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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,026 (compra) R$ 2,027 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,950 (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,645 (compra) R$ 2,647 (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil
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2.3m
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baixa
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0.4m

0.2m

l Palestra hoje na UFPB comemora Dia Nacional do Arquivista 

l  “Viver em Cristo” deve reunir 10 mil pessoas domingo, em Campina  

l Banda Brasis faz show no Corredor Cultural da Praça Rio Branco amanhã

l UEPB inscreve para oito minicursos a partir de segunda-feira

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Preço do litro de gasolina sobe 
10,78% em um mês na capital

Ano CXIX
Número 224

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Altura

Como se Fosse 
[Im]Possível 
Ficar Aqui, hoje 
em Campina

Inscrições 
do Programa 
Bolsa Atleta 
começam hoje

Prêmio AETC 
vai homenagear 
Martinho 
Moreira Franco

FOTO: Ortilo Antônio

Pesquisa realizada pelo 
Procon-JP constatou que 
o menor preço registrado 
para o litro de gasolina 
teve aumento de 10,78% 
nos postos de gasolina de 
João Pessoa em um mês. 
PágInA 25
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O vice-governador Rômulo Gouveia assinou durante solenidade ontem à noite 
a ordem de serviço para o início das obras de recuperação da sede da Fundação 
Casa de José Américo. Estão previstos investimentos de R$ 600 mil. PágInA 4

Médicos alertam para cuidados que ciclistas precisam ter para evitar acidentes PágInA 13

R$ 600 mil para a FCJA
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Henilton Menezes fala
sobre ações do Minc 
para incentivar o 
consumo cultural

ENTREVISTA

A Justiça Eleitoral iniciou 
ontem o trabalho de prepa-
ração das urnas eletrônicas 
para o segundo turno das 
eleições. PágInA 18

A política de seguran-
ça pública implantada na 
Paraíba recebeu elogios de 
representantes da Senasp, 
em Brasília. PágInA 4

TRE inicia 
preparação de 
2.078 urnas para 
pleito em JP e CG

Política pública 
implantada na 
Paraíba recebe 
elogio da Senasp 

eleiçõeS

SeguRAnçA

Deputados 
criticam a 
“indústria da 
licença” na AL

PágInA 17

Concursos oferecem vagas 
com salários de até R$ 21 mil

ECONOMIA

PágInA 14

FOTO: Marcos Russo



Quem, entre doze personagens 
suspeitos, matou o malandro Max? 
Com essa fórmula surrada a Rede Glo-
bo enreda na trama da novela “Aveni-
da Brasil”, de João Emanuel Carneiro, 
milhões de brasileiros e brasileiras 
ávidos pela catarse final, sob a hipnó-
tica luz prateada venusiana.

A mídia potencializa o suposto 
feitiço fazendo crer que não se fala 
em outra coisa neste país continental 
a não ser na morte de Max, o celera-
do. Comenta-se que até a presidente 
Dilma teria adiado para sábado com-
promissos políticos de apoio a candi-
datos petistas, para evitar a disper-
são de eleitores.

Novela é um produto como outro 
qualquer. A diferença é que é muito 
rentável entre os bens simbólicos à 
venda. O mais nobre produto da indús-
tria do audiovisual brasileira, do ponto 
de vista do faturamento. Daí as sofisti-
cadas estratégias de marketing utiliza-
das para seduzir os consumidores.

Os noticiários e os programas 
de trivialidades reproduzem o rito 
e perpetuam o mito. Quem matou 
Marx? Quem matou Marx? Quem ma-
tou Marx? Quem matou Marx? Quem 
matou Marx?... O cérebro mais re-
sistente cede a essas marteladas di-
árias, e a pergunta ecoa sem fim na 
caixa vazia.

No plano do Brasil real, espera-se 
que uma parte considerável da popu-
lação do país também se transforme 
em audiência cativa para o final das 
grandes novelas hoje em andamen-

to, três delas em capítulos decisivos, 
como são os casos de Carlinhos Ca-
choeira, do Mensalão e do novo Códi-
go Florestal.

Que desfecho terão as suspei-
tíssimas relações do empresário 
(?) de jogos ilegais Carlos Augusto 
de Almeida Ramos, o Carlinhos Ca-
choeira, com políticos, servidores 
públicos e empresários, ora sob in-
vestigação por uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) no Con-
gresso Nacional?

Todo o elenco de condenados 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 
no escândalo do Mensalão - o ex-mi-
nistro José Dirceu à frente – vai para 
a cadeia, pagará fiança em troca de 
liberdade, fugirá do país ou irá cum-
prir penas alternativas, como doar 
cestas básicas às casas da vovozinha? 

Após o último e indefinível ca-
pítulo do Mensalão, o STF deverá 
entrar em cena na novela do Código 
Florestal. A presidente Dilma, escu-
dada pelos ambientalistas, conse-
guirá dobrar a bancada ruralista e 
entregar ao país um conjunto de leis 
que efetivamente proteja o que resta 
da cobertura vegetal?

Hoje uma multidão estupefata 
diante dos aparelhos de televisão 
dirá “oh!” em uníssono quando des-
cobrir quem matou o malandro Max, 
abafando o som das moedas que irão 
tilintar nos cofres da Globo, cada 
uma delas representando um ponto 
na espetacular audiência que a emis-
sora deve alcançar.

Quando me perguntam se gosto de 
Nélson Rodrigues, eu digo que depende da 
lua. Tem momentos em que não consigo 
digeri-lo, mas há outros em que mergulho 
tranquilamente na morbidez de suas his-
tórias. De uma forma ou de outra, inde-
pendente da fase lunar, uma coisa é certa: 
respeito e reconheço a sua genialidade.

Caso típico de uma violenta incompreen-
são da crítica, vítima de uma sociedade 
conservadora, Nélson Rodrigues agonizava 
na luta pela consolidação de um teatro 
marcado pelas neuroses, taras e obsessões 
em torno da sexualidade humana.

Expondo almas, libidos e desvios, 
pagou um alto preço para alcançar o 
respeito e compreensão pela sua escrita. 
Foi também um caso de rebeldia e cara 
de pau – pois, sendo um homem da mídia 
e das redações de jornais, conhecia os 
caminhos que se deve trilhar para a im-
postura de um nome.

Em 1943, o diretor polonês Ziem-
binski, recentemente chegado ao Brasil, 
fez uma leitura de “Vestido de Noiva” 
com a lupa de um verdadeiro clínico. 
Ziembinski foi útil para Nélson Rodri-
gues da mesma maneira que Nélson foi 
essencial para ele. Duas mãos inquietas, 
com uma visão de teatro à frente do 
tempo, acabaram se juntando num país 
cediço e empanturrado de pornochan-
chadas.

Por outro lado, enquanto se pro-
clamava o surgimento de um teatro 
esteticamente moderno, e a chegada de 
um autor sem papas na língua, durante 
umas três décadas Nélson carregou o 
estigma de uma dramaturgia “devassa”. 
Contraditoriamente, era sempre espera-
do e aclamado, mas não faltavam mani-

festações maldosas nem a indignação 
generalizada das partes, tanto dos figu-
rões como da própria classe artística.

Nos anos 60, que foram marcados 
por uma série de atribulações políti-
cas, uma peça de Nélson era sempre 
algo que contradizia a toda e qualquer 
expressão artística. Enquanto os autores 
denunciavam o poder vigente, quando 
tanto se escrevia sobre repressão e ab-
solutismo, ali estava o autor “não politi-
zado”, mais preocupado com as pernas 
da vizinha do que propriamente com o 
engajamento político e social.

Esse conceito veio se acentuar mais 
ainda nos anos 70, quando o seu teatro 
foi levado ao cinema com uma visão 
distorcida, conotação de pornografia. 
Nem sempre por culpa dos cineastas, 
mas por se inserir numa época em que 
a filmografia brasileira, então esgotada 
com a politização do Cinema Novo, usou 
e abusou do mercado fácil.

Embora com a pecha de pornográ-
fico, e perturbando tantas sensações, 
o fato é que Nélson Rodrigues jamais 
abriu mão de sua poesia. Com seu texto 
enxuto, períodos curtos e frases de efei-
to, tocou na ferida das nossas sensações 
tantas vezes adormecidas, recusadas e 
ignoradas, inconscientes mesmo.

Em algumas pessoas, essa empatia 
costuma causar um prazer, uma espécie 
de masoquismo, mas em outras advém a 
recusa e a repugnância. É por esta razão 
que ele consegue ser amado e odiado ao 
mesmo tempo. Mesmo assim, os que o 
odeiam não representam exceção, eles 
fazem parte desse reconhecimento que 
elegeu a genialidade de alguém, porque 
sofreram alguma reação.

O professor Hildeberto Barbosa 
Filho comparece à última Edição de o 
Correio das Artes- suplemento literário 
de A União, - com um estudo sobre Ernani 
Sátyro e Augusto dos Anjos, destacando  a 
apreciação do governador da Paraíba so-
bre a poética augustiana, quando renova a 
sua admiração pelo autor de “O Canto do 
Retardatário”, seu livro de poemas.

Se a sua participação no Painel da 
Academia Paraibana de Letras, juntamen-
te com o pronunciamento da confreira, 
Ângela Bezerra de Castro, numa análise 
autorizada sobre o romance de Ernani 
Sátyro, “O Quadro Negro”, a leitura do 
Correio das Artes veio corroborar a 
grande vitória de Ernani Sátyro sobre o 
preconceito, injustamente difundido, de 
que não teria sido um  romancista e ins-
pirado poeta.  Manoel Bandeira e outros 
escritores já o tinham consagrado como 
um grande intelectual.

Natural que, lamentavelmente, não é 
fácil conviver bem com o sucesso da inte-
ligência, nem tampouco com a honestida-
de na Política e na Administração Pública. 
Ernani Sátyro soube utilizar-se compe-
tentemente dos seus talentos para ser um 

inatacável parlamentar e um governador 
probo e realizador, com renome nacional 
em todas as funções para as quais foi 
convocado, no legislativo, no judiciário e 
no executivo. 

Não deu acolhida aos grandes defei-
tos inerentes à condição humana, ense-
jando esse comportamento uma série de 
preconceitos que não o poupava dos epí-
tetos de reacionário e intolerante, e, para 
desapontar mais ainda seus oponentes, 
tinha dotes de orador, poeta e escritor, o 
que seria talento demais, cuja contradita 
era negar-lhe os seus méritos intelectuais.

Quando das comemorações do seu 
centenário de nascimento, em 2011, den-
tre as grandes homenagens que lhe foram 
prestadas, houve um momento maior: o 
Painel da Academia Paraibana de Letras, 
em que Ângela Bezerra e Hildeberto 
Barbosa, alto e bom som, disseram à 
Paraíba que seu ilustre filho, governador, 
parlamentar e ministro Ernani Sátyro foi 
um grande romancista e poeta, desfazen-
do um equívoco alimentado de propósito 
para empanar o seu brilho pessoal.

Questão de inveja e pouca paraiba-
nidade! 

Editorial

Quem tem medo de Nélson?

Novelas brasileiras

Vitória sobre o preconceito
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Embora com a pecha de pornográfico, e perturbando tantas sensações, o 
fato é que Nélson Rodrigues jamais abriu mão de sua poesia.”
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UN
Dom José Maria Pires, que a Pa-
raíba aprendeu a admirar, foi um 
dos cinco agraciados pelo Con-
selho da Comenda dos Direitos 
Humanos Dom Helder Câmara,  
do Senado. A cerimônia de pre-
miação ocorrerá em sessão do 
Senado no mês de dezembro, 
ainda sem data. 
Além de “Dom Pelé”, foram agra-
ciados ainda o cardeal Dom Paulo 
Evaristo Arns, o lendário líder 
camponês Manuel da Conceição,  
o procurador da República Felício 
Pontes, o advogado e professor 
João Baptista Herkenhoff. Foram 
analisados 21 indicados. Com  
,raízes na terrinha, já tinha sido 
agraciado o arcebispo Dom Mar-
celo Pinto Carvalheira.

O debate entre os candidatos a 
prefeito de João Pessoa no Portal 
Correio e RCTV chamou atenção, 
não muito pelas batidas esgrimas 
de retóricas, mas pela ausência de 
um personal style para Cartaxo. 
Usava uma calça  que estava mais 
para “Ninão”, o gigante de Assun-
ção. Mas não era tão destoante 
quanto o conjunto.

É bom a fiscalização cair em 
campo. A Petrobras ainda não 
anunciou qualquer reajuste 
nos preços dos combustíveis, 
mas alguns postos, apressa-
dinhos, colocaram em prática 
a ideia. Remédio para esse 
tipo de prática é o boicote or-
ganizado dos clientes.

João Pessoa ganhou a queda de 
braço com São Paulo e vai sediar 
congresso na área de tecnolo-
gia, eletrônica, computação e 
pesquisa no Brasil.  O evento, 
que será em agosto de 2013, 
reunirá cerca de 300 participan-
tes de destaques científicos no 
Brasil e no exterior.

Um dos escolhidos para saudar  ontem, na Academia Paraibana de Letras, Martinho 
Moreira Franco, que é o homenageado no Prêmio AETC deste ano, Fernando Moura, 
superintendente deste jornal, do qual o homenageado também  faz parte, deitou-
-se em elogios às qualidades do colega. Ao concluir sua fala ouviu do irreverente 
homenageado: “Agora eu quero aumento”. Moura, brincalhão e  rápido no gatilho, 
associou a resposta à altura de Moreira: “não, você já é grande demais”.

Tem lojista bravo por conta da cam-
panha de conscientização quanto 
ao uso do cartão de crédito. As ven-
das, boa parte por impulso,  caíram. 
Na verdade, eles não estão nem aí 
para o problema, porque recebem 
seus créditos e quando o cliente 
atrasa ou deixa de pagar, o prejuízo 
fica por conta das operadoras.

DOM PELÉ É 10

“NOS TRINQUES”

APRESSADOSCONGRESSO

JOGO RÁPIDO

E EU COM ISSO

A Procuradoria da República na Pa-
raíba, unidade do Ministério Público 
Federal em João Pessoa, divulgou o 
Edital nº 01/2012, prorrogando, 
em um ano, o prazo de validade da 
seleção para estagiário de Direito, 
realizada através do Edital n° 1, 
de 25 de julho de 2011, conforme 
previsto no item 1.3 do edital de 
abertura da seleção.  O  concurso é 
válido até 13 de outubro de 2013.
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Lamentavelmente, não é fácil conviver bem com o sucesso da 
inteligência, nem tampouco com a honestidade na Política”.



Henilton Menezes
Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do MinC

Mais incentivo 

“A
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EXCLUSIVO

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

ao consumo cultural
A Lei Rouanet será subs-

tituída?
Eu creio que sim. A Lei 

Rouanet só será substituída 
se o Procultura (projeto de 
lei 6722/2010, que institui 
novas regras para o fomento e 
o incentivo à Cultura) for apro-
vado. Ela só é revogada com 
a sanção do Procultura. Uma 
coisa está vinculada à outra. 
Enquanto nós não tivermos 
uma lei nova, a Lei Rouanet 
continua em vigor. O Procul-
tura está na Câmara Federal, 
em discussão. Nós estamos 
acompanhando intensamente 
esta discussão. No último dia 
16, nós tivemos uma reunião 
com a ministra da Cultura, 
Marta Suplicy, e com o depu-
tado relator, Pedro Eugênio, 
que é pernambucano. Está nas 
mãos dele essa lei, que ele vai 
apresentar na Comissão de 
Finanças e Tributação. 

Acreditamos que deve 
ser aprovada na Comissão de 
Finanças, segue depois para 
a Comissão de Constituição e 
Justiça, dentro da Câmara. É 
um rito mais rápido, porque 
é um rito apenas burocrático, 
e vai para o Senado. No Se-
nado a gente, hoje, tem uma 
vantagem enorme, porque 
a nossa ministra da Cultura 
é senadora (Marta Suplicy) 
e conhece ali os trâmites na 
Casa. A gente quer que essa 
lei, proposta da nossa ministra, 
tramite e seja aprovada até o 
seu final em 2013, porque aí 
nós conseguiríamos implantá-
-la em 2014, porque é uma lei 
fiscal e só entra em vigor no 
exercício seguinte. Então, pelo 
cronograma, em 2014 a gente 
começaria a implantação dessa 
nova lei em 2013, conviveria aí 
dois ou três anos com as duas 
legislações, porque os projetos 
anteriores não podem migrar 
para o modelo novo.   

Qual a vantagem do Pro-
cultura? 

O Procultura enfrenta al-
guns problemas que são histó-
ricos na Lei Rouanet. E esse foi 
um trabalho muito bem feito 
pelo deputado Pedro Eugênio. 
Identificar quais são os pro-
blemas, porque a Lei Rouanet 
funciona bem, mas tem alguns 
problemas, porque é uma lei 
de 20 anos, e fazer com que 
o novo texto vá ao encontro 
da solução desses problemas. 
Por exemplo: concentração 
regional, pois você tem um 
volume de recursos muito 
grande concentrado no Rio de 
Janeiro e São Paulo. Você não 
tem uma forma de enxergar, na 
lei, regiões diferentes do país 
de forma diferente. 

Então, dentro da atual lei, 
a Paraíba é tratada da mesma 
forma que o Rio de Janeiro 
e não pode ser, porque nós 
temos realidades diferentes. 
A gente vai ter condições de 
tratar produtores culturais 
diferentes de formas diferen-
tes. Não posso comparar um 
produtor cultural, um artista 
daqui da Paraíba, que se está 
iniciando na carreira, com um 
grande artista nacional. Hoje, 
a lei não enxerga essas dife-
renças. Então, a gente vai ter 

uma lei que será mais a cara da 
cultura brasileira, atualmente. 
A grande vantagem é a de ter 
um mecanismo mais contem-
porâneo. Na verdade, a gente 
está entendendo essa nova lei 
como uma atualização da Lei 
Rouanet. Nós temos 20 anos de 
histórias e cerca de 35 mil pro-
jetos aprovados e realizados 
durante esse tempo. Então, a 
gente tem um lastro suficiente 
para fazer um novo mecanismo 
que seja melhor do que o que 
a gente tem. Esse é o grande 
objetivo da reforma. 

Que balanço o senhor 
faz da Lei Rouanet, ao longo 
desses 20 anos?

A Lei Rouanet é o principal 
mecanismo de financiamento 
da cultura brasileira, indiscuti-
velmente. Não só pelo volume 
de recursos - o orçamento, 
neste ano de 2012, é de R$ 1 
bilhão e 600 milhões – como 
pela sua extensão territorial. 
Ela é uma lei que atua no país 
todo. Às vezes, a imprensa 
tem uma tendência de só dar 
visibilidade aquilo que é mais 
evidente. Por isso, a gente tem 
a tendência de pensar que só os 
grandes artistas se utilizam da 
lei. Mas, na verdade, a grande 
maioria das ações que são, 
hoje, nacionais, é produzida 
com recursos da lei: os insti-
tutos; os grandes museus; as 
orquestras brasileiras; os cur-
sos de música em todo o país; 
festivais de Música; festivais 
de cinema; festivais de teatro; 
festas literárias; recuperação 
de patrimônio histórico, tudo 
isso é feito com a Lei Rouanet. 
Então, é um mecanismo que 
mudou o movimento cultural 
brasileiro. 

Que ações do MinC po-
dem ser destacadas?

O Ministério da Cultura 
tem, hoje, algumas frentes 
importantes. Mas a que talvez 
seja a mais importante do que 
venha a acontecer num futuro 
próximo seja a implantação 
do Vale Cultura. O Vale Cultura 
está na última votação na Câ-
mara. A ministra Marta Suplicy, 
no seu discurso de posse, pediu 
aos deputados para que façam 
essa última votação. Acredita-
mos que agora, logo depois do 
período eleitoral, isso entre 
na pauta.  

Em que consiste o Vale 
Cultura? 

É a primeira vez que o 
Ministério da Cultura vai fi-
nanciar o consumo cultural, 
e não a produção. Então, 
nós vamos dar um recurso 
para os trabalhadores, para 
que eles possam comprar os 
seus livros, adquirir os seus 
ingressos de cinema. É como 
se fosse o vale refeição da Cul-
tura. Você tem um recurso na 
mão do trabalhador para que 
ele possa adquirir, consumir 
produtos culturais. E quando 
a gente fala da importância 
do Vale Cultura é, porque 
em termos de orçamento, é 
quatro vezes a Lei Rouanet ao 
mesmo tempo. Ou seja, é um 
orçamento de R$ 7 bilhões e 
200 milhões. 

Quando o Vale Cultura 
deverá entrar em vigor? 

Se a gente conseguir que 
o Vale Cultura seja aprovado 
neste ano, implantaremos em 
2013, porque é uma lei fiscal. 
A ministra Marta está tentando 
fazer com que a lei seja sancio-
nada pela presidenta Dilma 
Rousseff até o final deste ano. 
A própria lei prevê que em 
seis meses a gente implanta. 
Então, se for sancionada pela 
presidenta em 2012, no segun-
do semestre de 2013 a gente 
começa introduzir. A implan-
tação é lenta. Quando falo em 
R$ 7 bilhões e 200 milhões, 
estou falando na implantação 
máxima. A gente acha que em 
três a quatro anos é possível 
implantar isso no país, por-
que é um benefício bastante 
complexo. O mecanismo vai 
ser implantado por adesão. Ele 
não é obrigatório. Ele vai ter 
a adesão das empresas e dos 
trabalhadores. 

