honorários advocatícios no valor de R$ 868,00 (oitocentos e 
sessenta e oito reais).
OBSERVAÇÃO: No caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária 
será reduzida para R$434,00 (quatrocentos e trinta e quatro reais) (parágrafo único do artigo 
652 – A, do CPC). 
ADVERTÊNCIA:  Não sendo efetuado o pagamento nem opostos embargos à execução, presumir-
-se-ão aceitos pelos Executados, como verdadeiros, os fatos alegados pela Exeqüente (art. 803, 
do CPC).
PUBLICAÇÃO: O presente edital será publicado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no 
Diário da Justiça e pelo menos duas vezes em jornal local e afixado na sede deste Juízo, no local 
de costume (art. 232, III, do CPC).
SEDE DO JUÍZO:  Seção Judiciária da Paraíba, 2ª Vara, Rua João Teixeira de Carvalho, nº. 480, 
3º Andar, Brisamar, João Pessoa/PB. 
Expedi este edital por ordem do MM. Juiz Federal da 2º Vara. Eu, Sandro Wanderley Calaço, 
Técnico Judiciário, o digitei e fiz imprimir. Eu,  Ricardo Correia de Miranda Henriques, Diretor da 
Secretaria da 2ª Vara, o conferi.

João Pessoa, 25 de Setembro de 2012

TÉRCIUS GONDIM MAIA
Juiz Federal Substituto da 13ª Vara no Exercício da Titularidade da 2ª Vara.

FPS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.766.141/0001-61 Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 4007/2012 em João Pessoa, 5 de outubro 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIR C/09 UNIDADES HABITACIONAIS, DOTADO DE SUMIDOURO. 
Na(o)– R. Luiz Arnaldo Ferreira Alves, ST 45, QD 83, LT 0360  – JD CID. UNIVERSITARIA Município: 
João Pessoa - UF: PB. PROCESSO: 2012-006733/TEC/LI-1656

VALE DOS VENTOS GERADORA EÓLICA S.A. – CNPJ/CPF No 07.869.893/0001-55 torna publico 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação no 3445/2012 em João Pessoa, 13 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a ativi-
dade de: Operação da Usina Geradora de Energia Elétrica com aerogeradores – Central Geradora 
Eólica (CGE) Coelhos IV, com potencia nominal instalada de 4,8 MW na rodovia PB 065 km 23 no 
município de Mataraca – UF: PB. Processo: 2012-006647/TEC/LO-3732.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2012
Extrato da ata da sessão para julgamento de habilitação da T. Preço nº 01/12. Objeto: Obra de 

construção de módulos sanitários domiciliares com/sem sistema de abastecimento de agua MSD 
I e II, Convênio EP  1368/2007. Realizada em 20/08/2012, às 10h00min, Licitantes Inabilitadas: 
Cedro Eng. Ltda, CNPJ 07940834/0001-26, S. José Const. Ltda, CNPJ 12499326/0001-94, Const. 
Ferreira Ltda, CNPJ 05113157/0001-47, Inprel Const. Ltda, CNPJ 03757786/0001-84, Belchior Const. 
Ltda-Me, CNPJ 14798786/0001-49. Licitantes Habilitadas: NÃO HOUVE. Coremas/PB, 20/08/2012.

AVISO DE LICITAÇÃO 
A Prefeitura de Coremas através do Presidente da CPL, torna público que fará realizar a Lici-

tação: Modalidade: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2012. Objeto: Obra de construção de módulos 
sanitários dominiciliares MSD I e II no valor de R$ 154.665,60. Data: 05 de novembro de 2012. 
Horário: 09:00 (nove horas). Local: Sala de Reuniões da CPL - Sede da Prefeitura Municipal a Rua. 
Capitão Antonio Leite, nº 83, Bairro: Centro, Cidade: Coremas - PB, CEP nº 58.770-000. Suporte 
Legal: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. Edital: 
A ser adquirida por cópia ou eletronicamente na sede na CPL. 