O Ministério vai fazer esse 
diálogo entre a empresa e o 
trabalhador para que algo 
aconteça. A gente vai induzir 
o processo. O Vale Cultura não 
é uma obrigação do trabalha-
dor nem do empregador. O 
Ministério está criando um 
cenário favorável, dando in-
centivo fiscal para que essas 
duas partes façam a adesão. 
Então, nós vamos fazer semi-
nários regionais, articulação 
com as organizações de classe 
dos trabalhadores e com as 
instituições organizadas dos 
empregados e dos emprega-
dores. Então, a gente tem o 
mecanismo disponível e as 
pessoas vão precisar buscar 
esse mecanismo. A gente ima-
gina que em três anos, quatro 
anos, estaremos trabalhando 
com nossa capacidade máxi-
ma, que aí chegaremos aquele 
volume de recursos de R$ 7 
bilhões. 

Qual o papel do empre-
sário no incentivo à Cultura? 
Acredita que eles encaram 
esse tipo de investimento 
ainda com preconceito?

Não acho que há precon-
ceito do empresário. Nas vezes 
que temos dialogado com os 
empresários percebemos que 
eles não têm conhecimento 
do mecanismo. E a falta do 
conhecimento dá uma certa 
insegurança. Acho a palavra 
preconceito muito forte. Não 
sinto preconceito do empre-
sário para o setor cultural, mas 
uma certa insegurança, pelo 
desconhecimento. de como 
esse mecanismo funciona

Temos buscado que o em-
presário conheça esse meca-
nismo, veja que ele é vantajoso 
para ambas as partes e que ele 
possa tirar esse preconceito, 
esse medo. Há uma certa im-
pressão de que se eu entrar 
no sistema, a Receita Federal 
fará uma devassa fiscal, tem 
isso meio flutuando por cima 
dos empresários. Mas temos 
distensionado isso. Já tivemos 
conhecimento de experiências 
interessantes, como em Marin-
gá (PR), onde os empresários 
se reuniram, criaram um prê-
mio de quem poderia investir 

 Lei Rouanet é um mecanismo que mudou o movimento 
cultural brasileiro. Ao longo dos seus 20 anos de existência 
tem sido, indiscutivelmente, o principal mecanismo de 
financiamento da cultura brasileira”. A declaração foi feita 
ao jornal A União pelo secretário de Fomento e Incentivo à 
Cultura (Sefic), do Ministério da Cultura (MinC), o cearense 
Henilton Menezes, que esteve em João Pessoa na última 
quarta-feira (17), a convite do secretário de Estado da 
Cultura, Chico César, para promover maior aproximação 
entre o Governo Federal e a Paraíba. Na ocasião, ele se 
reuniu com gestores estaduais parceiros e produtores 
culturais para ouvir demandas e sugestões, com objetivo 
de entender a realidade em que se encontram. Apesar 
da importância histórica, ele reconheceu a existência de 
problemas na Rouanet e, por isso, no intuito de atualizar 
a legislação, para lhe dar ares mais contemporâneos, 
deverá ser substituída pelo Procultura, que institui novas 
regras de fomento na área e cujo projeto já tramita no 
Congresso Nacional, em Brasília, sendo a expectativa 
de que seja aprovada até o final do próximo ano para 
implantação em 2014. Outro destaque é o Vale Cultura, que 
está na Câmara Federal e se espera que seja sancionada 
pela presidenta da República, Dilma Rousseff, até o final 
deste ano, para implementação em 2013. “É a primeira 
vez que o Ministério da Cultura vai financiar o consumo 
cultural, e não a produção. Então, nós vamos dar um 
recurso aos trabalhadores, para que possam comprar 
seus livros, adquirir ingressos de cinema. É como se fosse 
o vale refeição da Cultura”, comentou ele, ressaltando 
que o montante total a ser investido é de R$ 7,2 bi, o 
correspondente a quatro vezes o aplicado pela Lei Rouanet.       



O vice-governador Rô-
mulo Gouveia participou 
ontem às 19h das comemo-
rações dos 30 anos da Fun-
dação Casa de José Américo 
(FCJA), na sede da institui-
ção situada na Avenida Cabo 
Branco, 3336. Na ocasião, ele 
assinou a ordem de serviço 
para o início da reforma do 
espaço físico da FCJA. Os in-
vestimentos estão orçados 
em cerca de R$ 600 mil.

“Esse é o verdadeiro res-
gate dos valores da história, 
da arte e da cultura paraiba-
nas. Já investimos muito nes-
ta área, mas o Governo do Es-
tado vai investir muito mais”, 
disse Rômulo Gouveia.

Ele acrescentou ainda 
que “a cultura, em todos os 
níveis, principalmente a po-
pular, está tendo a atenção 
merecida do Governo do 
Estado, que investe para de-
senvolver e elevar o passado, 
presente e futuro de todos os 
paraibanos”. 

 A reforma inclui a subs-
tituição de todo piso externo 
da FCJA, permitindo infraes-
trutura para acessibilidade 
de portadores de mobilidade 
reduzida, revitalização do 
auditório e adaptações no 
mausoléu do ministro José 
Américo de Almeida e de sua 
esposa Alice.

Na programação cultu-
ral, houve apresentações de 
um grupo da Escola Especial 
de Música Juarez Johnson e 
do poeta repentista Oliveira 
de Panelas. Também relan-
çamentos de livros dos auto-
res: Donato Henrique, Edna 
Paiva, Fernando Cunha Lima, 
Francisco Carneiro Júnior, 
Francisco de Assis Vilar, Na-
dígila Camilo, Gil Messias, GG 
Carsan, Hildeberto Barbosa 
Filho, Itapuan Botto Targi-
no, João Bezerra da Nóbre-
ga, José Bezerra, Liane Paiva 
Rocha, Magna Celi, Marianna 
Chaves, Pedro Tadeu Maia e 
Renilde Alves.

Várias personalidades 
foram homenageadas pelo 
Conselho Deliberativo da 
Fundação Casa de José Amé-
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Em cima da hora

Rômulo assina OS de R$ 600 mil 
30 anos da FCJa

Recursos serão investi-
dos na reforma do espa-
ço físico da Fundação

Rômulo Gouveia participou das comemorações dos 30 anos da Fundação Casa de José Américo. Ele disse que o setor cultural está tendo a atenção merecida do Governo
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rico, com Diploma do Mérito 
José Américo, Diploma de 
Benemérito e Medalha José 
Américo, nomes como Antô-
nio David, Flora Agra, Janete 
Rodriguez, João Lobo Maia, 
Maria do Socorro Aragão, 
Milton Dornellas, Neide Me-
deiros Santos, Pedro Osmar 
Gomes Coutinho, Unhan-
deijara Lisboa, Vera Lúcia 
Medeiros, Lucinéia Maia de 
Sousa, Maria Ida Steimuller, 
Aracilba Rocha, Euller Cha-
ves, Ricardo Barbosa e João 
Azevedo Lins Filho.

Na programação constou 
uma exposição fotográfica, 
destacando uma retrospecti-

va dos eventos realizados em 
2011-2012, elaborada pelo 
Departamento de Programa-
ção Cultural da FCJA. Continua-
rá em cartaz a exposição “Pau-
lo Nunes Batista – Cordéis e 
Memória”, destacando a traje-
tória do cordelista paraibano. 

FCJA 
A Fundação Casa de José 

Américo tem como missão 
preservar, pesquisar e divul-
gar a vida e obra de seu patro-
no e da cultura paraibana. Ao 
longo de três décadas, A FCJA 
notabilizou-se por ativida-
des museológicas, editoriais, 
eventos, arquivos, biblioteca 

e projetos diversos. A Fun-
dação tornou-se referência 
no apoio aos autores, que en-
contram todo apoio logístico 
e o espaço necessário e apro-
priado para a realização de 
lançamentos literários.

Localizada no nº 3336 
da Avenida Cabo Branco, fun-
ciona na antiga residência do 
seu patrono, José Américo de 
Almeida. Recanto aprazível, 
entre coqueirais e um pomar 
cultivado pelo escritor e que 
servia de fonte de inspiração 
para sua criatividade literá-
ria. O local está dividido em 
três espaços físicos: A Casa 
Museu, um prédio com um 

auditório e sala de exposição 
e outro espaço onde abriga o 
Arquivo dos Governadores e 
Personalidades, além da Bi-
blioteca Dumerval Trigueiro.

Museu 
O prédio da Casa Museu 

resguarda as característi-
cas arquitetônicas originais, 
como o seu mobiliário e 
obras expostas em uma vi-
trine. Na casa também há a 
biblioteca particular de José 
Américo, oficina de restau-
ração de obras de artes, além 
da sala de estar e de jantar 
decoradas com quadros pin-
tados a óleo e esculturas de 

artistas renomados, entre 
outros atrativos.

Arquivos 
A Fundação Casa de José 

Américo vem agregando 
acervos construídos por figu-
ras relevantes na política, na 
economia, na sociedade e na 
cultura paraibana, com proje-
ção nacional e internacional. 
O objetivo é promover estu-
dos e estimular o resgate da 
memória histórica paraibana, 
através do acervo vasto de ex-
-governadores e personalida-
des. Além disso, tem sob sua 
guarda a hemeroteca, com 
jornais e outros periódicos.

A política de segurança 
pública implantada na Paraí-
ba recebeu elogios dos repre-
sentantes da Secretaria Na-
cional de Segurança Pública 
(Senasp), durante visita do 
secretário executivo da Se-
gurança e da Defesa Social, 
Jean Nunes, em Brasília. Re-
presentantes dos estados de 
Goiás e do Distrito Federal 
devem vir à Paraíba para co-
nhecer os detalhes do mode-
lo de gestão implantado no 
Estado.

O secretário executivo 
Jean Nunes informou que na 
reunião foram discutidas a 
implantação da rede de inte-
ligência da Paraíba, com atu-
alização do Sistema Nacional 
de Informações de Seguran-
ça Pública (Sinesp) e capa-
citações integradas. Para o 

delegado da Polícia Civil em 
Goiás e coordenador de In-
teligência da Senasp, Eraldo 
Augusto, “ a Paraíba adota 
hoje o que há de mais mo-
derno, com monitoramento 
constante das ações, gestão 
por resultado, aplicação da 
política de quadrantes no po-
liciamento, a exemplo do que 
acontece em países como Co-
lômbia e Chile”.  

O delegado também 
ressaltou que “o modelo de 
gestão paraibano deveria 
ser utilizado por todos os 
Estados do Brasil, pois pos-
sibilita alcançar resultados 
consistentes, aliado a todas 
as medidas que a Secretaria 
de Segurança vem adotando, 
como compatibilização de 
áreas, lei de Inteligência e da 
Corregedoria”.

Modelo de política é 
elogiado em Brasília

sEGURanÇa PÚBLICa do EsTado

O delegado titular da 
Delegacia de Homicídios, 
Everaldo Medeiros, pren-
deu no início da noite de 
ontem, nas proximidades 
da Avenida Liberdade, em 
Bayeux, cinco pessoas en-
volvidas com o tráfico de 
drogas, associação para o 
tráfico e posse ilegal de ar-
mas de fogo. Os acusados 
estavam portando crack, ar-
mas, munições e uma quan-
tidade em dinheiro. Após a 
prisão, o quinteto foi levado 
para a Central de Polícia, 
onde serão transferidos 
hoje, para a Penitenciária 
do Róger. Até o fechamento 
desta edição o delegado e 
toda a equipe estavam em 
diligência em busca de mais 
detalhes sobre o grupo e 
outras pessoas que podem 

estar envolvidas no caso. 

Ligações anônimas
Everaldo informou que 

chegou aos   acusados por 
intermédio de contatos e li-
gações  anônimas, com as in-
vestigações que os policiais 
vinham fazendo para chegar 
aos responsáveis. Segundo 
ele, pode haver outras par-
ticipações fora os cinco que 
foram presos, mas tudo só 
será descoberto depois que 
os acusados forem ouvidos. 
“Existe a possibilidade do 
grupo contar com a partici-
pação de uma mulher e um 
adolescente, mas não se tem 
certeza. Prefiro investigar o 
caso com mais calma para 
se chegar realmente a todos 
que estão realmente envol-
vidos”, ressaltou.

Cinco pessoas são presas 
por tráfico de drogas

Em BayEUx

Ausente na entre-
vista coletiva realizada 
pelo Comitê Organiza-
dor Local da Copa do 
Mundo (COL) ontem 
por problemas de saú-
de, o secretário-geral 
da Fifa, Jérôme Valcke, 
mandou uma mensa-
gem para dizer que 
passa bem. Ele inter-
nou-se na quarta-feira 
no Hospital Samarita-
no, no Rio de Janeiro, 
devido a uma infecção 
renal. De lá, brincou e 
disse que a internação 
estava planejada.

“Isso já estava pla-
nejado para que eu 

pudesse fiscalizar o sis-
tema de saúde brasilei-
ro”, afirmou Valcke, em 
mensagem lida duran-
te a entrevista coletiva 
pelo diretor de Comuni-
cação da Fifa, Walter de 
Gregorio, que o substi-
tui nos compromissos 
desta quinta-feira.

De Gregorio infor-
mou também que Val-
cke está recebendo an-
tibióticos na veia para 
tratar da infecção. O 
médico que o acompa-
nha, João Mansur Filho, 
informou nesta tarde 
que Valcke responde 
bem ao tratamento.

Secretário da Fifa 
é internado no Rio

Em VIsITa ao BRasIL
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Arthur Pessoa escreve 
sobre o Goiânia Noise 
Festival
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Damião Ramos Cavalcanti assume a presidência e 
anuncia ações para divulgar autores paraibanos

Trio Jazzera faz show 
hoje no bistrô Café 
do Vento

Núcleo Pinel apresenta 
espetáculo em 
Campina Grande
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MÚSICA TEATRO

A nova diretoria da Acade-
mia Paraibana de Letras 
toma posse hoje, em so-
lenidade na sua sede, às 
19h30. Como presiden-
te assume o professor 
Damião Ramos Caval-
canti, em substituição 

ao jornalista Gonzaga Rodrigues, para 
um mandato de dois anos.

 Os demais membros da diretoria 
são os seguintes: Ângela Bezerra de 
Castro (vice-presidente), Maria das Gra-
ças Paiva Santiago Madruga (diretora 
Administrativa), Astênio César Fernan-
des (diretor Econômico e Patrimonial), 
Hildeberto Barbosa Filho (diretor de 
Documentação e Comunicação), sendo 
membros suplentes Luiz Gonzaga Ro-
drigues, Sérgio de Castro Pinto, Carlos 
Antônio Aranha de Macêdo.

O Conselho Fiscal é composto por 
Wills Leal, Evaldo Gonçalves de Quei-
roz e Flávio Sátyro Fernandes e como 
suplentes, Antônio de Souza Sobrinho, 
José Loureiro Lopes e José Jackson de 
Carvalho.

Damião Ramos Cavalcanti nasceu 
em Pilar (PB), é formado em Filosofia 
e Direito e tem mestrado em Filosofia 
pela PUG (Roma) e Sociologia da Edu-
cação pela Sorbonne (Paris). Professor 
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José Nunes
Especial para A União

APL com nova diretoria

aposentado da UFPB, também já ensi-
nou no Unipê e na UEPB. Como gestor 
público, dirigiu a Fundação Espaço 
Cultural José Lins do Rêgo (Funesc) e 
foi também diretor do Iphaep. Desde 
2007 é imortal da Academia Paraibana 
de Letras, onde ocupa a cadeira 33, que 
tem como patrono Castro Pinto.

Também é membro da Academia 
Paraibana de Cinema (APC); Ordem de 
Advogados do Brasil (OAB); e Academia 
Paraibana de Filosofia (APF) e da As-
sociação Paraibana de Imprensa, onde 
foi eleito diretor de Cultura, na gestão 
da presidenta Marcela Sitônio. Ele tem 
dezenas de artigos, críticas e poemas 
publicados em livros, revistas e jornais. 
Sua obra mais conhecida é Ausência do 
Tempo.

Sobre a pauta de atividades que pre-
tende coordenar, ele disse que as portas 
e janelas da Academia estarão abertas 
para que a comunidade desfrute do ca-
sarão de Coriolano de Medeiros, um dos 
fundadores. ”A APL deverá se tornar um 
lugar de encontro de namorados, estu-
dantes, estudiosos, intelectuais e turistas 
que apreciem a literatura”, afirmou.

Ainda mais agora, garante, a Acade-
mia irá relembrar os grandes autores e 
escritores paraibanos, como também 
divulgar as obras dos atuais acadêmicos.  
Anuncia, também, uma ampla reforma 
no Estatuto e no Regimento Interno com 
a participação ativa de cada acadêmico.

Sobre a notoriedade que a Aca-
demia ganhou nos últimos anos, uma 
prova disso tem sido a disputa por uma 
cadeira que se tornou mais movimen-
tada, o professor Damião disse que, a 
APL propicia um indiscutível fascínio. 
“Nenhum paraibano que tenha exer-
cido os mais altos cargos políticos do 
Estado deixou de cobiçar uma cadeira 
na Academia Paraibana de Letras. É 
por isso que se explica a existência de 
tantos governadores, desembargadores 
e homens exponenciais da cultura em 
seus quadros. E, a cada dia que passa, 
essa procura é crescente”, comentou, 
reconhecendo que a “APL propicia no-
toriedade a quem lhe pertence”.

Também pretende abrir, ainda mais, 
a biblioteca à visitação, que, reorgani-
zada, será colocada no mundo digital, 
exatamente para valorizar e exaltar o 
livro. “Vamos oportunamente substituir 
as estantes de ferro, por madeira de lei, 
como diz o frevo, que cupim não rói. E 
chamar os estudantes para estudarem 
na APL, com música clássica ambiente 
e internet gratuita”.

Ele pretende fazer funcionar uma 
videoteca de filmes que abordem obras 
literárias como acervo do “APL Cine Clu-
be”, além de sua biblioteca. O Memorial 
Augusto dos Anjos, reorganizado na 
gestão de Gonzaga Rodrigues, que ora 
se conclui, também é outro ponto para 
visitantes apreciarem.

A Academia Paraibana de 
Letras completou 71 anos 

no mês passado

Sobre uma indagação de como a 
APL vai contribuir para estimular o 
conhecimento dos autores paraibanos, 
o novo presidente da Casa de Coriolano 
de Medeiros, disse que esse é um dos 
principais propósitos da sua gestão. 
Dar divulgação nacional e internacional 
entre os países lusófonos dos escritores 
da Paraíba. Disse que já contactou com 
autoridades culturais e políticas de 
Moçambique, Portugal e Angola nesse 
sentido.

“Criaremos também dentro desse 
projeto a ‘APL Livraria’ e a ‘APL Editora’. 
Além disso, a venda de souvenirs, ca-
misas, estatuetas, chaveiros e adesivos 
que falem dos autores paraibanos e das 
suas obras”, informou.

Quanto ao uso da mídia social para 
melhor expor as atividades da Acade-
mia, acha que esse instrumento de co-
municação será mais bem usado. “Aque-
les que fazem a mídia serão “habitués” 
frequentadores da APL e muito bem 
recebidos no seu Bar para prolongadas 
conversas com intelectuais, políticos, 
agentes culturais, artistas, enfim, farão 
parte de um verdadeiro e rico celeiro, 
quem sabe, de onde também sairão os 
futuros acadêmicos”, comentou.

Também acha que a comunidade 
deverá acompanhar as atividades e 
tudo que vier acontecer na Academia e 
com os acadêmicos, e para isso a mídia 
é imprescindível.
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Vivências

Apontado pela Secretaria de Turismo do 
Distrito Federal (Setur-DF) como “referência no 
ecumenismo mundial”, o Templo da Boa Vontade 
completa 23 anos em 21 de outubro. No sábado, 
dia 20, a partir das 17 horas, comandarei a sessão 
solene das festividades. O evento será transmitido 
pela Boa Vontade TV (canal 23 da SKY) e por toda 
a Super RBV de Comunicação (TV, rádio e inter-
net).

Sou grato aos milhares de peregrinos e simpa-
tizantes que estão mandando suas mensagens. Eis 
algumas delas: 

“No que concerne à ação para a Paz e para a 
educação da nova geração, em especial a do sé-
culo XXI, em seu meio, o trabalho do TBV repre-
senta um exemplo a ser seguido por todos. Caros 
amigos, com meus votos de sucesso, eu os felicito 
por ocasião do 23º aniversário do TBV” (Bardhyl 
Selimi, esperantista e professor universitário na 
Albânia).

 “A presidência da Sociedade Alemã Interna-
cional Esperantista de Ulm parabeniza o valoroso 
trabalho de vocês e deseja que a ação no Templo 
da Boa Vontade seja frutífera. Com saudações 
coidealísticas da Alemanha!” (Michael J. Scherm, 
professor).

“Com prazer, envio minhas felicitações por 
ocasião do 23º aniversário do Templo da Boa 
Vontade. Viva a ação dos que batalham pela Paz!” 
(Prof. Dr. Hans Michael Maitzen, astrônomo, 
presidente honorário da Federação Austríaca de 
Esperanto e representante da Associação Uni-
versal de Esperanto na sede da ONU em Viena, 
Áustria).

“Visitei pessoalmente o Templo durante uma 
viagem em 2002. Impressionou a mim e à minha 
esposa a sensação de boa energia que paira nesse 
Templo. Fazem-se necessários no mundo atual 
locais, como esse, que oferecem coisas boas. A 

Humanidade está carente dessas ações. Desejo a 
vocês longa vida e que continuem a fazer o Bem” 
(Normand Fleury, técnico em botânica no Cana-
dá).

“Envio-lhes de coração esta mensagem de sau-
dação da distante China, desejando a todos que, 
pelo seu esforço, seja permanente o funcionamen-
to do TBV em prol da Humanidade. Oro para que 
a Paz entre os homens — propósito ao qual vocês 
se dedicam diariamente — também permaneça 
abundante em seus corações” (Gabrielo Olubunmi 
Osho-davies, professor de inglês na China).

Jesus, o Eterno Educador
Em 15 de outubro, comemoramos o Dia do 

Professor. Para homenageá-los, apresento este 
trecho de meu livro “É urgente reeducar!”.

Tudo tem o seu tempo. Jesus, o Cristo Ecumê-
nico e Divino Estadista — inspirador modelo de 
dedicação ao próximo com o qual inúmeros heróis 
do ensino se identificam — permanece!

Ele disse: “Passará o Céu, passará a Terra, mas 
as minhas palavras não passarão” (Evangelho se-
gundo Lucas, 21:33).

Alguém pode exclamar: “Mas e minha mãe, e 
meu pai, e os companheiros que partiram?!...”

Mas quem disse que eles se foram?! Apenas 
ocorre o que descreveu o talentoso escritor e 
poeta português Fernando Pessoa (1888-1935): 
“A morte é a curva da estrada. Morrer é só não ser 
visto”.

Ora, na verdade, os mortos não morrem!
É preciso esclarecer, então, que nessa minha 

assertiva procuro exaltar o sentido do que real-
mente é perene neste mundo: o Amor Fraternal, 
exemplificado pelo Divino Mestre em sacrifício 
por todos nós. O verdadeiro Amor nunca se extin-
gue, ipso facto, persiste, mesmo durante as piores 
tormentas. 

O calendário maia prevê que 
o fim do mundo ocorrerá em 21 
de dezembro deste ano. Achei 
interessante uma matéria de uma 
emissora de TV, que abre espaço 
para que as pessoas enviem o que 
pretendem  fazer caso o mundo 
realmente acabasse nesta data. 
Acho que  as resposta seriam bem 
diversas e muito 
interessantes. 
Coisas como: “vou 
tomar todas”; 
“vou aproveitar 
bem os dias que 
me restam”; “ 
vou roubar bas-
tante  e gastar 
com viagens”, e 
outrras dentro 
desta linha de 
pensamento. Ou-
tras pessoas, mais 
religiosas, com 
medo do que lhes 
reserva outra vida, poderão dizer: 
“Vou perdoar meus inimigos”; 
“vou rezar bastante para obter 
o perdão de Deus”; vou fazer o 
bem”; “vou doar tudo para os 
pobres”, e outras também dentro 
desta linha de raciocínio. Não 
acredito também numa onda de 
pânico em massa, com aconteceu 

quando Orson Wells noticiou, nos 
Estados Unidos, a invasão de mar-
cianos, que já estariam em Nova 
Jersey. Este fato, acontecido em 
novembro de 1938, não passava 
de brincadeira, mas gerou graves 
consequências. Entretanto, creio 
que muitos procurariam mudar 
sua vida daqui para frente, ou 

seja, como disse o poeta 
Manoel Maria Barbosa 
Du Bocage, em um de 
seus versos: “ ...Saiba 
morrer o que viveu não 
soube”.

Atenho-me a esse 
ponto para diferenciar 
as pessoas que que-
rem e as pessoas que 
não querem mudar de 
vida. Veja o caso do 
jogador Adriano, do 
Flamengo. Retornou ao 
Brasil, deixando fama 
e dinheiro na Europa. 

Contratado pelo Corinthians, 
lesionou-se. Faltava aos trata-
mentos, dedicando-se às farras e 
baladas. Dispensado pelo clube, 
aportou no Flamengo, onde, como 
oportunidade e esperança, assi-
nou um contrato de cinqüenta mil 
reais só para se tratar. Receberia 
para cada jogo uma gratificação 

de trezentos mil reais. Acredi-
tem. Não é erro de digitação. São 
trezentos mil reais por jogo. Não 
são só os milhares de torcedores 
do Flamengo. Toda uma nação 
estava a torcer pela recuperação 
do homem e do atleta. Mas eis 
que as faltas aos tratamentos e 
treinamentos começaram a acon-
tecer. Assim como também cres-
ceram as entrevistas à imprensa, 
com pedidos de desculpas. Agora 
aconteceu outra destas faltas: 
Adriano faltou ao treinamento 
pela manhã, mandando apenas  
uma mensagem via celular. Como 
poderia ir treinar se foi visto às 
quatro da manhã, em um quios-
que em Ipanema, com cervejas e 
mulheres? Apadrinhado, lhe foi 
dada nova oportunidade. Agora 
me respondam: Alguém já teve 
tantas oportunidades para mudar 
de vida? Tudo está no querer. Se 
você não quiser, nada muda, a não 
ser para pior. Mas eis um ponto 
positivo em tudo isto. Seria inte-
ressante encarar  a vida como se 
realmente o mundo fosse acabar 
dentro de pouco tempo. Aliás, 
para todos nós a vida pode acabar 
a qualquer hora. Mas a oportuni-
dade de mudar de vida é imperdí-
vel. Basta querer.

Diácono e jornalista - jnunes48@hotmail.com

Noite de festa 
na Academia

No amanhecer para novo estágio de minha vida 
construída pelos livros, a partir do que observava nos 
encontros de sábado à noite no terraço de Nathanael 
Alves, na década de 70, e também com as esporádicas 
leituras, adotei rumo diferente quando encontrei entre 
as paredes da Academia Paraíba de Letras obras de 
autores luminares que dariam orientação ao jovem 
incipiente na literatura que ainda carregava consigo 
os acordes de viola e as leituras dos folhetos de cordel 
Josué da Cruz e Santino Firmino nas feiras de Serraria 
e de Arara. 

Acanhado, portador de pouco matutar, passava 
beirando o prédio da Academia sem adentrar. Cruzei 
seu umbral por ocasião da posse de Gonzaga Rodri-
gues, integrante da confraria dos sábados no terraço do 
nosso amigo e que se tornou cúmplice de minha ansie-
dade por leituras e testemunha de caminhos indicados 
por Nathan.

Outros eventos culturais eu frequentei naquele 
sodalício, de modo que, seguindo os aconselhamentos 
de meu amigo conterrâneo, que Deus o tenho coloca-
do em bom lugar, adentrei pelos corredores daquela 
Casa apinhados de livros para nutrir minha ansiedade 
de conhecimento. Familiarizado, passei a caminhar 
pelos jardins onde estão bustos de homens que deram 
proeminência à literatura paraibana. Amenizei minha 
curiosidade.

A atividade de jornalista necessariamente me 
aproximou daquela Casa, tornou-me habitante de seu 
auditório, atendendo recomendação do meu velho ami-
go e orientador de leituras, como forma de aprender 
ainda mais ouvindo aqueles astros do saber, escolhidos 
para perpetuar a cultura de nossa Paraíba.

O tempo me fez merecedor da amizade de acadê-
micos que o adubo dos livros consolida, porque regada 
com o orvalho do saber e dos ensinamentos que da-
quela Casa emanam.

Pois bem, esta Academia de onde irradia saberes 
tem, hoje, uma nova direção. Mudam os dirigentes, mas 
continua com os mesmos sonhos e olhares para nossa 
cultura. Ganha novos ares sem se afastar dos princípios 
que das Academias procedem.

Este sacrário da cultura paraibana ganha fôlego 
novo com o novo presidente, que promete germinar as 
sementes plantadas pelos seus antecessores imediatos, 
Juarez Farias e Gonzaga Rodrigues.

A nova diretoria Academia Paraibana de Letras 
que toma posse nesta sexta-feira é a seguinte: Da-
mião Ramos Cavalcanti (presidente) Ângela Bezerra 
de Castro (vice-presidente), Maria das Graças Paiva 
Santiago Madruga (diretora Administrativa), Astênio 
César Fernandes (diretor Econômico e Patrimonial), 
Hildeberto Barbosa Filho (diretor de Documentação e 
Comunicação), sendo membros suplentes Luiz Gonza-
ga Rodrigues, Sérgio de Castro Pinto, Carlos Antônio 
Aranha de Macêdo.

O Conselho Fiscal é composto por Wills Leal, 
Evaldo Gonçalves de Queiroz e Flávio Sátiro Fernandes 
e como suplentes, Antônio de Souza Sobrinho, José 
Loureiro Lopes e José Jackson de Carvalho.

Conhecido o resultado da eleição, a partir de 
um consenso, já que Gonzaga abdicou da vontade de 
continuar na presidência, o novo presidente Damião 
Cavalcanti exibiu confiança de que “há um esforço de 
todos em construir uma fase dinâmica sempre com a 
participação dos acadêmicos, sem exceção, e da socie-
dade intelectual do Estado, por isso a fase à frente é 
buscar avanços solidários e de expansão dos projetos”.  
A promoção do livro junto aos estudantes e a divul-
gação do autor paraibano estão entre seus projetos 
imediatos.

Levando em conta que engrandeceu os muitos 
órgãos que já conduziu, na Academia também vai dei-
xar sua marca de hábil administrador, como o fizeram 
muitos que assumiram o mesmo posto.

José
NunesEcumenismo mundial

Fim do mundo

Aliás, para
todos nós a 
vida pode acabar 
a qualquer 
hora. Mas a 
oportunidade 
de mudar de vida 
é imperdível. 
Basta querer
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Trio Jazzera se apresenta hoje no 
bistrô Café do Vento, na capital

Música

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 19 de outubro de 2012

Roteiro

Para quem curte um bom 
jazz, o bistrô Café do Vento, que 
fica na orla de Manaíra, prepa-
rou uma programação especial 
para esta noite. O local vai rece-
ber, às 21h, o trio Jazzera, com 
um repertório repleto de clás-
sicos e com muitos improvisos.

O trio Jazzera se formou 
em 2011, a partir de uma ideia 
comum entre alguns amigos. 
Passaram a ensaiar e logo se 
lançaram no cenário cultural 
local.

Atualmente, é formado pe- 
los amigos Marcos Rosa (gui-
tarra), Rodrigo Melo (bateria) 
e Michel Charles (baixo). A pro-
posta é fazer apresentações per-
formances, workshops e recitais 
de qualidade com um repertório 
que vai de releituras de clássicos 
do jazz a composições do grupo 
e obras modernas de Fusion.

O destaque fica para o en-
trosamento do trio em momen-
tos de improviso, descontração 
e Jam, característicos do estilo.

“Procuramos transformar 
cada show em uma experiência 
única, tanto para nós quanto 
para quem nos assiste, dando 
o nosso melhor, tanto nas re-
leituras quanto nos improvisos. 
Acredito que podemos conside-
rar cada show uma Jam session”, 
disse o guitarrista Marcos Rosa.

Marcos Rosa é professor 
do IFPB, possui titulo de mes-
tre e graduação em Música pela 
UFPB, sendo colaborador do 
Grupo de Pesquisa em Música 
PensaMus. Participou do 27º 
Curso Internacional de Verão 
em Brasília, estudou no Con-
servatório Souza Lima - SP, no 
Berklee College of Music, EUA, 
Boston - MA, e no MI - GIT (Mu-
sicians Institute - Guitar Insti-
tute of Technology), EUA, Los 

*   Ruim
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***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Graphic novel inspirada em personagem 
de Maurício de Sousa será lançada hoje

Nova série de graphic novels inspirada nos personagens 
de Maurício de Sousa, “Astronauta – Magnetar” será lançada 
hoje, na 19ª Fest Comix, em São Paulo. Com roteiro e arte de 
Danilo Beyruth, colorida por Cris Peter, a HQ mostra o per-
sonagem Astronauta explorando o espaço quando encontra 
uma estrela de neutróns chamada Magnetar, que desperta 
sua curiosidade e gera um erro que pode custar sua vida. O 
lançamento da brochura está previsto para o próximo dia 26 
e a capa dura para o dia 31. Além de Danilo, Gustavo Duarte, 
Vitor e Lu Cafaggi e Shiko também são responsáveis por levar 
a Turma da Mônica para as graphic novels. Ao todo são quatro 
quadrinhos com histórias da própria Turma da Mônica (pro-
duzida pelos irmãos Cafaggi). 

Goiânia Noise Festival

Se você pensa que Goiás é apenas o Estado do rodeio e da 
música sertaneja, onde reina a calça de couro apertada com cinto 
de fivela gigante e bota de vaqueiro com direito a espora e tudo, 
fique sabendo que existe, para além das centenas de exposições 
pecuárias e duplas caipiras, um grande festival de rock que há qua-
se vinte anos faz muito barulho por lá. O Goiânia Noise chega a 
sua décima oitava edição apostando na diversidade de estilos e se 
firmando como um dos festivais mais representativos da cena in-
dependente nacional.

Ao lado do Abril Pro Rock em Recife-PE, que reconfigurou o 
papel dos festivais na construção e fortalecimento do mercado indie 
dos anos 90, o Goiânia Noise também começou pequeno e comple-
tamente underground, mas foi ganhando pouco a pouco a simpa-
tia do público local e o respeito da mídia especializada, com uma 
programação que sempre uniu bandas locais e nacionais, e agora, 
cada vez mais, artistas internacionais. Na edição deste ano são nada 
mais nada menos que sete bandas vindas de países como Argenti-
na, Equador, Estados Unidos, Austrália, Noruega e Suécia. Ao todo 
são 47 bandas que se revezam em três dias de festival, tocando para 
um público que passa de dez mil pessoas por noite. No primeiro dia 
os alto-falantes começam a tremer a partir das 18h, com shows de 
várias bandas goianas, seguidas pelos argentinos da Bum Bum Kids 
e da PEZ, além dos shows dos americanos da Trash Talk. O show de 
encerramento fica a cargo do cantor Lirinha, antigo líder da extinta 
banda pernambucana Cordel do Fogo Encantado, que agora segue 
em carreira solo e lança, no festival, o seu primeiro álbum solo in-
titulado Lira. A escalação de um artista que investe numa fusão de 
estilos, com destaque para a poesia, é a comprovação que a diversi-
dade continua sendo mesmo a máxima do evento, abrindo espaço 
para diversos gêneros que convivem harmonicamente entre si. Não 
importa se é rock, reggae ou forró, o público respeita e parece enten-
der que a pluralidade é uma coisa sadia.

No segundo dia do festival a maratona de shows começa ainda 
mais cedo. A partir do início da tarde são dezessete bandas que ga-
rantem a diversão da moçada até as duas horas da manhã do dia se-
guinte, quando os suecos da Crucifield Barbara prometem fazer um 
show inspirado e repleto de alucinações sonoras no palco principal 
do festival. No domingo, derradeiro dia do evento, mais onze bandas 
estão escaladas para segurar a energia que resta do público, sempre 
disposto a curtir o som até o último acorde.

Apesar de contar nessa edição com menos nomes famosos que 
nas anteriores – que já teve Sepultura e Helmet - o Festival Goiânia 
Noise continua sendo um dos eventos independentes que tem, ao 
longo dos anos, mantido a sua regularidade de atrações e público, 
projetando bons e novos artistas no cenário da música brasileira, 
além de apresentar ótimas novidades garimpadas ao redor do mun-
do. Em tempo: o festival acontece de 9 a 11 de novembro e a pro-
gramação completa você confere no site www.goianianoisefestival.
com.br.

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

Foto: Divulgação

O distrito rural 
chinês de Gaomi, onde 
nasceu Mo Yan, vence-
dor do Prêmio Nobel de 
Literatura 2012, planeja 
a construção de um par-
que turístico temático 
dedicado a sua obra. A 
homenagem é pela forte 
relação do escritor com 
a região. As autoridades 
de Gaomi, que fica na 
província de Shandong, 
no leste da China, preten-
dem investir 670 milhões 
de yuanes (82 milhões 
de euros) no parque de-
dicado a Mo. Mo Yan ga-
nhou fama mundial com 
o livro O clã do sorgo, 
posteriormente levado 
ao cinema com o título 
de Sorgo Vermelho pelo 
famoso diretor chinês 
Zhang Yimu. 

Mo Yan será 
homenageado com 
parque temático

A continuação do terror 
Doce Vingança 2, refilmagem 
de A Vingança de Jennifer (I 
Spit On Your Grave, 1978), 
ganhou diretor. Steven R. 
Monroe, que dirigiu a re-
filmagem, retorna para o 
cargo. Não há detalhes da 
trama, nem foi informado se 
a protagonista Sarah Butler 
retorna. Doce Vingança foi 
lançado no Brasil em 2011. 
Nele, a escritora Jennifer 
Hills se refugia da cidade 
para começar seu novo livro 
numa encantadora cabana 
na mata. Mas a presença 
dela chama atenção na pe-
quena e reservada cidade e 
alguns moradores decidem 
assustá-la. No entanto, aca-
bam desencadeando atos 
terríveis de humilhação e 
intimidação.

Steven Monroe vai 
dirigir continuação 
de Doce Vingança

Mídias em destaque

Drops & notas

Angeles – CA. Publicou vários 
artigos em congressos e perió-
dicos enfocando a guitarra.

Já Michel Charles, baixista, 
é mestrando em Educação Musi-
cal na UFPB, foi bolsista no curso 
de Contrabaixo Elétrico no Cen-
tro de Educação Musical de Olin-
da – Cema. Ainda na UFPB, se 
formou no Curso de Licenciatu-
ra em Música, sendo bolsista do 
Prolicen, estudou composição 
através do laboratório Compo-
mus e é colaborador do grupo de 
pesquisa em práticas de educa-
ção musical PensaMus. Partici-
pou da Orquestra de Violões da 

Paraíba, do quarteto instrumen-
tal Borandá, Zé Viola Progressive 
Band e acompanhou o composi-
tor Paulo Ró, entre outros.

O último a entrar no grupo 
foi o baterista Rodrigo Melo, que 
chegou neste segundo semestre 
em substituição a Italan Carnei-
ro, da formação original. Ele co-
meçou a tocar bateria e dedicar-
se à música aos dezesseis anos 
de idade, graças às influências 
dos seus irmãos, os músicos 
Gledson Meira (baterista) e Le-
onardo Meira (guitarrista), com 
quem aprendeu as técnicas do 
seu instrumento e as noções de 

teoria musical. Formou-se em 
licenciatura plena em História, 
mas foi parar no mestrado em 
Música. Foi presidente da Asso-
ciação Tribo Éthnos entre 2009 
- 2011, onde também atua como 
baterista/percussionista. Par-
ticipou como percussionista do 
lançamento do disco “Eu tenho 
um pedaço de sol que eu guardo 
comigo desde menina”, da can-
tora Eleonora Falcone, do show 
lançado em 2007.

As influências deles são 
Mike Stern, Pat Metheny, Jaco 
Pastorios, Dave Weckl, Chick 
Corea - and jazz standards.

Em cartaz

Atividade 
Paranormal 4

Cena de Atividade Paranormal 4, de Ariel Schulman e Henry Joost

Cinco anos após Katie matar a 
irmã Kristi e o cunhado Daniel e levar 
consigo o sobrinho Hunter, eles vi-
vem juntos em um pacato subúrbio. 
Na casa ao lado vive a adolescente 
Alice, que acompanha os passos do 
garoto sem que ele perceba. Até que 
estranhos eventos acontecem em 
sua casa, colocando-a em perigo.

Foto: Divulgação

ATIVIDADE PARANORNAL 4 (Paranormal Activity 4, EUA, 
2012). Gênero: Terror. Duração: 95 min. Classificação: 
14 anos. Legendado. Direção: Ariel Schulman, Henry 
Joost, com Katie Featherston, Kathryn Newton and Matt 
Shively. Cinco anos após Katie matar a irmã Kristi e o 
cunhado Daniel e levar consigo o sobrinho Hunter, eles 
vivem juntos em um pacato subúrbio. Na casa ao lado 
vive a adolescente Alice, que acompanha os passos do 
garoto sem que ele perceba. Até que estranhos eventos 
acontecem em sua casa, colocando-a em perigo. CinEspaço 
4: 13h50, 15h50, 17h50, 19h50 e 21h50. Manaíra 4: 13h, 
15h, 17h15, 19h30 e 21h40. Tambiá 3: 14h40, 16h40, 
18h40 e 20h40.

PROCURANDO NEMO 3D (Finding Nemo 3D, AUST/EUA, 
2003). Gênero: Animação. Duração: 100 min. Classifica-
ção: Livre. Direção: Andrew Stanton, Lee Unkric. Marlin, 
um peixe-palhaço, perde quase toda a família durante o 
ataque de um predador, e assim, torna-se um pai super
-protetor de seu único filho, Nemo. Um dia o peixinho tenta 
provar ao pai que pode se virar sozinho e resolve nadar em 
mar aberto, mas é capturado por um mergulhador, e levado 
para Sydney. Decidido a encontrá-lo, Marlin nada por todo 
o oceano, enfrentando todo tipo de perigo ao lado de Dory, 
um peixinho-fêmea com um grave problema de perda de 
memória recente. Manaíra 7/3D: 14h40, 17h e 21h15.