Coremas-PB, 10 de outubro de 2012.
José Sergio da Silva Cabral

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
EXTRATO DE CONTRATO

16/10/2012
PROCESSO Nº 040/2012
PREGÃOM PRESENCIAL N° 022/2012.  
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE, 

DESTINADOS AO CONSUMO DESTE MUNICIPIO.
PARTES:    PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA e,
                  PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA.
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTI-

NADOS AO CONSUMO DESTE MUNICIPIO, subordinados a Secretaria Municipal da Administração.
RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 229.356,50 

(Duzentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Cinqüenta e Seis Reais e Cinqüenta Centavos), correndo 
a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.30 – Material de Consumo. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2012
SIGNATÁRIOS:

GERALDO LUIZ DE ARAUJO                  – Pela Prefeitura Municipal de Uiraúna
PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. – Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
 HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 040/2012, referente a Licita-
ção (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2012 de 27 de setembro de 
21012, com abertura para 11 de outubro de 2012, às 16:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Uiraúna, e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou vez 
que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do Art. 
43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocado a(s) Empresas: 
PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 13.639.397/0001-08, e INSC. 
EST. nº. 16.184.655-6, estabelecida à R. Waldemar Galdino Naziazeno,446 - Joao Paulo Ii, Joao 
Pessoa, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 229.356,50(Duzentos e Vinte e Nove 
Mil, Trezentos e Cinqüenta e Seis Reais e Cinqüenta Centavos); para tomar conhecimento da nota 
do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob 
as penalidades da Lei.

Uiraúna PB, 16 de outubro de 2012.
GERALDO LUIZ DE ARAUJO

Prefeito Constitucional

RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2012
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS NA ZONA 

RURAL DESTE MUNICÍPIO. LICITANTES HABILITADOS: 
COFEN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA e CONSTRUTORA E SERVIÇOS 

DE LIMPEZA CRC LTDA. LICITANTES INABILITADOS: COSIMAR CONSTRUTORA CINCERA 
LTDA – Ausência do registro CREA PF, MURALHA CONSTRUTORA LTDA – Ausência da garantia 
de participação original e registro do CREA PJ vencido, ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – 
Cert. de falência e concordata vencida e PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – Ausência de 
registro do CREA PF. Não havendo recursos, fica marcada a ABERTURA DAS PROPOSTAS PARA 
O DIA 26/10/2012 ÁS 11:00 na sala da CPL. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 
159, Centro, das 08:00 as 11:00 horas de segunda a sexta-feira. Telefone: 83-3372-2246/2447, 
licitacaocuite@yahoo.com.br.

Cuité/PB, 16 de outubro de 2012.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

CONVOCAÇÃO PARA 2° CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N308/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica considerando que a primeira chamada foi DESERTO, 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 altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 05/11/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de veiculo tipo caminhão para equipe de teste de poços, destinado a Companhia de 
Desenvolvimento de Recursos Minerais da Paraíba - CDRM, 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 - 12-01607-0
João Pessoa 16 de outubro de 20012                                                             

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 N328/2012
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 14:00 horas para:

Aquisição de equipamentos de informática, destinado a Companhia Estadual de Habitação 
Popular - CEHAP, 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 - 12-01805-8
João pessoa, 16 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 N351/2012
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 31/10/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de software autocard, 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 - 12-01789-6
João pessoa, 16 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

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

REGISTRO CGE Nº. 12-01809-1
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Concorrência nº. 015/2012, do tipo 
menor preço. Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços sistemáticos e continu-
ados de engenharia para extensões de redes de distribuição de água, preparação das valas para 
a execução de ramais prediais de água, preparação de valas para tomadas de vazamentos em 
adutoras, redes de distribuição e ramais prediais de água, recuperação de pavimentação asfáltica 
e em paralelepípedos, travessias de vias pelo método não destrutivo, desobstrução e limpeza de 
coletores, emissários, poços de visita, manutenção e recuperação de estações de tratamento de 
esgotos sanitários e outros serviços afins, na cidade de Campina Grande, pertencente à Gerência 
Regional da Borborema, no Estado da Paraíba. Abertura: 22/11/2012 – às 15:00 horas. Adquirir o 
Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, s/n, no Bairro 
de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: 
cpl@cagepa.pb.gov.br. 

João Pessoa, 15 de outubro de 2012.
Marilene Caiaffo Cavalcante

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª ABERTURA *
CONVITE Nº 002/12

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

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

Valor Orçado (ou Máximo): R$ 79.937,50
Retirada do Edital: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interessados, 

de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 
14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 
n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

Data de Recebimento e Abertura dos Envelopes: Dia 31/10/2012, às 14h30min na sede da 
PBGÁS, no endereço acima. 

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente CPL

* Republicação haja vista a PBGÁS não ter funcionado dia 15/10/2012.