A ENTIDADE (Sinister, EUA, 2012). Gênero: Terror. Duração: 
110 min. Classificação: 12 anos. Legendado. Direção: 
Scott Derrickson, com Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio. 
Um escritor de livros de crime, que luta para conseguir 
escrever sua próxima história, resolve se mudar com 
sua família para uma casa onde ocorreu o assassinato de 
uma família inteira. Lá, descobre uma caixa com vídeos, 
que mostram assassinatos de outras famílias, revelando 
a existência de algo sobrenatural e perigoso naquele lugar. 
Manaíra 3: 18h20 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 8: 14h e 19h1140.

COCORICÓ – CONTA CLÁSSICOS (BRA, 2012). Gênero: Musical. 
Duração: 76 min. Classificação: Livre. Direção: Fernando 
Salem, com Álvaro Petersen Júnior, Eduardo Alves,Enrique 
Serrano, Falcon Mantovan. A turma da fazenda resolve 
interpretar alguns clássicos infantis para a criançada. 
Como se isso não bastasse, Júlio e seus amigos ainda 

deram uma leve mexida nas histórias, deixando-as mais 
engraçadas. CinEspaço 1: 14h.

ATÉ QUE A SORTE NOS SEPARE (BRA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 104 min. Classificação: 12 anos. Direção: Roberto 
Santucci, com Leandro Hassum, Danielle Winitz, Ailton 
Graça. Tino é um pai de família classe média que vê sua 
vida e seu casamento transformados após ganhar na 
loteria. O problema é que ele perde tudo em dez anos 
de uma vida de ostentação. A partir daí, com a ajuda do 
vizinho Amauri e de seu melhor amigo Adelson, ele tenta 
esconder da esposa que está falido. CinEspaço 2: 14h20, 
16h50, 19h20 e 21h40. Manaíra 1: 13h20, 15h40, 18h 
e 20h30. Manaíra 2: 14h10, 16h30, 19h e 21h30. Tambiá 
4: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30.

BUSCA IMPLACÁVEL 2 (Taken 2, EUA, 2012). Gênero: Ação. 
Duração: 91 min. Classificação: 14 anos. Dublado e legen-
dado. Direção: Olivier Megaton, com Liam Neeson, Maggie 
Grace. ryan Mills, 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, 
um por um. 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. Classficação: 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. Eles, então, devem salvar a vizinhança e o 
mundo! Tambiá 1: 14h15, 16h15, 18h15 e 20h15.

HOTEL TRANSILVÂNIA 3D (Hotel Transylvania, EUA, 2012). 
Gênero: Animação. Duração: 93 min. Classificação: Livre. 
Dublado. Direção: Genndy Tartakovsky. O Hotel Transilvânia 
é o resort 5 estrelas onde monstros e suas famílias podem 
viver livremente sem humanos para incomodá-los. Em um 
fim de semana  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: 14h20, 16h20, 18h30 e 
20h40. Tambiá 6/3D: 14h, 15h45, 17h25 e 20h40.

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 1: 15h40 e 19h50. Manaíra 8: 16h40 
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 o Refúgio das 
Fadas. Manaíra 7: 12h50 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. Quando o carro da bela e jovem Evelina quebra 
na estrada, ela não faz ideia de como seus caminhos 
serão profundamente alterados para sempre. Socorrida 
por 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 2: 13h30 e 16h.

INTOCÁVEIS (Intouchables, FRA, 2011). Gênero: Comédia. 
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, após 
sofrer um grave acidente, fica tetraplégico. Precisando 
de um assistente, ele decide contratar Driss, um jovem 
problemático que não tem a menor 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. Aos poucos a amizade 
entre eles se estabele-se, com cada um conhecendo 
melhor o mundo do outro. CinEspaço 1: 17h40 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 Estados Unidos em uma história não contada que 
definiu uma nação, colocando Lincoln como o maior 
caçador dos mortos-vivos da história. Tambiá 3: 14h20, 
16h20, 18h20 e 20h20.

Formado no ano passado, o Trio Jazzera mostra entrosamento nos improvisos durante os shows
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Teatro

Grupo Pinel faz reflexão sobre partidas e chegadas 
no espetáculo Como Se Fosse [Im]Possível Ficar Aqui

O núcleo de teatro campinense 
Pinel, que trabalha a experi-
mentação da linguagem na 
dramaturgia, inicia a apresen-
tação de todo o seu repertório 
de espetáculos. São duas peças: 
Como Se Fosse [Im]Possível 
Ficar Aqui, que será encenado 

hoje e amanhã no Teatro Severino Cabral às 
20h, e Ah-Mar, que estreia no final de semana 
que vem. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) 
e R$ 10 (meia).

O grupo Pinel começou suas atividades 
em setembro de 2010 com a proposta de 
experimentar novas formas de linguagens 
teatrais. Em suas reuniões, testaram cenas, 
testaram textos, tentaram quebrar o comum 
na dramaturgia em Campina Grande. Assim, 
começou a ser esboçado o espetáculo Como 
Se Fosse [Im]Possível Ficar Aqui, que estreou 
na Rainha da Borborema em novembro do 
ano passado.

“Quando montamos o grupo em setem-
bro de 2010, a ideia de fazer algo por uma 
linguagem teatral nova em Campina Grande 
já vinha há algum tempo. A montagem deste 
espetáculo foi bem louca, pode-se assim dizer. 
Nos ensaios, levávamos textos, falas, ideias de 
cena. E o nosso dramaturgista Diógenes Maciel 
levava para casa e foi pensando no texto”, disse 
Nayara Brito, atriz do espetáculo.

Assim, recortaram ideias de diversas obras 
consagradas da literatura e da dramaturgia 
para montar a peça. Fizeram, inicialmente, três 
peças: Como Se Fosse..., [Im]Possível  Ficar Aqui. 
Apresentaram-nas, mas ainda faltava algo. Re-
solveram juntá-las em algo maior e usaram um 
conto de Ronaldo Correa, que foi a história de 
Cícera Candoia, para montar a peça na íntegra.

Como Se Fosse [Im]Possível Ficar Aqui re-
flete sobre chegadas e partidas. O grupo quis 
explorar o ímpeto de mudança, de inquieta-
ção com as circunstâncias e com os locais. Na 
história, que não segue uma narrativa linear 
e mistura passado e futuro, Cícera tem uma 
mãe moribunda prestes a morrer que a prende 
em sua terra longínqua. No dilema de saber 
se a deixa para a morte ou se fica, ela toma 
decisões bruscas e parte. No futuro, torna-se 
atriz famosa, casa, mas volta a se sentir presa 
a alguém e quer, a qualquer custo, livrar-se 
destas presilhas.

“Sabendo as consequências que terá, ela 
vai embora, torna-se atriz, casa e volta a se sen-
tir pressionada novamente. Nós não contamos 
a história de uma forma linear, nós misturamos 
as cenas, elas acontecem ao mesmo tempo”, 
disse Nayara.

A peça estreou em novembro do ano 
passado e participou do prêmio BNB, percor-
rendo cidades do Ceará, Sousa e também João 
Pessoa. A peça vai ser remontada para dar as 
boas-vindas ao mais novo trabalho do grupo, 
o espetáculo Ah-Mar.

Trata-se de uma homenagem aos 30 anos 
de carreira do ator campinense Chico Oliveira, 
que faz parte do grupo Pinel. A peça vai estrear 
na próxima semana e é uma adaptação da tra-
gédia Agamemnon, do grego Ésquilo.

Narra a estória do rei que, tendo ofere-
cido sua filha em sacrifício aos deuses para 
vencer a guerra de Tróia, encara a vingança 
da esposa e mãe de sua filha, quando do seu 
retorno à casa.

O espetáculo conta ainda com Tânia Régia, 
que volta aos palcos no papel de Clitemnestra 
depois de um longo tempo sem encenar, a 
cantora Sandra Belê, que estreia como atriz 
no papel de Cassandra, e o ator Ivan D’Paula, 
como Egisto/arauto. 

FOTO: Divulgação

Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

Inquietações no palco

A montagem do Núcleo Pinel é a  
junção de peças do próprio grupo 
com um conto de Ronaldo Correa  
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Cadastro Positivo vai 
beneficiar o consumidor 
que é bom pagador

Página 10

Estrangeirismos
Invasão de nomes estrangeiros avança no país

Michael, Mary, David, 
Kelly. Não é de hoje que al-
guns nomes de língua es-
trangeira se consolidaram 
no Brasil. Mais do que esco-
lher e registrar os filhos com 
nomes em outras línguas, os 
brasileiros compõem músi-
cas, dão nomes a lojas, edi-
fícios e condomínios, mistu-
rando palavras estrangeiras 
ao português.

Para Ana Ribeiro Lima, 
especialista em Linguística, o 
brasileiro tem um comporta-
mento diferente de pessoas 
de outra nacionalidade. Por-
que, diferentemente dos eu-
ropeus e dos americanos que 
se orgulham da língua que 
falam, o Brasil tem a tendên-
cia de valorizar o que vem de 
fora.

“É só perceber como o 
nosso povo é mais receptivo 
aos estrangeiros, do que eles 
são conosco, quando viaja-
mos. O brasileiro se orgulha 
do seu país e da sua cultura, 
mas gosta de adotar o que é 
diferente e alheio a sua reali-
dade”, explica.

Segundo ela, os meios 
de comunicação contribuem 
para trazer os nomes es-
trangeiros para o dia-a-dia. 
“Geralmente, é por meio da 
televisão que acontece o 
primeiro contato com ou-
tras culturas. Às vezes, ao 
assistirem alguma série ou 
filme de origem estrangeira, 
as pessoas passam a cultuar 
certo ator ou atriz, e tendem 
a imitar o que eles fazem e a 
adotar seus gostos”.

Valor ao estrangeirismo
“Além disso – acrescen-

ta, Ana – nas rádios, a explo-
são das músicas americanas 
nos anos 50 e 60, no Brasil, 
trouxe nomes até então des-
conhecidos pela massa, e 
contribuiu para que até hoje, 
algumas pessoas deem valor 
ao que é produzido fora do 
país”. Ela também cita as re-
des sociais da internet.

 “O mundo online encur-
tou as distâncias físicas e so-

FOTO: Ilustração

Lays Rodrigues
Especial para A União

ciais, e permitiu que pessoas 
que até então nunca tinham 
conversado com um estran-
geiro, batesse papo na inter-
net e conhecesse mais sobre 
outras culturas”, ressalta Ana-
Lima.

Ana afirma que os es-
trangeirismos contribuem no 
nível mais superficial da lín-
gua, o léxico, mas não alte-
ram as estruturas da língua e 
da gramática. “Alguns nomes 
comerciais apenas imitam a 
língua inglesa, mas não são 
ingleses de fato. Outros são 
escritos em inglês, mas são 
pronunciados pelos brasilei-
ros como em português. Isso 
mostra que usar a palavra es-
trangeira é uma estratégia de 
marketing”.

Ela destaca que muitas 
pessoas que usam estrangei-
rismos, não conhecem mui-
to da língua de onde tomam 
emprestada a palavra. “Mui-
tas vezes, as pessoas não 
conhecem a gramática da 
língua inglesa, só apenas pa-
lavras esparsas que podem 
nem saber o significado”.

Prestígio e modernidade
Para a pesquisadora Na-

tália Prado, o comércio opta 
pelo uso da palavra em lín-
gua inglesa para vender bens 
e serviços. “Usar palavras de 
outros idiomas para o portu-
guês é um fenômeno antigo. 
O léxico brasileiro foi acu-
mulando ao longo dos anos 
palavras de outros povos que 
participaram da formação da 
população do país, como os 
índios, os escravos africanos 
e os europeus. Emprestar 
palavras de outras línguas 
pode conotar prestígio, re-
quinte ou até modernidade”, 
opinou.

O historiador Flávio Sil-
va destaca que o crescimen-
to das lojas estrangeiras no 
Brasil também influenciou 
a invasão dos nomes estran-
geiros no país. “As relações 
econômicas entre o Brasil e 
outros países sempre con-
tribuíram para trazer outras 
culturas para a nossa reali-
dade. 

Os portugueses foram 
os primeiros, durante o perí-

Valorização e difusão da língua portuguesa
Um projeto de lei que trata da promoção, proteção 

e defesa da língua portuguesa, de autoria do deputado 
Aldo Rebelo (PCdoB-SP), hoje comandando o Ministério 
do Esporte, foi aprovado em 13 de dezembro de 2007 
pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal. 

À época, Aldo Rebelo afirmou que “ao aprovar o 
projeto, a Câmara adotou no país legislação de promo-
ção e defesa do idioma, correlata ao que já existe em vá-
rios países. A lei será útil para o fortalecimento da apren-
dizagem em geral, já que toda ela depende do domínio 
do idioma”, explicou o deputado

O projeto teve como relator o deputado Flávio Dino 
(PCdoB-MA). Pela proposição, caberá ao poder público 
a tarefa de promover, difundir e valorizar a língua por-
tuguesa, adotando medidas para, entre outras práticas, 
melhorar as condições de ensino e de aprendizagem da 
língua, incentivar a pesquisa sobre as variedades linguís-
ticas, realizar campanhas sobre o uso da língua e criar, 
no rádio e na televisão,cursos de língua portuguesa.

Outro aspecto do projeto é o combate ao uso exces-
sivo de expressões em língua estrangeira, os estrangei-

rismos. A proposição obriga a que todos os documentos 
oficiais do Brasil sejam escritos em português.Também 
a comunicação dirigida ao público, caso utilize palavras 
em outra língua, terá tradução para o português. Essa 
regra vale para peças publicitárias, relações comerciais, 
meios de comunicação de massa e informações afixadas 
em estabelecimentos comerciais. Apresentado em 1999, 
o projeto de Aldo Rebelo, nos seus oito anos de trami-
tação,foi amplamente discutido em seminários e audi-
ências públicas, que, segundo a assessoria do deputado, 
“enriqueceram a proposta e difundiram a ideia da lín-
gua como elemento essencial da soberania brasileira”.

A professora Enilde Faustich, do Instituto de Letras 
da Universidade de Brasília (UnB), disse que é preciso, 
primeiro, fazer a diferença entre língua e idioma. Expli-
cou que o termo língua não pode ser usado como sinô-
nimo de idioma e lembrou que o português é falado em 
vários países e que o próprio Brasil, que fala esse idioma, 
tem várias línguas. A professora aproveitou para lembrar 
também que o próprio presidente do Brasil se expressa 
somente em português por todo o mundo. E perguntou: 
“quer promoção melhor que essa”?

odo de colonização. Naquela 
época, ainda vieram muitos 
espanhóis, franceses, ingle-
ses e holandeses. Cada povo 
visitou o nosso país e deixou 
um pouco de sua cultura e 
sua marca”. 

Flávio ressalta que os 
Estados Unidos são o país 
que mais exerce influência 
no mundo. “Sem dúvida, os 
norte-americanos consegui-
ram atingir um nível de in-
fluência, que nenhum outro 

país jamais conseguiu. Seja 
na televisão, nas lojas, nos 
nomes de ruas e de pessoas e 
na nossa própria cultura, que 
vai se moldando com outras”. 

Ele enfatiza: “Hoje para 
estar bem inserido no mer-

cado de trabalho, precisa fa-
lar inglês, francês e espanhol. 
Isso atesta a nossa depen-
dência de estar em contato 
com o estrangeiro, e contri-
bui para a sua influência em 
nosso mundo”. 

Em janeiro de 2007, o juiz federal substituto da 1ª Vara 
Cível de Guarulhos (SP), Antônio André Mascarenhas, decidiu 
que o Governo Federal é o responsável por fiscalizar, aplicar 
multas e até interromper o funcionamento de empresas que 
mantenham anúncios de ofertas e descontos com palavras 
estrangeiras. Os anúncios com palavras como “sale” e “off”, 
em inglês,comuns em vitrines de lojas, só serão considerados 
legais se os termos estrangeiros estiverem acompanhados de 
tradução com o mesmo destaque, diz a sentença do juiz. A 
decisão da Justiça Federal paulista valeu para todo o Brasil e 
teve caráter liminar, ou seja, foi uma decisão provisória até o 
julgamento do mérito da questão e a União, à época, poderia 
recorrer. 

O autor da ação Mateus Baraldi, procurador da República 
de Guarulhos (SP), disse, na época, que o objetivo é fazer valer 
o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, que estabe-
lece que todo produto ou serviço deve ter na apresentação 
informações corretas, claras e em língua portuguesa.

Saiba mais
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Bom pagador tem juro baixo
Cadastro Positivo

Quem quiser participar 
terá que autorizar em 
forma física ou eletrônica

Brasília - O decreto de 
regulamentação do Cadas-
tro Positivo, que lista os 
bons pagadores no país, 
foi publicado na edição de 
ontem do Diário Oficial da 
União. O sistema poderá 
permitir que brasileiros 
que pagam suas contas em 
dia tomem crédito com ju-
ros mais baixos. 

A lei que criou o cadas-
tro foi aprovada pelo Sena-
do Federal em dezembro 
de 2010 e sancionada com 
vetos pela presidenta Dil-
ma Rousseff em junho do 
ano passado. O decreto pu-
blicado hoje traz detalhes 
operacionais para o funcio-
namento do cadastro. Para 
criar uma empresa gestora 
de banco de dados, será 
necessário ter patrimônio 
líquido de R$ 20 milhões, o 
mesmo valor exigido para 
os bancos.

Pelo texto do Decreto 
nº 7.829, a inclusão dos 
nomes no Cadastro Posi-
tivo é opcional. Quem qui-
ser participar do cadastro 
positivo terá que autorizar 
“em forma física ou eletrô-
nica, diretamente à fonte 
ou ao gestor de banco de 
dados”, que serão criados 
por empresas responsá-
veis pela coleta, pelo ar-
mazenamento e pelo aces-
so de terceiros aos dados. 
Ou seja, o consumidor 
pode dar essa autorização 
por meio de uma loja onde 
pretende fazer uma com-
pra financiada ou direta-
mente à empresa gestora 
de banco de dados.

Sigilo
O decreto determina 

que os gestores dos bancos 
de dados deverão “adotar 
as cautelas necessárias à 
preservação do sigilo das 
informações que lhes forem 
enviadas”, disponibilizar 
em seus sites, para verifi-
cação do consumidor, quem 
teve acesso ao seu histórico 
de crédito nos seis meses 
anteriores à solicitação e as 
fontes que encaminharam 
dados sobre o seu cadastra-
do, com endereço e telefone 
para contato.

Pelas regras, o consu-
midor poderá solicitar que 
suas informações não se-
jam acessíveis a empresas 
específicas ou por período 
determinado. O que não 
será permitido, segundo o 
decreto, é o pedido de ex-
clusão parcial de informa-
ções registradas, a não ser 
em casos de erros.

Entre os dados que 
ficarão disponíveis para 
consulta estão o saldo, a 
data e o valor da conces-
são de crédito, o histórico 
de pagamentos de dívidas 
e as parcelas não pagas. O 
consumidor pode pedir ao 
banco de dados que inclua 
a informação, por exem-
plo, que determinada par-
cela de financiamento ou 
dívida não foi paga porque 
está sendo questionada na 
Justiça.

Kelly Oliveira e 
Thais Leitão
Da Agência Brasil

Brasília – Os débitos em con-
ta dos brasileiros estão entre os 
temas que devem ser incluídos na 
modernização do Código de Defe-
sa do Consumidor (CDC). Três pro-
jetos de lei foram elaborados por 
sugestão da comissão de juristas 
formada no Senado para oferecer 
subsídios à atualização da legisla-
ção de consumo. Uma das propos-
tas trata da proteção ao crédito e 
ao superendividamento.

Com base na regulação do 
crédito consignado, a comissão 
de juristas  sugere um percentual 
máximo de 30% de endividamen-
to sobre a renda líquida do con-
sumidor. Segundo o ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 

presidente da comissão,  Herman 
Benjamin, pela proposta, os débi-
tos em conta automáticos devem 
respeitar o princípio do chamado 
mínimo existencial.

Para o ministro do STJ, ne-
nhum consumidor pode se endi-
vidar ou ser endividado além do 
mínimo necessário à manutenção 
da família e da própria existência. 
“A partir daí, as necessidades bá-
sicas de uma família começam  a 
ser comprometidas. Isso acarreta 
problemas, às vezes suicídio, e cus-
tos para toda a sociedade”, disse 
Benjamin.

Outro ponto previsto na atu-
alização do Código de Defesa do 
Consumidor diz respeito aos mi-
lhares  de processos individuais e 
ações civis públicas que sobrecar-
regam o Poder Judiciário. Para dar  

prioridade e agilidade às ações 
coletivas na Justiça, os juristas su-
gerem a criação de mecanismos 
alternativos de conciliação e o for-
talecimento dos serviços de pro-
teção ao consumidor (Procons), 
minimizando a judicialização do 
consumo.

O Código de Defesa do Con-
sumidor foi criado há 22 anos e 
pode sofrer agora sua primeira 
reforma. As mudanças foram dis-
cutidas na última terça-feira em 
uma audiência pública na Comis-
são Temporária de Modernização 
do Código de Defesa do Consu-
midor com o ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, e com o 
presidente da comissão de juris-
tas que ajudou a elaborar os pro-
jetos que alteram a lei, ministro 
do STJ Herman Benjamin.

Juristas querem limite na renda líquida
endividamento de famílias

Karine Melo
Da Agência Brasil

São Paulo -  A taxa de ju-
ros cobrada sobre a rolagem 
da dívida nos cartões de cré-
dito caiu, em média, 2,62% 
em setembro sobre agosto, 
passando de 10,69%  para 
10,41% ao mês. Foi o pri-
meiro recuo dos últimos 33 
meses. Ainda assim, os con-
sumidores que entram no 
sistema rotativo pagam, em 
média, ao ano, 228,17% de 
correção sobre o valor prin-
cipal do débito.

Os dados são da Pes-
quisa de Juros da  Associa-
ção Nacional dos Executivos 
de Finanças, Administração 
e Contabilidade (Anefac), 
que também indicou queda 

na taxa de juros de outras 
modalidades de crédito. A 
projeção da entidade são 
novas reduções nos meses 
subsequentes. Entre as jus-
tificativas da Anefac, estão a 
melhoria da economia, com 
um ambiente de maior com-
petição entre as instituições 
bancárias e redução do nível 
de inadimplência.

O levantamento indica 
ainda que, no comércio, os 
juros foram reduzidos em 
7,69%, resultando na menor 
taxa da série histórica que 
começou em 1995, recor-
de que havia sido superado 
também no mês passado, 
conforme pesquisa de agos-
to. Na média, os estabeleci-
mentos estavam cobrando 
em setembro 4,20% ao mês 

e 63,84% ao ano, ante 4,55% 
ao mês e 70,56% ao ano em 
agosto.

Todas as seis modali-
dades de crédito a pessoas 
físicas apresentaram queda, 
o que significou, na média, a 
sétima redução seguida com 
variação de 5,81% e 96,93% 
ano, ante 6,02% ao mês e 
101,68% ao ano.Também foi 
a mais baixa desde 1995.

No cheque especial, a 
taxa ficou em 7,95% ao mês 
ante 8,05%. Ao ano, atingiu 
150,4% ante 153,22%. Sobre 
os financiamentos de auto-
móveis, o percentual passou 
de 1,7% para 1,54% e, no 
ano, de 22,42% para 20,13%. 
Nos bancos, houve recuo de 
3,45% para 3,27% ao mês e de 
50,23% para 47,13% ao ano.

Também foi constata-
da diminuição dos juros nas 
três linhas de crédito dispo-
níveis para as empresas. Na 
média, a taxa mensal ficou 
em 3,31% ante 3,44%, e no 
ano 47,81% ante 50,06%, na 
menor variação desde 1999.

A Anefac observa que a 
taxa básica de juros, a Selic, 
caiu cinco pontos percentu-
ais entre julho e setembro, 
passando de 12,5% ao ano 
para 7,5%. No mesmo perí-
odo, os juros cobrados sobre 
as pessoas físicas tiveram 
redução de 24,18 pontos 
percentuais (de 121,21% 
ao para 96,93%). No caso 
das empresas, ocorreu di-
minuição de 13,22 pontos 
percentuais (de 61,03% para 
47,81%).

Taxas do cartão têm queda após 3 anos
rolaGem de dívida

Marli Moreira
Da Agência Brasil
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Dívidas e débitos em conta automáticos exagerados acarretam problemas para a sociedade e até suicídios, afirma ministro

mais montadoras vão 
se instalar no país

Gasolina e botijão 
não terão reajuste

Brasília - O Programa de In-
centivo à Inovação Tecnológica e 
Adensamento da Cadeia Produtiva 
de Veículos Automotores (Inovar-
Auto) ajudará o Brasil a ampliar as 
exportações, em especial para mer-
cados que prezam por tecnologia 
de ponta. Além disso, vai melhorar 
a qualidade e diminuir o preço dos 
veículos produzidos para o mercado 
interno. De acordo com o ministro 
do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Fernando Pimen-
tel, a competitividade no setor será 
ampliada com a chegada de cinco ou 
seis novas montadoras ao país nos 
próximos três anos.

“A (montadora alemã) BMW vai 
anunciar a construção, no Brasil, de 
sua primeira fábrica fora do continente 
europeu. Semana que vem, o presidente 
mundial da empresa virá ao país para 
fazer o anúncio”, informou Pimentel.

Brasília – O Comitê de Política Mon-
etária (Copom) do Banco Central (BC) 
manteve a projeção de que não haverá 
reajuste no preço da gasolina este ano. 

O comitê também espera esta-
bilidade no preço do botijão de gás, 
em 2012. A projeção para a queda 
no preço da tarifa de telefonia fixa 
ficou em 1,3% ante 1% de retração 
previsto em agosto. Para o preço da 
eletricidade, foi mantida a estima-
tiva de alta de 1,4%.

A projeção para os preços 
administrados por contrato e 
monitorados para o acumulado de 
2012 manteve-se em 3,6%. Para o 
próximo ano, a estimativa para os 
preços administrados foi reduzida 
para 2,4%, ante 4,5%. “Cabe desta-
car que, em grande parte, o recuo 
na projeção para 2013 se deve à 
redução estimada nas tarifas de 
energia elétrica”, diz o Copom, na 
ata da última reunião do colegiado, 
divulgada ontem.

Cartão de pagamento 
se expande no país

São Paulo- O número de bra-
sileiros que tem cartões para fazer 
pagamentos cresceu no país– pas-
sando de 68% da população, em 
2008, para 75%, em 2012. Os da-
dos são da 5ª edição da pesquisa 
anual encomendada pela Associação 
Brasileira das Empresas de Cartões de 
Crédito e Serviços (Abecs) ao Instituto 
Datafolha.

O presidente da entidade, Clau-
dio Yamaguti, prevê aumento de 
dois pontos percentuais no total de 
brasileiros com cartão em 2013.“A 
tendência é termos um crescimento 
ainda muito maior no uso dos 
cartões.” Na avaliação de Yamaguti, 
a pesquisa aponta que o brasileiro 
prefere usar os cartões por ser um 
meio prático, ágil e seguro. Ele lem-
bra que, em 2010, 82% dos consu-
midores sacavam dinheiro nos caixas 
eletrônicos para pagar as compras.

Conforme o levantamento, 58% 
do faturamento do comércio vêm de 
compras pagas com cartões. O uso 
do cartão de crédito como forma 
de pagamento subiu de 34% para 
37%. O cartão de débito de 18% 
para 21%. O cheque caiu de 7% 
para 3%, e o dinheiro em espécie 
apresentou queda de 33% para 
32% no período analisado. A pes-
quisa ouviu 4 mil consumidores e 
comerciantes em 11 capitais, in-
cluindo o Distrito Federal, de junho 
a julho deste ano.
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População jovem
Falta de habilidades básicas é a causa de desemprego 

Brasília - Duzentos milhões 
de jovens, com idade entre 15 e 
24 anos, de países em desenvolvi-
mento não completaram o Ensino 
Primário, equivalente ao Ensino 
Fundamental no Brasil, e precisam 
de caminhos alternativos para ad-
quirir habilidades básicas para o 
emprego. O número representa 
20% da população desses países 
nessa faixa etária e foi apresentado 
no 10º Relatório de Monitoramen-
to Global de Educação para Todos, 
publicado ontem pela Organização 
das Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O relatório mostra que a po-
pulação jovem do mundo é a maior 
que já existiu e que um em cada oito 
jovens está desempregado. Além 
disso, mais de 25% estão em traba-
lhos que os deixam na linha da po-
breza ou abaixo dela, equivalente a 
um rendimento inferior a US$ 1,25 
por dia. O documento ressalta que 
“a profunda falta de qualificação 
da juventude é mais nociva do que 
nunca”, neste momento de crise 
econômica que continua afetando 
sociedades de todo o mundo.  

A publicação avalia que hou-
ve progresso significativo em 
algumas regiões, mas poucas es-
tão no caminho para atingir as 
seis metas previstas no Acordo 
de Dacar (Senegal), assinado por 
164 países durante a Conferência 
Mundial de Educação de 2000. 
Pelo acordo, até 2015 devem ser 
cumpridas as seguintes metas: 
expandir cuidados na primeira 
infância e educação; universalizar 
o Ensino Primário; promover as 
competências de aprendizagem 
e de vida para jovens e adultos; 
reduzir o analfabetismo em 50%; 
alcançar a paridade e igualdade 
de gênero; melhorar a qualidade 
da educação.

Em todo o mundo, 250 mi-
lhões de crianças em idade escolar 
primária não sabem ler ou escre-
ver, frequentando ou não a escola. 
Entre os adolescentes, 71 milhões 
estão fora da escola secundária, 
perdendo, segundo a pesquisa, a 
oportunidade de adquirir habilida-
des vitais para um emprego digno 
no futuro.  

Jovens pobres
As populações jovens pobres 

são as que mais precisam de capa-
citação, principalmente das áreas 
rurais. “Muitos jovens fazendeiros, 
com problemas de escassez de ter-
ras e efeitos da mudança climática, 
não têm sequer as habilidades bá-
sicas necessárias para se proteger e 
se sustentar”, conclui o estudo. No 
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Danilo Macedo
Da Agência Brasil

Brasil, aqueles que moram na zona 
rural têm o dobro de chance de ser 
pobres e 45% não completaram o 
Ensino Fundamental.

Segundo a diretora-geral da 
Unesco, Irina Bokova, o mundo está 
testemunhando uma geração jovem 
frustrada pela disparidade crônica 
entre habilidade e emprego. “A me-
lhor resposta à crise econômica e ao 
desemprego de jovens é assegurar 
a capacitação básica e relevante de 
que precisam para entrar no uni-
verso do trabalho com confiança”, 
disse. Para ela, esses jovens preci-
sam ter caminhos alternativos para 

a educação, para conseguir as habi-
lidades necessárias à sobrevivência, 
a viver com dignidade e contribuir 
com suas comunidades.

O relatório mostra ainda que 
não investir nas habilidades de 
jovens tem efeitos de longo prazo 
visíveis em todos os países. Mes-
mo nas nações desenvolvidas, a 
estimativa é que 160 milhões de 
adultos, ou 20% deles, não tenham 
requisitos mínimos para se candi-
datar a um emprego, como ler um 
jornal, escrever ou fazer cálculos. 
Por isso, a Unesco defende que 
investir no desenvolvimento das 

habilidades de jovens é uma estra-
tégia inteligente para países que 
querem impulsionar seu desenvol-
vimento econômico.

A partir dos dados, a entidade 
alerta que apesar de a área econô-
mica ser a primeira a se beneficiar 
da mão de obra mais qualificada, o 
setor privado contribui muito pou-
co na educação dos jovens, com 
apenas 5% dos fundos oficiais. 
Além disso, recomenda que gover-
nos e países doadores de fundos 
globais para a educação se empe-
nhem para garantir o investimento 
necessário.

Mais investimento 
em qualificação

Brasília – Apesar do aumento 
da oferta de emprego para jovens 
brasileiros em 2012, eles acredi-
tam que deve haver mais investi-
mento na qualidade dos postos de 
trabalho.

De acordo com a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), 
houve redução do desemprego 
juvenil no Brasil – de 21,8% para 
15,2%, entre 2007 e 2011 –, ao 
contrário do que ocorre na maio-
ria dos países, especialmente no 
Oriente Médio, no Norte da África 
e na Europa, onde a falta de opor-
tunidades para essa faixa etária 
(15 a 24 anos) cresce, e tende a 
continuar aumentando até, pelo 
menos, 2016.

“Se é verdade que há mais 
emprego para a juventude, hoje 
a nossa cobrança é que se tenha 
mais qualidade nesse trabalho. 
É preciso dar um passo à frente: 
o da qualidade na educação e na 
pesquisa e, consequentemente, 
no trabalho. Isso é o que, de fato, 
irá distribuir mais renda e gerar 
mais oportunidades à população”, 
disse o presidente da União Na-
cional dos Estudantes (UNE), Da-
niel Iliescu.

Segundo o representante da 
UNE, um dos maiores problemas 
entre os jovens na hora de entrar 
no mercado de trabalho é a falta 
de especialização e qualificação 
da mão de obra.

Investimentos
“Há postos de trabalho, mas 

existem funcionários mais quali-
ficados em outros lugares. Então, 
importa-se o trabalhador. Na en-
genharia, esse exemplo se aplica. 
A solução só virá quando forem 
feitos investimentos nas univer-
sidades federais, nas escolas téc-
nicas e na área de ciência e tec-
nologia”.

Para a presidenta do Conse-
lho Nacional de Juventude, Ân-
gela Guimarães, a prioridade do 
governo é a implementação de 
políticas públicas universais e 
específicas que permitam aos jo-
vens conciliar o estudo, o traba-
lho, o lazer e a vida familiar – que 
seria o “grande nó” que dificulta 
a inserção juvenil no mercado de 
trabalho por falta de qualificação.

Curso profissionalizante
De acordo com o conselho, a 

política específica voltada à ques-
tão trabalhista juvenil é o Pro-
grama Nacional de Inclusão de 
Jovens (ProJovem), de 2003, uma 
parceria entre os governos fede-
ral, estadual e municipal.

O Programa Nacional de In-
clusão de Jovens oferece a jovens 
com idade de até 29 anos, que não 
concluíram o Ensino Fundamen-
tal cursos profissionalizantes, in-
dicação a empresas e indústrias 
e uma bolsa no valor de R$ 100 
mensais.

Outro programa, de caráter 
mais universal, é o Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni), 
que tem o objetivo de proporcio-
nar o acesso ao Ensino Superior e 
melhorar sua qualidade.

“O indivíduo tem de se inte-
ressar. Sair da zona de conforto, 
ir à luta. O jovem tem essa ener-
gia, essa possibilidade de ação, e 
ele tem que usar isso a seu favor”, 
disse a professora de administra-
ção da Universidade de Brasília 
(UnB), a especialista em mercado 
de trabalho Débora Barem.

São Paulo – O Brasil precisará de 7,2 
milhões de trabalhadores de nível técnico 
e média qualificação para ocupar vagas na 
indústria até o ano de 2015, em 177 tipos 
de ocupações diferentes, de acordo com o 
Mapa do Trabalho Industrial 2012, divulgado 
pela Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp). Do total dessa demanda, 
1,1 milhão serão para novas oportunidades 
no mercado de trabalho, o restante será por 
qualificação dos que já estão trabalhando.

Segundo o estudo, que foi elaborado 
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem In-
dustrial (Senai), a demanda maior entre as 
ocupações que precisam de cursos profissio-
nalizantes com mais de 200 horas é na área 
de alimentos, com necessidade de 174,6 mil 
cozinheiros industriais entre 2012 e 2015. 
Para operação de máquinas de costura de 

peças de vestuário serão 88,6 mil pessoas e 
para a operação de máquinas pesadas para 
a construção civil serão 81,7 mil trabalhado-
res. Entre as ocupações de nível técnico, a 
demanda é 88,7 mil técnicos de controle de 
produção, seguido de técnicos de eletrôni-
ca, com 39,9 mil, e técnicos de eletrotécnica, 
com 27,9 mil.

Região Sudeste
A necessidade de mão de obra qualifica-

da está mais concentrada na Região Sudeste, 
que precisa de 4,13 milhões de profissionais 
(57,6%), seguida pelo Sul com 1,5 milhão 
(20,9%), Nordeste com 854,5 mil (11,9%), 
Centro-Oeste com 383,5 mil (5,5%) e Norte 
com 294,8 mil (4,1%).

De acordo com o diretor de Educação 
e Tecnologia da Confederação Nacional das 
Indústrias (CNI), Rafael Lucchesi, os dados in-
dicam que a educação profissional é um ca-
minho positivo para os jovens por propiciar 

mais oportunidades. “Isso é extremamente 
importante para o projeto de vida da juven-
tude e das famílias brasileiras, mas é impor-
tante para a competitividade da indústria 
brasileira e do país gerando mais desenvol-
vimento econômico e riqueza”.

Lucchesi ressaltou que a expansão da 
rede de escolas técnicas federais e estaduais 
já tem ocorrido para atender a essa deman-
da, o que serve ainda para balancear a ma-
triz educacional do país. Além disso, muitas 
das ocupações de nível técnico empregam 
mais e com salários melhores e mais estabili-
dade. “Fora isso, o jovem vai ingressar mais 
cedo no mercado de trabalho e pode, já 
empregado, continuar estudando e custear 
seus estudos. A mensagem para a juventu-
de é a de que o curso técnico é uma carreira 
estável, uma boa aposta. O salário médio 
inicial é mais de R$ 2 mil, passando por R$ 5 
mil e chegando de R$ 8 mil a R$ 15 mil em 
topo de carreira”.

Demanda por trabalhador será superior a sete milhões
Flávia Albuquerque
Da Agência Brasil

População jovem é a maior que já existiu até hoje e um em cada oito indivíduo dessa faixa etária está desempregado



Vestidos de noivas
ATENÇÃO NOIVINHAS!  A NY International Bri-

dal Week, semana de moda em New York finalizada 
na última segunda-feira, teve seu foco voltado 
para as noivas. 

O evento contou com a participação dos es-
tilistas mais importantes do gênero que apresen-
taram vestidos supercurtos, estilo anos 20, e mo-
delos mais recatados inspirados na princesa Kate 
Middleton. A estilista Vera Wang surpreendeu ao 
trazer uma coleção inteiramente branca, diferente 
dos preto e branco que ela costumava fazer. Outra 
novidade foi o colo coberto por transparências 
dando sensação de tomara que caia.
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Ação social empreendedora
O UNIPÊ ESTÁ oferecendo amanhã 310 vagas em ofi-

cinas e minicursos gratuitos e profissionalizantes, onde o 
Sebrae, informa a gestora Marielza Targino de Araújo, irá 
cadastrar e orientar empreendedores individuais.

O objetivo é promover a responsabilidade social e a cul-
tura empreendedora através de orientações e capacitação 
para o mercado de trabalho, colaborando para o seu desen-
volvimento com inclusão social, explica o coordenador do 
curso de Administração do Unipê, Márcio Reinaldo Lucena.

Maria e José Ferreira Barros marcarão presenças amanhã na nossa 
festa na Bella Casa Recepções

A aniversariante de hoje, Glauce Gaudêncio, entre seus dois amores, os filhos Tiago e SamuelFOTO: Goretti Zenaide

Mestres da Educação

Jornalista Joanildo 
Mendes, Sras. Ana 
Cecília César, Miriam 
Alves, Edilva Barros 
e Roberta Paulino, 
empresários Roberto 
Miranda Moreira, Isana 
Moraes Camboim, Car-
los Alberto Duarte e 
Jonas Cabral, executiva 
Marta Simone, fisiote-
rapeuta Leila Gonçal-
ves, advogada Glauce 
Gaudêncio, publicitário 
Abelardo Carlos, mé-
dico Henrique Costa 
Filho.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

    Quem ainda não adquiriu 
o convite para nossa festa de 
amanhã na Bella Casa Recepções, 
p o d e r á  f a z ê - l o  s o l i c i t a n d o 
através do telefone 9302-7992.

   O evento terá  buffet 
caprichado de Ignez Cunha, bolo 
de Maria Helena Moura e bebidas 
da Item Hum. Estaremos com 
amigos comemorando os nossos 
16 anos de colunismo social, com 
um baile animado por Josalbo 
Licarião & Banda, que promete 
um repertório que levará muitos 
ao dancing. 

Zum Zum Zum
   O médico e doublê de artista plástico Rodolfo Athayde continua até 
o dia 25 de novembro com a exposição “Se Oriente”, na Estação das Artes, no 
Altiplano. A mostra reúne 25 fotografias tiradas este ano durante sua visita ao 
Oriente Médio.

   Será festejado neste sábado no Paço dos Leões os bem-vividos 80 
anos da matriarca Neusa Carvalho do Nascimento.

FOTO Divulgação

Neci Schalemberg, pastor Estevam Fernandes e Magda Schalemberg na inauguração do Drive Auto Center

Prêmio
UM CAFÉ DA 

MANHÃ, ontem, na 
sede da Associação 
Paraibana de Impren-
sa marcou o lança-
mento do Prêmio 
AETC de Jornalismo 
2012, que este ano 
homenageia o jorna-
lista e dileto amigo 
Martinho Moreira 
Franco. 

As inscrições 
para o concurso po-
derão ser feitas até 
o dia 22 de novem-
bro, informa Mário 
Tourinho, diretor 
executivo da AETC.

AVISO AOS PROFESSORES da rede estadual de 
ensino! Estão abertas até o próximo dia 26 as inscri-
ções para o prêmio “Mestre da Educação”, instituído 
pelo Governo do Estado, através da Secretaria de 
Educação. Os professores interessados devem aces-
sar o site www.mestresdaeducacao.pb.gov.br para ver 
os editais com o regulamento e a ficha de inscrição.

Agentes brasilienses
A PARAÍBA está recebendo, desde ontem, 12 agentes 

de viagens vindos de Brasília, DF, para um famtour promo-
vido pelo empresariado local e pela PBTur. 

O grupo fica até domingo em solo tabajara, onde 
conhecerá nossas potencialidades turísticas com visitas 
técnicas aos meios de hospedagens e degustação da nossa 
gastronomia. 