AVISO DE LICITAÇÃO* 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/12

Registro CGE Nº. 12-01606-2
Objeto: Aquisição de flanges cego, flanges pescoço, raquetes, cotovelos, bujões, buchas, tês, 

tês de redução, niples, tampões, luvas, cruzetas, curvas de retorno, válvulas de ½”, 1” e 2”, tubos de 
condução e uniões e conjuntos de parafusos, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.

Retirada do Edital: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e www.licitacoes-e.com.br / ou 
obtido pelos interessados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min 
às 11h30min e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente 
Epitácio Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

Local (Site): www.licitacoes-e.com.br
Abertura: 01 de novembro 2012, às 10h30min (horário de Brasília).
Encaminhamento das propostas de preços: A partir da divulgação do Edital até as 10h00min 

do dia 01/11/2012.
FABÍOLA GOMES DOS SANTOS

Pregoeira
*Alteração da data de abertura em virtude de retificação do termo de referência.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/12

Registro CGE Nº. 12-01780-3
OBJETO: Aquisição, montagem, instalação e pré-operação de cavalete de regulagem e se-

gurança de gás natural com fornecimento de material para operação do sistema Dual Fuel a ser 
instalado em motor de um grupo gerador com potência de 450 KVA, em conformidade com o Anexo 
Q4 – Memorial Descritivo.

RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interes-
sados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min 
e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 30/10/2012, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/12

Registro CGE Nº. 12-01749-0
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de limpeza e conservação 

de bens móveis e imóveis, copeiragem, supervisor, office-boy, motorista e recepcionista a serem 
executados nas instalações da Sede PBGÁS, situada à Av. Epitácio Pessoa, 4756 – Cabo Branco 
– João Pessoa/PB, no Anexo I, situado à Av. Epitácio Pessoa, 4841 – Cabo Branco – João Pessoa/
PB, no Galpão, situado à Avenida Projetada II – Loteamento Parque Esperança, Quadra 11 – Lote 
8A – Cabedelo e no Escritório de Campina Grande, situado à Rua Tiradentes, 20, salas 201 e 
202 – Centro – Campina Grande/PB, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.

Retirada do Edital: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e www.licitacoes-e.com.br / ou 
obtido pelos interessados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min 
às 11h30min e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente 
Epitácio Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

Local (Site): www.licitacoes-e.com.br
Abertura: 31 de outubro 2012, às 10h30min (horário de Brasília).
Encaminhamento das propostas comerciais: A partir da divulgação do Edital até as 10h00min 

do dia 31/10/2012.
FABÍOLA GOMES DOS SANTOS

Pregoeira

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/12

Registro CGE Nº. 12-01158-7
Objeto: Aquisição de cilindros, válvulas reguladoras e demais acessórios para utilização na rede 

de distribuição de gás natural da PBGÁS, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através do Pregoeiro constituído pela Decisão 

DE PRE 050/11, procedeu à adjudicação do Lote único do referido certame à empresa VALMIG – Co-
mércio e Assessoria Técnica de Equipamentos LTDA, com o Valor Total de R$ 28.845,17 (vinte e oito 
mil oitocentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos). João Pessoa, 11 de outubro de 2012.

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/12

Registro CGE Nº. 12-01158-7
Objeto: Aquisição de cilindros, válvulas reguladoras e demais acessórios para utilização na rede 

de distribuição de gás natural da PBGÁS, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.
Nos termos da ata apresentada pela Pregoeira, HOMOLOGO o Lote único do referido certame 

à empresa VALMIG – Comércio e Assessoria Técnica de Equipamentos LTDA, com o Valor Total 
de R$ 28.845,17 (vinte e oito mil oitocentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos). João 
Pessoa, 11 de outubro de 2012.

DAVID DOS SANTOS MOUTA
Diretor Presidente – em exercício

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 02.02.12.557 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2012
DATA DE ABERTURA: 29/10/2012 - ÀS 09:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-01787-0
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO PARA O SERVIÇO DE VERIFI-

CAÇÃO DE ÓBITOS E ESCLARECIMENTO DE CAUSA MORTIS – SVO.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

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

João Pessoa, 15 de outubro de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 09.02.12.506 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2012
DATA DE ABERTURA: 30/10/2012 - ÀS 09:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-01819-0
OBJETO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS GIRATÓRIAS, MESAS E ARMÁRIOS) 

PARA O NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E PESQUISA OPERACIONAL.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

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

João Pessoa, 16 de outubro de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial
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