Não topou
O ADVOGADO 

Marcos Souto Maior Fi-
lho não aceitou a pro-
posta para figurar na 
chapa comandada por 
Caius Marcellus para 
as eleições na OAB/PB. 
Ele agora deverá apoiar 
uma das outras chapas 
nas quais concorrem 
o advogado Hermano 
Gadelha ou o candi-
dato a reeleição Odon 
Bezerra.

Mutirão solidário

A PRESIDENTE DA 
API, jornalista Marcela 
Sitônio, fazendo o apelo 
para que todos ajudem a 
entidade com a aquisição 
de um convite, ao preço 
de R$ 100,00, para um 
jantar que será realizado 
no próximo dia 8 de no-
vembro, no Solar do Con-
selheiro. 

Na ocasião será em-
possada a nova diretoria 
da API e quem participar 
estará contribuindo para 
melhorias nas suas insta-
lações, além de concorrer 
a obras de arte de Flávio 
Tavares, Clóvis Júnior e 
Miguel dos Santos que 
serão sorteadas entre os 
presentes.

Música
PARA QUEM  

curte jazz, a pedida de 
hoje é a apresentação 
do Trio Jazzera, a par-
tir das 21h no Café do 
Vento Bistrô, na Praia 
de Manaíra. O grupo é 
formado pelos músi-
cos Marcos Rosa na 
guitarra, Michel Charles 
no baixo e Rodrigo 
Melo na bateria, que 
promete um repertório 
de qualidade.

Ioga
EM PARCERIA com o 

Espaço Arte Yoga, instala-
da no Bairro dos Estados, 
a Estação Cabo Branco 
está oferecendo aulas 
gratuitas de ioga, todas 
as sextas-feiras, sempre 
às 17h.  

As aulas são gratuitas 
e não requerem inscrição 
nem têm restrição de 
idade para participar.

“Não existem mulheres 
frígidas; apenas mal 
aquecidas”

ALBERTINA DUARTE TAKIUTI

“A mulher ou ama ou 
odeia; não há outra 
alternativa”

PUBILIUS SYRUS

   Os empresários Nerci e Magda Schalemberg inauguraram a Drive Auto 
Center com  as bênçãos do pastor Estevam Fernandes e coquetel para convidados 
especiais.

Feira de negócios
EM SOUZA,  no Sertão paraibano, está sendo rea-

lizada até este domingo mais uma edição da Expovale, 
feira que qual participam 50 empresas e que tem um 
público de visitantes estimado em 20 mil pessoas.

O evento apresenta os potenciais produtivos da 
indústria, comércio, serviços e agronegócios da região, 
além de discutir as perspectivas e ferramentas compe-
titivas do segmento.
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Concursos abertos 
oferecem salários que 
chegam a R$ 21 mil
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Nos oito primeiros meses 
deste ano, o Hospital de Emer-
gência e Trauma de João Pes-
soa registrou 406 atendimen-
tos com pessoas vítimas de 
acidentes envolvendo bicicle-
tas, uma média de 50 ocorrên-
cias por mês, 10% do total de 
registros. Este número corres-
ponde a 60% dos atendimen-
tos de todo o ano passado. Es-
pecialistas alertam os adeptos 
do esporte sobre problemas 
como tendinites e inflamações 
a até acidentes que provocam 
sequelas irreversíveis e até a 
morte.

Vários grupos de ciclis-
tas praticam o esporte todas 
as noites pelas ruas da capital 
e esta nova modalidade vem 
preocupando os médicos de-
vido a pouca preparação que 
alguns destes atletas possuem 
quando decidem praticar este 
esporte. Para o ortopedista An-
tonio Lacerda, esta mudança 
de habito é benéfica para a saú-
de da população, mas requer 
alguns cuidados.

“Esta atividade está sen-
do cada vez mais buscada, 
mas é bom lembrarmos que 
antes de cuidarmos da saúde, 
de praticarmos um esporte, 
uma avaliação médica deve 

Ocorrências representam 
10% dos atendimentos no 
Trauma de João Pessoa

ser submetida em qualquer 
pessoa. Como todo esporte, 
o ciclismo pode trazer bene-
fícios, mas também riscos à 
saúde”, disse.

Entre os problemas que 
podem surgir com a prática 
sem orientação profissional es-
tão as tendinites, inflamações 
nos tendões e articulações, etc. 
Todas elas, segundo ele, podem 
ser evitadas.

“As pessoas estão na bus-
ca de entrar em forma, mas de 
maneira muito rápida, daí che-
gam a pedalar em excesso sem 
um cuidado, e muitas vezes 
com uma bicicleta inadequada 
para o esporte ou para o ter-
reno que está sendo praticada 
a modalidade. Muitas vezes o 
corpo não estava preparado 
para tanto esforço, por isso a 
importância de um acompa-
nhamento adequado”, disse.

Antes de praticar o ci-
clismo, conta o ortopedista, 
o atleta deve procurar um 
cardiologista para fazer uma 
avaliação detalhada do qua-
dro de saúde e aprender téc-
nicas de alongamento com 
educadores físicos, além de 
respeitar os limites do cor-
po no início dos treinos. “O 
ideal é evoluir a quilometra-
gem percorrida ao longo do 
tempo. Não querer pedalar 
longas distâncias sem o cor-
po está preparado. O corpo 
tem que ter o bom condicio-
namento físico ao longo do 
exercício”, disse.

Aumentam acidentes 
envolvendo ciclistas

aleRta

O Processo Seletivo Seriado 
2013, da Universidade Federal da 
Paraiba, já terá adaptação para a Lei 
de Cotas sancionada pelo Governo 
Federal. Além da UFPB, a Universi-
dade Federal de Campina Grande 
também fará mudanças no Vestibu-
lar 2013, mas o Instituto Federal de 
Educação Tecnológica (IFPB) mante-
rá o processo seletivo que encerra as 
inscrições hoje, sem alterações. As 
cotas no IFPB serão implantadas de 
imediato apenas no Sistema de sele-
ção unificada, o Sisu.

Hoje a Pró-reitoria da UFPB e a 
Câmara Superior de Ensino da UFCG 
devem se reunir em cada instituição 
para definir os detalhes de como os 
processos seletivos, que já tiveram 
inscrições encerradas, se adaptarão 
ao sistema sancionado este ano pela 
presidenta Dilma Rousseff. Segundo 
o pró-reitor de graduação da UFPB, 
Valdir Barbosa, a medida será toma-
da devido a obrigatoriedade impos-
ta pela lei do Governo Federal.

“Nós já temos um sistema de co-
tas vigente na nossa instituição, mas 

ele deve ser adaptado ao sistema do 
Governo Federal, mesmo por que 
temos por obrigação fazê-lo como 
a lei determina. Mas os pontos de 
como será esta mudança só teremos 
após a reunião marcada para hoje 
aqui na universidade”, disse.

No Estado a UFPB e o IFPB já pos-
suem um sistema de cotas próprio. 
Para as cotas da UFPB o candidato 
deverá ter cursado no mínimo três 
anos do Ensino Fundamental e todo 
o Ensino Médio em escola pública. Já 
o IFPB destina metade das vagas para 
egressos de escolas públicas e assen-
tados do Movimento dos Sem-Terra, 
no caso dos cursos técnicos. Para os 
cursos superiores, as cotas não aten-
dem a estudantes da rede pública, 
e sim para pessoas que residem em 
cidades da Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará e Pernambuco.

a nova lei
As instituições terão quatro 

anos para se adaptar à lei. Pelo tex-
to aprovado, metade das vagas será 
reservada para alunos que cursaram 

todo o Ensino Médio em escola pú-
blica. Desse total, metade será para 
estudantes com renda familiar de 
até um salário mínimo e meio por 
pessoa. A outra parte será destinada 
a alunos negros, pardos e índios. o 
sistema de cotas vai se basear no de-
sempenho do candidato no Enem, 
o Exame Nacional do Ensino Médio.

Novo calendário
O novo calendário acadêmico 

para o período letivo 2012.2 nos 
campi de Campina Grande, Patos, 
Pombal, Sousa, Cuité e Sumé, já 
foi divulgado. As aulas começarão 
no próximo dia 26 de novembro. 
O período para realização da ma-
trícula nas disciplinas será de 19 a 
23 de novembro, com o dia 19 re-
servado aos alunos aprovados no 
Vestibular 2012.  No dia 24 de de-
zembro as aulas serão paralisadas 
para o recesso natalino e parte das 
férias dos docentes, retomando no 
dia 27 de janeiro de 2013 para o 
complemento do período, que se 
encerrará em maio. (DF)

PSS 2013 da UFPB terá sistema de 
cotas adotado pelo Governo Federal

MUDaNÇaS

Diovanne Filho
diovannefilho@yahoo.com.br

Além de problemas de 
articulação, o ciclista também 
pode sofrer graves acidentes 
com sequelas muitas vezes 
irreversíveis. Entre as fraturas 
mais comuns estão as de pulso 
e de mão, mas devido o corpo 
do atleta está totalmente vul-
nerável em caso de colisão, as 
consequências de um acidente 
podem ser graves.

“O ciclista pode atingir 
velocidades razoavelmente 
altas e em caso de colisão 
ele está mais propenso a fi-
car com mais traumas pelo 
corpo. Temos registros de 
esmagamentos de membros, 
fraturas graves, destruição 
da cartilagem articular, de-
correntes tambem de atro-
pelamentos. O cuidado do 

ciclista no trânsito deve ser 
redobrado”, disse o ortope-
dista Antonio Lacerda.

O médico também aler-
tou sobre o comportamento 
de ciclistas, motoristas e mo-
tociclistas em ruas e aveni-
das que não possuem faixas 
exclusivas para este tipo de 
esporte. Ele destaca a dire-
ção defensiva como uma das 
atitudes mais indicadas para 
se evitar acidentes.

“Hoje o ciclista está dis-
putando espaço com os car-
ros e motos e nossa cultura 
ainda não está totalmente 
adaptada a esta nova moda-
lidade de esporte e até de 
meio de transporte. A educa-
ção no trânsito com certeza 
pode salvar  vidas”, disse.

Sequelas irreversíveis

Ranking dos atendimentos

l Nunca pedale na contramão, a não ser que esteja 
sinalizado;
l Não pedale onde o motorista não pode vê-lo;
l Nunca vá de vez em cruzamentos, esquinas ou saídas de 
estacionamentos;
l Nunca force uma situação contra um carro, moto ou ônibus;
l Não pedale muito próximo ao meio fio;

l Obedeça as leis de trânsito;
l Use roupas claras ou chamativas;
l Mantenha os refletores limpos;
l Evite ruas e avenidas movimentadas;
l Mantenha-se à direita e na mão de direção;
l Não faça ziguezague, procure pedalar mantendo uma 
linha reta.

Dicas 

Bairros com ciclovias e ciclofaixas

No ranking de atendimentos registrados no Hospital de Trauma de 
João Pessoa nos oito primeiros meses deste ano, em primeiro lugar 
estão as ocorrências de acidentes com motocicletas, com 3.623 aten-
dimentos, atropelamentos vem em segundo lugar, com 782 e veículos 
em terceiro, com 777.

Capital tem quase 45 quilometros de ciclovias
l Atualmente, João Pessoa conta com quase 45 quilômetros de 
ciclovias e ciclofaixas em vários bairros da cidade. Entre os trechos 
estão a rota do Valentina/Cuiá (Rua Adalgisa C. Cavalcante até a 
interseção com a Rua Radialista Newton Júnior); Altiplano Cabo 
Branco (Rua João Cirilo da Silva trecho entre as ruas Ricardo Al-
buquerque Campos até a Iracema Guedes Lins); no Viaduto Cristo 
Redentor até a Praça Iemanjá (Avenida Hilton Souto Maior) e na 
orla do Cabo Branco e Tambaú (Avenida Cabo Branco e Avenida 
Almirante Tamandaré). Estão em fase de implantação mais 83 
quilômetros de ciclofaixas de malha cicloviária em toda a cidade.

l Zona sul: Funcionários, João Paulo II e Eernani Sátiro, Geisel, Cuiá, 
Valentina e Paratibe e (Nova Mangabeira)
l Hilton Souto Maior – Viaduto do Cristo, PB-008 a Ladeira do Cabo Branco
l Praia – Avenida Cabo Branco até o Hotel Tambaú 
l Retão de Manaíra- Avenida Flávio Ribeiro Coutinho 

Faixa Preferencial  
l Av Governador Antonio Mariz, Porta do Sol
l Rua João Crisostomo – Liga Bancários através do Timbó ao Altiplano

Especialistas lembram adeptos do ciclismo da necessidade de avaliação médica e do uso dos equipamentos de segurança

FOTO: Marcos Russo

O que diz o Código de trânsito
l Para maior segurança do ciclista, as bicicletas devem  ter 
equipamentos obrigatórios como a campainha, sinalização 
noturna dian-teira, traseira, lateral e nos pedais e espelho 
retrovisor do lado esquerdo. Segundo o código, o motorista 
que não guardar a distância lateral de 1,5m ao passar ou ul-
trapassar uma bicicleta também será multado e terá quatro 
pontos contabilizados na CNH.



Concursos abertos oferecem 
salários que chegam a R$ 21 mil

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 19 de outubro de 2012

O concurso público con-
tinua sendo a melhor opor-
tunidade para se garantir um 
emprego com estabilidade. 
A cada semana surgem va-
gas em diversos órgãos nas 
esferas federal, estadual e 
municipal e os interessados 
devem ficar atentos para não 
perderem os prazos de ins-
crição. Somente o Governo 
do Estado está oferecendo 
2 mil vagas para o cargo de 
Professor de Educação Bási-
ca 3. Cerca de 4 mil inscrições 
já foram efetuadas. Confira 
alguns dos concursos aber-
tos com salários que chegam 
até R$ 21.766,16.

TRF 5ª Região
O Tribunal Regional Fe-

deral da 5ª Região, que en-
volve os estados de Alagoas, 
Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Sergi-
pe, está com inscrições aber-
tas até o dia 8 de novembro 
para concurso público para o 
cargo de Juiz Federal Substi-
tuto. São no total 47 vagas. A 
inscrição preliminar deverá 
ser efetuada no endereço ele-
trônico www.cespe.unb.br. O 
valor da taxa de inscrição é 
de R$ 160,00.

Os interessados ter di-
ploma de bacharel em Direi-
to, há no mínimo três anos, e 
experiência de três anos de 
atividade jurídica comprova-
da até o termino do prazo de 
inscrição definitiva. A remu-
neração inicial para o cargo é 
de R$ 21.766,16.

A prova objetiva sele-
tiva terá a duração de cin-
co horas e será aplicada na 
data provável de 20 de ja-
neiro de 2013. 

Interessados devem ficar 
atentos para não perder 
os prazos de inscrição

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Aeronáutica
A Aeronáutica abriu 

concurso para selecionar 
candidatos para o Grupo de 
Defesa Aérea e Controle do 
Espaço Aéreo (Dacta). São 
135 vagas para o cargo de  
controlador de tráfego aé-
reo. O salário inicial é de R$ 
4.018,82. O candidato deve 
ter Nível Médio completo e 
conhecimentos de língua in-
glesa. A inscrição deverá ser 
efetuada até 24 de outubro 
pelo site www.cesgranrio.
org.br. A taxa é de R$ 70.

São oferecidas 10 va-
gas em Brasília, 8 em Belo 
Horizonte, 8 em Cuiabá, 3 
em Campo Grande, 5 em Co-
rumbá, 10 em Curitiba, 5 em 
Florianópolis, 8 em Foz do 
Iguaçu, 4 em Porto Alegre, 8 
em Aracaju, 2 em Fortaleza, 2 
em Natal, 8 em Maceió, 6 em 
Porto Seguro, 10 no Recife, 4 
em Salvador, 5 em Boa Vista, 
10 em Manaus, 5 em Porto 
Velho, 3 em Rio Branco, 2 em 
São José dos Campos e 9 em 
São Paulo.

O concurso público será 
realizado em duas etapas. A 
primeira terá provas obje-
tivas, exame de aptidão psi-
cológica e exame médico. A 
segunda etapa é composta 
de curso de formação para os 
candidatos habilitados e clas-
sificados na primeira etapa. 
A aplicação das provas obje-
tivas será em 2 de dezembro.

Educação
O Governo da Paraíba 

continua inscrevendo para o 
concurso público para o car-
go de Professor de Educação 
Básica 3 da Carreira do Ma-
gistério Estadual, no âmbito 
da Secretaria de Estado da 
Educação. São oferecidas 2 
mil vagas, distribuídas nas 
seguintes disciplinas: língua 
portuguesa (348), matemáti-
ca (400),  arte (20),  história 
(216), geografia ( 244),  bio-

Foto: Evandro Pereira

logia (186), química (178), 
física (178) e educação física 
(60). A remuneração inicial é 
de R$ 1.222,53 e a carga ho-
rária de trabalho será de 30 
horas semanais.

As inscrições são recebi-
das exclusivamente por meio 
da internet, no endereço pa-
raiba.pb.gov.br ou  www.ibfc.
org.br , até às 23 horas e 59 
minutos do dia 8 de novem-
bro de 2012 (horário de Bra-
sília). A taxa de inscrição é de 
R$ 70,00. As provas objetivas 
estão previstas para o dia 9 
de dezembro de 2012. 

UFPB
A Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) está ins-
crevendo até o próximo dia 
25 para concurso público 
destinado ao preenchimento 
de 33 vagas para professor, 
sendo  23 para adjunto, oito 

para assistente e dois para 
auxiliar. Os docentes serão 
lotados nos Centros de Ciên-
cias da Saúde (CCS), Ciências 
Exatas e da Natureza (CCEN), 
Tecnologia (CT), Ciências 
Sociais Aplicadas (CCSA), Ci-
ências Humanas, Letras e Ar-
tes (CCHLA), Educação (CE), 
Tecnologia e Desenvolvimen-
to Regional (CTDR) ou de Ci-
ências Aplicadas e Educação 
(CCAE).

A inscrição pode ser feita 
nas secretarias das respec-
tivas Unidades de Ensino. A 
taxa varia de R$ 35,00 a R$ 
120,00. A jornada de traba-
lho prevista será de 40 ho-
ras semanais para a área de 
Atenção à Saúde da Criança e 
do Adolescente e de 40 horas 
em regime de Dedicação Ex-
clusiva para as demais áreas, 
com salários de R$ 2.872,85 a 
R$ 7.627,02, conforme cargo.

Ainda está em anda-
mento o concurso para car-
gos técnicos administrativos 
na UFPB. Para os que estão 
participando dos cargos de 
redator, químico, operador 
de câmera de cinema e TV, 
técnico em artes gráficas, 
técnico em eletromecânica, 
técnico em eletrotécnica, téc-
nico em química e auxiliar de 
veterinária e zootecnia será 
aplicada uma segunda prova 
teórico-prática, de caráter 
eliminatório e classificató-
rio. A relação dos candidatos 
habilitados à prova teórico-
-prática, data e critérios de 
aplicação da avaliação serão 
divulgados no próximo dia 
23 de outubro.

UFCG
A Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG) 
está inscrevendo  para con-

curso público para professor 
adjunto no Centro de Educa-
ção e Saúde. São oferecidas 
duas vagas. Os docentes ad-
mitidos lecionarão aulas nas 
áreas de ensino de biologia 
e química geral e receberão 
o salário de R$ 7.627,02 em 
carga horária de 40 horas 
semanais, em regime de tra-
balho de dedicação exclusiva.

Os interessados deverão 
fazer suas inscrições até o 
dia 26 de outubro, na Secre-
taria da Unidade Acadêmi-
ca de Educação, bloco D, do 
Centro de Educação e Saúde, 
Campus de Cuité, que fica no 
Sítio Olho d’Água da Bica, s/n, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 11h e das 14h às 17h. 
A taxa é de R$ 100,00. A sele-
ção será constituída de prova 
escrita e prova didática, am-
bas de caráter eliminatório, 
além de exame de títulos.

“Recebo esse prêmio 
com humildade e satis-
fação. Acho que é o re-
conhecimento a minha 
trajetória, mas também 
de toda uma geração da 
qual fazia parte Gonzaga 
Rodrigues e Biu Ramos, 
dentre tantos outros que 
já foram homenageados. 
Relutei um pouco, mas es-
tou feliz por ter merecido 
essa distinção”, disse o jor-
nalista Martinho Moreira 
Franco durante a solenida-
de de lançamento da 11ª 
edição do Prêmio AETC de 
Jornalismo, também co-
nhecido como o “Oscar da 
Imprensa Paraibana”. O 
evento aconteceu com um 
café da manhã, na sede da 
Academia Paraibana de 
Letras, no centro de João 
Pessoa e as inscrições po-
derão ser feitas a partir 
da próxima segunda-feira, 
até o dia 23 de novembro.

Segundo o diretor 
executivo da AETC-JP, Má-
rio Tourinho, a escolha do 
homenageado Martinho 
Moreira Franco foi uma 
unanimidade entre todos 
os membros que partici-
pam da escolha dos talen-
tos da Paraíba anualmen-
te.  “A escolha se deu pela 
sua competência e pelo 
seu brilhantismo profis-
sional exercido durante 
mais de 40 anos de jorna-
lismo no Estado da Para-
íba”, afirmou Mário Tou-
rinho, enfatizando que 
Martinho Moreira Franco 
é um nome que orgulha o 
paraibano e deve ser exal-
tado sempre.

Para o amigo e tam-
bém jornalista Gonzaga 
Rodrigues, ele é dono 
de um dos textos mais 
enxutos do jornalismo 
paraibano. “Um corres-
pondente disputado e o 
mais bem informado dos 
meus amigos”, afirmou. 

O superintendente 

AEtC faz homenagem a Martinho Moreira Franco
REConhECimEnTo

Martinho Moreira Franco integra a equipe do Jornal A União

do Jornal A União, o jorna-
lista Fernando Moura, disse 
se sentir honrado por Mar-
tinho atualmente perten-
cer aos quadros do Jornal 

A União como colunista. “É 
um sedativo ter Martinho 
por perto porque ele é na 
essência, ‘o repórter’. Seu 
texto, seu lado humanitário 

e seu jeito de lidar com as 
pessoas, marcou uma ge-
ração e fez com que todos 
enriquecessem com sua 
presença”. 

Fernando também 
fez questão de parabe-
nizar a AETC pelas esco-
lhas já feitas para serem 
homenageadas, a exem-
plo de Joana Belarmino, 
e Gonzaga Rodrigues. 
“Todos os jornalistas 
que foram homenage-
ados pelo Prêmio AETC 
tiveram como eixo, a 
tábua da informação, 
e são exemplos que de-
vem ser perpetuados, 
afinal todos contribuí-
ram para que nós parai-
banos passássemos a ter 
uma sociedade melhor”, 
disse o superintendente 
de A União, observando 
que o Jornal também se 
sente premiado por ter 
um de seus filhos sen-
do homenageado. “Afi-
nal sempre temos o que 
aprender com esse gran-

de jornalista que é Mar-
tinho Moreira Franco”.

 
Jornalistas   
Desde que foi lançado 

em 2002 o Prêmio AETC de 
Jornalismo já premiou 89 
jornalistas de 35 empresas 
diferentes nas categorias 
jornalismo impresso tex-
to, jornalismo impresso 
foto, internet, radiojor-
nalismo e telejornalismo. 
Este ano a premiação será 
a seguinte: primeiro lugar 
R$3 mil, segundo lugar 
R$1,5 mil e terceiro lugar 
R$750. Além do prêmio 
em dinheiro, os vitoriosos 
receberão um troféu assi-
nado pelo artista plástico 
Marcos Pinto. 

Este ano podem con-
correr trabalhos publi-
cados ou veiculados no 
Estado da Paraíba no pe-
ríodo de 1º de novembro 
de 2011 a 23 de novembro 
de 2012. Cada profissional 
pode inscrever até três 
trabalhos.

Foto: Marcos Russo

José Alves
zavieira2@gmail.com

A UFPB está inscrevendo até o próximo dia 25 para concurso público destinado ao preenchimento de 33 vagas para professor



Inovação na cadeia produtiva será 
tema de Encontro de Apicultura

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 19 de outubro de 2012

Para incrementar a ca-
deia produtiva do mel no 
Sertão paraibano, a 8ª Ex-
posição de Produtos e Ser-
viços do Vale do Piranhas 
(Expovale) trará informa-
ções inovadoras da área. É 
o 3º Encontro Paraibano de 
Apicultura e Meliponicultu-
ra, que será realizado hoje e 
amanhã, em Sousa, no Ser-
tão paraibano. A Expovale 
começou ontem.

A ideia do Encontro de 
Apicultura e Meliponicultu-
ra (criação racional de abe-
lhas sem ferrão) é realizar 
um consórcio entre abelhas 
e meio ambiente, segundo 
o presidente da Federação 
Paraibana dos Apicultores e 
Meliponicultores (Fepam), 
Caetano Lima. A primeira 
inovação e atitude susten-
tável deste ano foi não fazer 
o convite impresso, apenas 
eletrônico.

“Com os três encon-
tros, notamos a evolução 
do evento como importante 
difusor de informações que 
antes não chegavam ao pro-
dutor”, disse. A inserção de 
novas tecnologias de mane-
jo traz maior lucro, confor-
me Caetano. Houve aumen-
to na aceitação de conceitos 
atuais utilizados para pro-
duzir mel de maneira mais 
lucrativa, com respeito ao 
meio ambiente. 

Por exemplo, a utiliza-
ção de ninho sobre ninho ou 
melgueirão é uma técnica de-
senvolvida pelo projeto Apis 
(Apicultura Integrada e Sus-
tentável) do Sertão. “A gente 
ensinou o produtor a utilizar 
um melgueirão maior, que 
aumenta a capacidade de 
armazenamento do mel”, de-
talhou. Outro ponto bastante 
difundido pelo Encontro é a 
alimentação artificial. 

“Na época da estiagem, 
ensinamos a utilizar fari-
nha de soja com açúcar, mel 
ou rapadura. Os apicultores 
eram resistentes, porque 

O evento começa hoje 
em Sousa e faz parte da 
programação da Expovale

FOtO: Divulgação

A apicultura é uma atividade lucrativa e se expande em algumas cidades paraibanas, que apostam na cadeia produtiva para o desenvolvimento da economia

criavam as abelhas sem ma-
nejo adequado para a pro-
dução do mel. Mas agora, 
muitos já aderiram e conse-
guem ver resultados melho-
res na atividade”, explicou.

O principal conceito 
passado no Encontro de 
Apicultura é a preservação 
ambiental. “Os encontros 
trazem informações novas 
de como se relacionar me-
lhor com o meio ambiente. 
Imaginem que os apiculto-
res do Sertão ainda quei-
mam as abelhas. Isso é uma 
agressão que deve ser cor-
rigida. O Encontro ensina 
como inovar com técnicas 
simples e ecológicas”, falou.

Comercialização 
Uma das novidades 

do Encontro deste ano, 

que será importante para 
os produtores, é a parte 
da comercialização. “Que-
remos explorar novos 
produtos, como própolis, 
pólen e a polinização, um 
serviço ambiental que aju-
da a aumentar a renda dos 
agricultores”, acrescentou 
Caetano. 

No Estado vizinho, no 
Rio Grande do Norte, já 
existem técnicas inovado-
ras, copiadas dos produto-
res da região Sul do Brasil. 
“Eles contratam apicultores 
para inserir as colmeias nas 
plantações de uva e melão. 
Todos ganham, inclusive 
o meio ambiente, pois as 
abelhas não são queimadas 
quando resolvem polinizar 
uma plantação doce”, res-
saltou.

Encontro Paraibano de Apicultura e Meliponicultura

Segue abaixo a programação do evento

l Dia 19 

14h – Credenciamento;
18h – Abertura oficial;
19h – “Cenários e Perspectivas da Apicultura no NE”, com o Dr. Raimundo Maciel (IFCE);
20h – Visita a Expovale.

l Dia 20

8h30 – “Cenários e perspectivas da apicultura na Paraíba”, com Joaquim Efigênio Maria Leite (Emepa), 
Caetano Lima (Fepam/IFPB), Patrício Borges (UFCG), Antônio Felinto (Sebrae) e Roberto Vital (Cooperar);
9h30 – Manejo de Melgueiras: Inovação para o aumento da produtividade em apiários do Semiárido 
nordestino, com o Dr. Afonso Odério de Lima;
10h40 – intervalo;
11h – “Mercado, percepções comerciais para os produtos das abelhas”, com Antônio Leopoldino 
(Casa Apis, em Picos-PI), Dario Chiachiarini (Cearapi) e Fátima da Costa (Sebrae nacional);
12h – Almoço;
14h – Clínicas tecnológicas;
17h – Encerramento.

Acontece neste domingo, em 
Campina Grande, a 20a edição do Viver 
em Cristo, que deve reunir 10 mil pes-
soas no ginásio do Clube Campestre, 
no bairro do Catolé. O evento, reali-
zado pela Comunidade de São Pio X, 
tem como tema neste ano “Com a boca 
proclamo a minha fé”, e contará com a 
presença de Evandro Nunes, missionário 
da Renovação Carismática Católica de 
Santo Amaro (SP), como pregador.

De acordo com a organização do 
evento, a escolha do tema deste ano 
está diretamente relacionada ao Ano da 
Fé, proclamado pelo Papa Bento XVI e 
que em Campina Grande teve início no 
último dia 12, pelo bispo Dom Delson. O 

evento será gratuito, mas os organiza-
dores estão realizando uma campanha 
para que os participantes façam doação 
de alimentos não perecíveis ou fraldas 
descartáveis, que serão doadas para co-
munidades carentes do município.

A programação terá início às 8h, 
com o Santo Terço, realizado pelo 
Terço dos Homens. Em seguida, o 
evento continua com um momento 
de animação com Luceana Ribeiro, 
acompanhada pelo ministério de lou-
vor e adoração “Viver em Cristo”. Por 
volta das 10h acontecerá a primeira 
pregação de Evandro Nunes, com o 
tema “Por minhas obras, te mostrarei 
a minha fé”. Após a pregação, haverá 
mais um movimento de animação, onde 
haverá a procissão, adoração e bênção 
do Santíssimo Sacramento.

20o Viver em Cristo deve
reunir 10 mil católicos

CAMPINA GRANDE

Alimentação saudável é 
o tema da palestra que será 
proferida hoje pelo agrôno-
mo Clóvis Torreão, na comu-
nidade rural Cicerolândia, 
no município de Santa Rita, 
como parte das comemora-
ções da Semana da Alimenta-
ção, desenvolvidas pela Ema-
ter Paraíba, por meio de suas 
unidades operativas em todo 
o Estado. O público alvo será 
um grupo de agricultoras fa-
miliares.

Na comunidade Estivas 
de Geraldo, no município de 
Lucena, as comemorações 
da Semana da Alimentação 
constaram de uma oficina 
sobre aproveitamento de 
alimentos e boas práticas de 
fabricação, tendo como faci-
litadoras Marta Fernandes 
e Monica Eleuthério, ambas 

assistentes sociais lotadas 
no escritório regional da 
Emater. O público partici-
pante foi o grupo de mulhe-
res que trabalham fornecen-
do bolos e outros produtos 
para o Programa de Aquisi-
ção de Alimentos (PAA) do 
município.

Já em Sapé, durante ou-
tro evento semelhante, um 
grupo de 29 mulheres parti-
cipou da palestra sobre ali-
mentação saudável, quando 
foi mostrada a importância 
da educação alimentar no 
aprendizado dos alunos, e de 
toda a família.  

Na ocasião, o facilitador 
foi Clóvis Torreão, que desta-
cou temas relacionados com 
as boas práticas de alimen-
tação saudável, seus efeitos, 
vantagens, teores de vita-

minas, minerais e proteínas 
contidas nos alimentos.

A programação está sen-
do organizada pelo Núcleo 
de Extensão Social e o Nú-
cleo de Comunicação e Me-
todologia com a participação 
dos escritórios regionais da 
Emater.

O Dia Mundial da Ali-
mentação é celebrado em 
16 de outubro e tem por ob-
jetivo comemorar a criação 
da Organização das Nações 
Unidas para a Agricultura 
e Alimentação (FAO). Nes-
ta data, mais de 180 países 
realizam atividades ligadas 
à conscientização de comba-
te à fome. Atualmente, cerca 
de 800 milhões de pessoas, 
em todo o mundo, vivem em 
situação de insegurança ali-
mentar.

Emater vai promover eventos
na Semana da Alimentação

AÇÕES NO CAMPO

Diogo Almeida
Especial para A União
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UEPB prepara homenagem 
100 ANOS DE JORGE AMADO 

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) 
de Campina Grande, Tito Motta, não escondeu a profunda 
insatisfação dos comerciantes diante da interdição, em plena 
luz do dia, de importantes ruas do centro da cidade para 
realização de obras de recapeamento asfáltico.

l PREJuízOS
“A STTP fecha a Rua Quebra Quilos e os comerciantes 

que segurem os prejuízos. Uma vergonha” reclamou Tito 
Motta, nas redes sociais. O perfil da CDL também reclamou, 
“CG não pode ser prejudicada por obras que não respeitem o 
horário de funcionamento do nosso comércio”.

Lembrete 
O PTN/CG divulgou uma nota comemorando o desempenho 

na eleição para a Câmara Municipal e ratificando o apoio ao 
candidato Romero Rodrigues. Aliás, diante das adesões que 
o tucano vem recebendo, o PTN cuidou de lembrar que foi o 
primeiro a apoiá-lo publicamente.

No ataque
Nos últimos dias, o guia no rádio e na televisão da 

candidata Tatiana Medeiros (PMDB), da coligação “Campina 
segue em frente”, subiu fortemente o tom contra o postulante 
tucano Romero Rodrigues, da coligação “Por amor a Campina”. 
Na internet, a mesma coisa.

Multa pesada
A divulgação, no Twitter, de uma falsa pesquisa de 

intenção de votos rendeu a um internauta de Campina 
Grande uma multa superior a R$ 50 mil. Os supostos números 
da pesquisa, sem registro junto à Justiça Eleitoral, foram 
divulgados por ele às vésperas do primeiro turno.

Risco
Os alunos do Centro de Integração Acadêmica (CIA) da UEPB 

estão reclamando da interdição de uma das duas escadas que 
dão acesso aos andares superiores do centro. De acordo com os 
estudantes, na última segunda-feira, uma parte dos degraus cedeu e 
a escada foi interditada, congestionando as rampas e a outra escada 
do centro. 

Irritação

De olho
A Justiça Eleitoral está alertando os eleitores de Campina 

Grande para a questão do crime eleitoral cometido através da 
internet. Desde o início da campanha eleitoral deste ano, a Justiça 
Eleitoral já determinou a quebra de sigilo cadastral na internet de 
mais de 50 pessoas no município, suspeitas de crimes de calúnia e 
difamação contra candidatos através das redes sociais.  

Alerta

O juiz Ruy Jander, da 17ª Zona Eleitoral e responsável pela 
Propaganda de Mídia cita que é necessário um maior cuidado das 
pessoas sobre os conteúdos que são postados na internet, pois 
caso o conteúdo seja considerado calunioso ou difamatório, a pes-
soa que o divulgou pode ser indiciada por crime eleitoral. 

A resposta
Seguindo a estratégia de evitar confrontos que tragam 

desgaste da imagem junto ao eleitorado, Romero procura não 
entrar em um diálogo direto de troca de acusações. Mas, por 
vias mais ou menos indiretas, critica alguns aspectos da gestão 
municipal e rebate acusações.

O evento será realizado 
entre os dias 6 e 8 de 
novembro, em Bodocongó

FOTO: Divulgação

Horário de verão
Começa domingo, quando os relógios deverão ser 

adiantados em uma hora, e termina no dia 17 de fevereiro. Com 
a medida, o país espera economizar cerca de R$ 3 bilhões. O 
Estado do Tocantins adotará o horário de verão pela primeira vez. 
A Bahia, que aderiu ao sistema no ano passado, vai ficar de fora, 
devido à rejeição da medida pela sociedade. O horário de verão 
é adotado em todos os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-
Oeste.

No ano em que o escritor 
baiano Jorge Amado com-
pletaria 100 anos de vida, 
a Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), junto com a 
Associação Brasileira de Es-
tudos Comparativos (ABRA-
EC) e o Grupo de Pesquisa 
“Estudos Comparativos In-
terculturais” do Programa de 
Pós-Graduação em Literatura 
e Interculturalidade (PPGLI) 
da UEPB, reforça as homena-
gens a uma das principais fi-
guras da literatura brasileira 
e promove o colóquio “Jorge 
Internacionalmente Amado”.

O evento será realizado 
entre os dias 6 e 8 de novem-
bro, no auditório II da Central 
de Integração Acadêmica, no 
Campus I, em Bodocongó. As 
inscrições devem ser feitas 
até o dia 20 de outubro e es-
tão à disposição do público 
acadêmico, estudiosos, escri-
tores, professores e pesquisa-
dores, através do site oficial 
do colóquio http://abraec.
org/site/jorgeamado/.

Para os interessados em 
apresentar trabalhos científi-
cos e publicá-los nos anais do 
evento, os textos devem ser 
enviados até o próximo dia 
20, para o e-mail 1912ama-
do@gmail.com. Os trabalhos 
completos selecionados se-
rão publicados no formato de 
livro. Os organizadores ofere-
cem cinco sessões temáticas 
que devem ser identificadas 
pelos participantes no ato da 
inscrição do encontro.

O evento possibilitará o 
compartilhamento das posi-
ções dos pesquisadores que 
poderão apresentar seus es-
tudos a partir da vida e obra 
de um dos principais escri-
tores da literatura brasileira. 
Todo o processo de inscrição, 
envio de resumos, avaliação, 
emissão de cartas de aceite 
e envio de trabalhos na ínte-
gra se dará, exclusivamente, 
através do site oficial do co-
lóquio. Os trabalhos poderão 
ser enviados nos idiomas 
Português, Espanhol, Inglês e 
Francês.

Biografia
Quinto ocupante da Ca-

deira 23, eleito em 6 de abril 
de 1961, na sucessão de Otá-
vio Mangabeira e recebido 
pelo Acadêmico Raimundo 
Magalhães Júnior em 17 de 
julho de 1961. Recebeu os 

Escritor e membro da Academia Brasileira de Letras Jorge Amado

Acadêmicos Adonias Filho e 
Dias Gomes. Jorge Amado foi 
jornalista, romancista e me-
morialista. Nasceu na Fazen-
da Auricídia, em Ferradas, Ita-
buna, BA, no dia 10 de agosto 
de 1912 e faleceu no dia 6 de 
agosto de 2001 em Salvador.

Foi casado com Zélia Gat-
tai e com ela teve dois filhos: 
João Jorge, sociólogo e autor 
de peças para teatro infantil, 
e Paloma, psicóloga, casada 
com o arquiteto Pedro Costa. 
Foi irmão do médico neuro-
pediatra Joelson Amado e do 
escritor James Amado. Viveu 
exilado na Argentina e no 
Uruguai (1941-42), em Paris 
(1948-50) e em Praga (1951-
52).

Escritor profissional 
viveu exclusivamente dos 
direitos autorais de seus li-
vros. Recebeu no exterior os 
seguintes prêmios: Prêmio 
Internacional Lênin (Moscou, 
1951); Prêmio de Latinidade 
(Paris, 1971); Prêmio do Ins-
tituto Ítalo-Latino-Americano 
(Roma, 1976); Prêmio Risit 
d’Aur (Udine, Itália, 1984); 
Prêmio Moinho, Itália (1984); 
Prêmio Dimitrof de Literatu-
ra, Sofia – Bulgária (1986); 
Prêmio Pablo Neruda, Asso-
ciação de Escritores Soviéti-
cos, Moscou (1989); Prêmio 
Mundial Cino Del Duca da 
Fundação Simone e Cino Del 
Duca (1990); e Prêmio Ca-
mões (1995).

No Brasil: Prêmio Nacio-
nal de Romance do Instituto 
Nacional do Livro (1959); 
Prêmio Graça Aranha (1959); 
Prêmio Paula Brito (1959); 
Prêmio Jabuti (1959 e 1970); 
Prêmio Luísa Cláudio de 
Sousa, do Pen Club do Brasil 
(1959); Prêmio Carmen Do-
lores Barbosa (1959); Troféu 
Intelectual do Ano (1970); 
Prêmio Fernando Chinaglia, 
Rio de Janeiro (1982); Prê-
mio Nestlé de Literatura, São 
Paulo (1982); Prêmio Brasília 
de Literatura – Conjunto de 
Obras (1982); Prêmio Moi-
nho Santista de Literatura 
(1984); prêmio BNB de Lite-
ratura (1985).

Foi membro correspon-
dente da Academia de Ciências 
e Letras da República Demo-
crática da Alemanha; da Acade-
mia das Ciências de Lisboa; da 
Academia Paulista de Letras; e 
membro especial da Academia 
de Letras da Bahia. Obá do Axê 
do Opó Afonjá, na Bahia, onde 
viveu, cercado de carinho e ad-
miração de todas as classes so-
ciais e intelectuais.

Último dia
O Governo Federal está coletando, até hoje, dados sobre 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos 
urbanos. As informações, relativas ao ano de 2011, vão compor 
o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 
divulgado anualmente. 

O resumo a ser enviado obrigatoriamente deverá seguir as seguintes orientações:
1. A Sessão Temática (para a qual enviar o resumo) deve ser identificada.
2. Deve ser enviado para o e-mail 1912amado@gmail.com até o dia 20 de outubro 

de 2012.
3. O resumo deve ter, no máximo, 250 palavras. O título do trabalho deve vir cen-

tralizado, em caixa alta, corpo 14 e em negrito. Em seguida, deve ter o nome do 
apresentador SEM TITULAÇÃO (filiação institucional do autor, titulação e outras 
informações devem ser colocadas no rodapé). Deve ser em fonte Times New Ro-
man, corpo 12, entrelinha 1,0. Abaixo dos resumos, indicam-se as palavras-chave 
(no máximo cinco).

l Prazos
Até 20 de outubro de 2012 – Envio do resumo
Até 20 de Dezembro – Envio do trabalho completo (publicação posterior)

l Sessões temáticas
ST1 – Jorge Amado no panorama internacional
ST2 – Jorge Amado e/na mídia
ST3 – Jorge Amado e o projeto político, literário, sociocultural
ST4 – Jorge Amado e o sincretismo religioso
ST5 – O mundo feminino amadiano

l Local:
Auditório II da Central de Integração Acadêmica, Campus I, em Bodocongó.

l O País do Carnaval, romance (1930)
l Cacau, romance (1933)
l Suor, romance (1934)
l Jubiabá, romance (1935)
l Mar morto, romance (1936)
l Capitães da areia, romance (1937)
l A estrada do mar, poesia (1938)
l ABC de Castro Alves, biografia (1941)
l O cavaleiro da esperança, biografia (1942)
l Terras do Sem-Fim, romance (1943)
l São Jorge dos Ilhéus, romance (1944)
l Bahia de Todos os Santos, guia (1945), (Tradução francesa: “Bahia de tous les 

saints”), Gallimard, Paris (1979)
l Seara vermelha, romance (1946)
l O amor do soldado, teatro (1947)
l O mundo da paz, viagens (1951)
l Os subterrâneos da liberdade, romance (1954)
l Gabriela, cravo e canela, romance (1958)
l A morte e a morte de Quincas Berro d’Água, romance (1961)
l Os velhos marinheiros ou o capitão de longo curso, romance (1961)
l Os pastores da noite, romance (1964)
l O Compadre de Ogum, romance (1964)
l Dona Flor e Seus Dois Maridos, romance (1966)
l Tenda dos milagres, romance (1969)
l Teresa Batista cansada de guerra, romance (1972)
l O gato Malhado e a andorinha Sinhá, historieta infanto-juvenil (1976)
l Tieta do Agreste, romance (1977)
l Farda, fardão, camisola de dormir, romance (1979)
l Do recente milagre dos pássaros, contos (1979)
l O menino grapiúna, memórias (1982)
l A bola e o goleiro, literatura infantil (1984)
l Tocaia grande, romance (1984)
l O sumiço da santa, romance (1988)
l Navegação de cabotagem, memórias (1992)
l A descoberta da América pelos turcos, romance (1994)
l O milagre dos pássaros, fábula (1997)
l Hora da Guerra, crônicas (2008)

Obras do autor

Programe-se

Uma operação desencadeada pelo 2º Batalhão da 
Polícia Militar e a Companhia de Policiamento de Trânsi-
to (Cptran) na manhã de ontem  resultou na apreensão 
de dez motocicletas utilizadas em esquema de assaltos. 
Policiais das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas 
(Rotam), Choque, Força Tática, Radiopatrulha e a Cptran 
estiveram em trabalho conjunto durante a operação.

Detentos do regime semiaberto, localizado no bairro 
do Monte Santo em Campina Grande, utilizavam as 
motocicletas para realizar assaltos na região. Doze via-

turas estiveram em atuação, cercando o local e fazendo 
vistorias. As irregularidades detectadas eram desde a 
falta de retrovisor até as placas dobradas e licenciamen-
to vencido. Dos veículos apreendidos na operação, duas 
motos eram roubadas e as oito continham falhas. 

Segundo o tenente-coronel Souza Neto, coman-
dante do 2º BPM, a operação foi realizada após de-
núncias anônimas e o serviço foi executado por 72 
horas. Após a apreensão, as motocicletas foram con-
duzidas para o pátio da Cptran e em seguida, toma-
das as devidas providências.  E os albergados ficarão 
recolhidos na casa de albergue até a conclusão das 
investigações.

Polícia desmonta esquema de assaltos 
feito em motos por presos albergados

OPERAÇÃO

Kalyenne Antero
ESpecial para A União



Deputado recorre à mesa da AL
indústria da licença

Anísio Maia (PT) disse 
que está impressionado 
com número de licenças
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Vetos ao novo código 
florestal já estão 
publicados no diário Oficial
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Lenildo Ferreira
www.lenildoferreira.com.br

O deputado estadual 
Anísio Maia (PT) disse, on-
tem, que está “impressio-
nado e preocupado” com a 
quantidade de parlamenta-
res que já tiraram licença no 
decorrer da atual legislatura 
e que, além de um levanta-
mento caso a caso, vai procu-
rar saber da Mesa se durante 
esses afastamentos, para o 
deputado que entra e para o 
que sai, fica mantida a remu-
neração.

“Isso é um assunto que 
está definido claramente no 
Regimento Interno da Casa e 
que precisa ser tratado com 
rigor”, afirmou Anísio que, 
inclusive, está retornando de 
uma licença que faz questão 
de dizer que foi para traba-
lhos extras e fundamentada 
na dispensa da remuneração.

A preocupação de Aní-
sio também já chegou a ser 
levada ao corregedor geral 
da Assembleia, deputado 
João Gonçalves(PSDB), para 
quem o número de licenças 
realmente está passando da 
conta e, de certa forma, tam-
bém chamando a atenção de 
segmentos da população.

“Antes de fazer averigua-
ção dos pedidos e de consul-

FoToS: ortilo Antônio

tar a Junta Médica não posso 
partir com acusações ou in-
sinuações contra ninguém, 
mas realmente confirmo que, 
como corregedor, também já 
estive pensando em iniciar 
um levantamento e conver-
sar com a Mesa sobre essa 
questão”, afirmou Gonçalves.

A preocupação dos 
parlamentares surge exa-
tamente esta semana em 
que o deputado Toínho do 
Sopão(PEN) se licencia para 
ser substituído por Reginal-
do Pereira(PRP), um suplen-
te que, pela própria condição 
de prefeito eleito de Santa 
Rita, só vai ficar na Assem-
bleia até 19 de dezembro 
(dois meses), data prevista 
para a diplomação.

Nos bastidores da As-
sembleia, a grande quantida-
de de suplentes em exercício 
já vem sendo chamada de 
“indústria da licença” e, para 
este último caso, especula-
-se até que Toínho não teria 
motivos para uma licença de 
quatro meses e que sua atitu-
de não passaria de um “agra-
do ao prefeito eleito, em tro-
ca, naturalmente, de alguns 
votinhos em Santa Rita em 
2014”.   

Para espantar tais insi-
nuações, Toínho do Sopão 
fez questão de “jurar” em 
todas as entrevistas do meio 
da semana que sua licença 
também se deu sem remune-
ração, tanto é assim que, por 

esse mesmo período, suspen-
deu a distribuição da sopa 
em quatro pontos da cidade. 
Trata-se de uma despesa que, 
segundo ele, que só é possível 
manter se for com reforço de 
recursos do salário e do gabi-
nete parlamentar.

“No começo, que era 
apenas um panelão por dia 
e sem pão, até que eu podia 
distribuir. Mas, agora, que 
são quatro panelões, dois 

mil pães e vinte empregados, 
a distribuição só é possível 
com o gabinete”, justificou 
ele.

Exceto as que se deram 
por convocação para cargos 
do Governo – e aí envolve 
Manuel Ludgério(PSD), Lin-
dolfo Pires(DEM) e Adriano 
Galdino(OS) -, as licenças  são 
quatro e já fala-se também 
num possível afastamen-
to de Luciano Cartaxo(PT) 

para permanência de mais 
alguns meses do Pastor Jutay 
Meneses(PPR).

As demais licenças fo-
ram solicitadas e envolveram 
os deputados Anísio Maia, 
que já se explicou sobre re-
muneração, Aníbal Marcoli-
no e Tião Gomes, ambos do 
PSL. Tião saiu primeiro e deu 
seu lugar a Mikika Leitão que 
também é do PSL e, depois, 
foi a vez de Aníbal que atu-

almente também está sendo 
pelo mesmo Mikika.

Anísio Maia explica que 
não vem fazendo levanta-
mento contra ninguém por-
que confia no bom senso de 
todos esses deputados, mas 
que não vai desistir de se 
inteirar plenamente do as-
sunto, “até porque se trata de 
um tema que também já vem 
sendo muito criticado por al-
guns setores da população”.  

Já está na pauta da Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça da Assembleia Legislativa, 
projeto do deputado estadual 
Caio Roberto(PR) defendendo 
a publicação de todos os gastos 
dos gestores públicos do Estado 
com viagens mesmo que de tra-
balho.

“Acho que isso seria uma coi-
sa justa e de transparência para 
conhecimento da população e 
que os secretários e demais gesto-
res não devem ter nada contra”, 
afirmou o parlamentar, ao expli-
car que o projeto já tramita no 
Poder Legislativo há várias sema-
nas, mas que no momento de ser 
pautado sempre acabou adiado 
por causa de entendimento entre 
lideranças”.

Pelo projeto do parlamen-
tar, a publicação dos gastos deve 

acontecer no Diário Oficial do Es-
tado, na Internet e no Portal da 
Transparência, e que, além do 
próprio governador, inclui tam-
bém o vice, todos os secretários, 
diretores e vice-diretores de au-
tarquias e fundações, presidente 
e vice-presidentes de empresas 
públicas e sociedades de econo-
mia mista.

A publicação, conforme o 
projeto do deputado, sugere os 
valores das passagens, das diárias 
e descrição dos objetivos do des-
locamento do gestor público, as-
sim também como a composição 
da comitiva e também os valores 
das despesas com hospedagens e 
alimentação.

Caio justificou ainda que essa 
iniciativa já faz parte da rotina 
dos setores administrativos de di-
versos Estados do país, com exem-

plos também em setores do Go-
verno Federal, sobretudo depois 
daqueles episódios envolvendo 
cartões corporativos.

“Deputados de oposição, 
mas também da própria situa-
ção já manifestaram apoio e voto 
favorável à matéria quando ela 
chegar para apreciação de plená-
rio e acho que isso é até natural 
porque não é contra e nem para 
o governo de ninguém, mas para 
se transformar numa realidade de 
todos os governos de hoje e do 
futuro”, afirmou Caio.

Ele completou que depois da 
Comissão de Constituição e Justi-
ça a matéria ainda pode vir a ser 
submetida à Comissão de Orça-
mento do Poder Legislativo, mas 
que na próxima semana já pode 
chegar para discussão e aprecia-
ção do plenário.

Projeto de Caio defende publicação 
dos gastos com viagens de gestores

A presidente da Repú-
blica, Dilma Rousseff, e o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, estrela maior do PT, 
apareceram no guia da can-
didata a prefeita de Campina 
Grande, Tatiana Medeiros 
(PMDB), da coligação “Cam-
pina segue em frente”, decla-

rando apoio e pedindo votos 
para a prefeitável. Dilma apa-
receu ainda na quarta-feira.  
As falas de Dilma e Lula têm 
sido intensamente utilizadas 
na campanha da coligação 
“Campina segue em frente”. 
Além dos guias na televisão 
e no rádio e da repercussão 
na internet, carros de som 
reproduzem as mensagens 
por toda a cidade. A aparição 

da presidente e do ex-pre-
sidente nem de longe inco-
modou tanto ao adversário 
de Tatiana, o tucano Romero 
Rodrigues, quanto à maioria 
dos petistas da cidade, que, 
desde a pré-campanha, ha-
viam rompido com o prefei-
to Veneziano Vital do Rêgo, 
a quem apoiavam desde o 
segundo turno das eleições 
2004. O bloco tentou apoiar 

Daniella Ribeiro (PP), mas 
Alexandre Almeida, presi-
dente do diretório municipal, 
conseguiu sair candidato, 
sendo acusado pelos corre-
ligionários pró-Daniella de 
agir como candidato laranja.

O PT nacional, que 
apoiava a aliança com o PP, 
entrou na justiça para barrar 
a candidatura de Alexandre 
Almeida, mas não conseguiu, 

e até uma fala de Lula em 
favor de Daniella foi vetada 
pelo juiz eleitoral. Por conta 
dessa confusão, os petistas 
contrários ao PMDB acredi-
tavam que o ex-presidente 
não declararia apoio a Ta-
tiana Medeiros. No entanto, 
Lula mostrou ter deixado 
eventuais mágoas de lado, 
contrariando boa parte dos 
correligionários na cidade. 

Dilma e Lula aparecem no guia de Tatiana Medeiros
eM caMPina Grande

Frei Anastácio 
rebate afirmação
da prefeita 
eleita do Conde

“O padre Severino conse-
guiu mais de 5 mil votos que 
vieram da vontade do povo”. 
A afirmação foi feita ontem na 
Assembleia Legislativa pelo 
deputado Frei Anastácio(PT) 
ao rebater afirmações feitas 
pela prefeita eleita do Con-
de, Tatiana Correia(PT do B) 
dando conta de que a votação 
dele teria sido fruto da lide-
rança do atual prefeito Aluí-
sio Régis. “Isso é uma mentira 
deslavada”, completou o de-
putado.

O deputado fez questão 
de frisar que, “quando surge 
uma liderança que pauta seu 
trabalho nos pilares da trans-
parência e da humanização, 
realmente assusta a quem 
não sabe o que é isso. O me-
lhor que a prefeita eleita faz é 
resolver as desavenças fami-
liares entre eles, que trocam 
até ameaças de morte, em vez 
de ficar criando estórias em 
relação ao padre Severino”, 
destacou.

Frei Anastácio disse que 
o padre Severino, mostrou 
que é uma nova liderança no 
município do Conde. “Com 
anos de trabalho dedicado aos 
mais pobres do município do 
Conde e com apenas três me-
ses de construção política, ele 
mostrou a força que tem como 
homem do povo. Fez uma 
campanha humilde e limpa, 
expondo propostas nunca an-
tes apresentadas para aquele 
município. E por essas quali-
dades, conquistou rapidamen-
te o carinho e o respeito da 
população”, afirmou.

Para o deputado João Gonçalves (PSDB), corregedor geral da Assembleia Legislativa, o número de licenças também já está passando da conta

Deputado Caio Roberto pede transparência

na ParaÍBa

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com



TRE inicia preparação de urnas
em joão pessoa e campina
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trabalhos que começa-
ram ontem vão acontecer 
até segunda-feira

zeeuflavio@gmail.com

euflávio
Zé

O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba iniciou on-
tem a preparação das 2.078 
urnas, para o 2º turno das 
eleições municipais 2012, 
que vão ocorrer nas cidades 
de João Pessoa e Campina 
Grande. O trabalho realizado 
pelos servidores se estenderá 
até a próxima segunda-feira.

O juiz Inácio Jário Quei-
roz de Albuquerque, que res-
ponde pela 1ª Zona Eleitoral 
e também pela Propaganda e 
Mídia da capital, acompanhou 
o procedimento que acontece 
no Núcleo de Apoio Técnico 
às Urnas Eletrônicas (NATU 
I), localizado na Rua 24 de 
Junho, no bairro Renascer, na 
cidade de Cabedelo.

“Obrigatoriamente, o ju-
-iz, o promotor e fiscais de 
partidos têm que acompa-
nhar todo esse processo de 
preparação das urnas. Esta-
mos aqui para a rubrica dos 
lacres das urnas que serão 

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Política é uma coisa muito diferente 
de amizade. Na política não existe amigos e 
ninguém é amigo de ninguém. O que conta são 
os interesses, a acomodação de pedidos e a 
prática do oportunismo, porque nenhuma outra 
atividade na face da terra tem tanta gente agindo 
assim. 

Outra coisa: para acomodar seus interesses 
os políticos brigam hoje, se agridem e amanhã 
se unem fazendo de conta que nada aconteceu. 
Se os interesses de um casam com os interesses 
do outro, pronto, não há outra solução: todos se 
juntam. 

Vejam os casos mais recentes de agora em 
João Pessoa. Luciano Cartaxo já brigou com o 
governador Ricardo Coutinho quando os dois 
eram vereador. Chegaram a se afastar quase 
definitivamente. Depois se uniram e Luciano 
passou a ser líder de Ricardo na Câmara 
Municipal, quando este foi eleito prefeito. 

Mais recentemente, por várias vezes Luciano 
bateu no governador Ricardo e no prefeito 
Luciano Agra. Para sair candidato, esqueceu o 
que disse de Agra, juntou a ele, mas manteve a 
distância do governador, porque seus interesses 
passavam longe da estratégia do governador 
para a eleição em João Pessoa. 

Na outra ponta vem o pessoal mais ligado ao 
senador Cícero Lucena. João Gonçalves, enquanto 
vereador, era homem querido e admirado na 
família Lucena. Tanto que foi candidato a prefeito 
em 2008 pelo PSDB presidido por Cícero. 

Na última quarta-feira João Gonçalves evitou 
receber emissários de Lucena e anunciou o apoio 
ao deputado Luciano Cartaxo. Tomou a decisão 
baseado nas pesquisas de opinião que apontam 
Cartaxo com quase 60% da preferência do 
eleitorado. 

Como diz aquele antigo jornalista: “João só 
vai na boa”. Outro que seguiu o mesmo caminho 
de João foi o deputado Trócolly Júnior. Esse é 
uma invenção de Wilson Braga, mas quem lhe 
moldou e deu mandato político foi Cícero Lucena. 
Mas Trócolly deu às costas ao homem. 

Citei esses exemplos para mostrar como 
os políticos migram de um lado para outro sem 
nenhuma cerimônia. Com pouca cerimônia vão 
de um lado para outro sem ao menos olhar de 
lado. 

Por isso quando um candidato lhe disser 
uma coisa fique sempre desconfiado, porque ele 
pode mudar de ideia a qualquer momento. 

política e amizade são 
coisas diferentes

sem neutralidade
O deputado Armando Abílio, presidente estadual do PTB, anunciou 

ontem que “um partido político não pode ficar neutro numa eleição” e 
logo após pronunciar a emblemática frase, revelou que os petebistas vão 
apoiar a candidatura de Luciano Cartaxo. 

O guarda-chuva de Luciano vai ficar pequeno para cobrir os 
adesistas de última hora. 

a briga é feia
É feia a briga pela presidência da Câmara Municipal de João Pessoa. O 

vereador Durval Ferreira quer se reeleger, mas tem um grupo de vereadores se 
articulando para lançar uma chapa e tirar o sisudo Durval do seu eterno trono. 
A vereadora Raíssa Lacerda é quem articula a oposição a Durval. 

É chegada a hora de Raíssa mostrar se tem habilidade como seu 
pai. 

Voltou atrás
No primeiro turno das eleições o deputado federal Luiz Couto (PT) 

preferiu ficar com a candidatura de Estelizabel Bezerra, menosprezando 
o tamanho político do deputado Luciano Cartaxo. Agora, com a 
possibilidade de Luciano se eleger prefeito de João Pessoa, Couto voltou 
atrás e passou a apoiá-lo. 

Na verdade, está de olho em seu projeto pessoal para 2014. 

Brigando com Deus?
O ex-deputado Pastor Fausto denunciou que foi preso por 

perseguição da Igreja Universal do Reino de Deus. Ontem, o vereador Pastor 
Edmilson disse que Fausto precisa de uma sessão de descarrego. “Ele não 
está brigando conosco; está brigando com Deus”, disse Edmilson. 

Quem bota o nome de Deus nessas coisas, comete um grande 
erro. 

utilizadas no dia 28. É inte-
ressante, e a legislação assim 
prevê, que tanto o juiz como o 
promotor e os representantes 
de partidos políticos acom-
panhem todo esse processo, 
para que se tenha a certeza 
e tranquilidade que essas ur-
nas foram preparadas corre-
tamente para pleito”, comen-
tou o juiz responsável.

Inácio Jário ainda cha-
mou atenção para o voto 
nulo que pode ocorrer caso 
os eleitores não observem 
bem a numeração do candi-
dato escolhido. “A urna está 
programada apenas para os 
dois candidatos que estão 
disputando o 2º turno. En-
tão, memorizem o número 
do seu candidato por que, 
caso tentem colocar número 
de candidato que não esteja 
concorrendo, a urna tem um 
dispositivo que vai indagar se 
realmente é aquela a intenção 
do eleitor. E se o eleitor con-
firmar estará promovendo 
um voto nulo”, lembrou o juiz.

A secretária de Informa-
ção do TRE, Luciana Norat 
esclarece que no 1º turno são 

Dois candidatos vão dis-
putar a presidência da Ordem 
dos Advogados do Brasil – 
Seccional Paraíba (OAB-PB), 
o atual presidente Odon Be-
zerra e o advogado Caius 
Marcellus. Os dois já registra-
ram suas candidaturas e dos 
demais advogados que inte-
gram a chapas que concor-
rem ao comando da entidade 
para o triênio 2013-2016. 

Odon Bezerra registrou 
sua candidatura no final da 
tarde da última terça-feira dia 
(16), no Setor de Protocolo 
da sede da OAB-PB, em João 
Pessoa. Estiveram presen-
tes vários correligionários e 
advogados que defendem a 
continuidade do trabalho de 
Odon na instituição.

Além da candidatura à 
presidência, também foram 
registrados os nomes dos 
demais advogados que com-
põem a diretoria da OAB-PB 

(vice-presidente, secretário 
geral, secretário geral adjun-
to e tesoureiro), os três mem-
bros titulares e três suplentes 
como conselheiros federais; 
os integrantes do Conselho 
Estadual (Seccional) e a dire-
toria da Caixa de Assistência.

“A nossa chapa apresenta 
uma renovação total dos qua-
dros, com a participação de 
pessoas dentro do perfil que 
estamos defendendo, ou seja, 
com o ímpeto da juventude 
aliada à experiência daqueles 
que já deram a sua contribui-
ção à Ordem. Este será o se-
gredo da nossa vitória. 

Juventude e experiência 
juntas por uma OAB mais for-
te”, comentou Odon Bezerra, 
que na oportunidade ainda 
comemorou as recentes ade-
sões obtidas por advogados 
em vários municípios. “Esse 
tem sido o diferencial da nos-
sa gestão. Trabalhamos junto 
a todas as subseções e o ad-
vogado consciente sabe o que 
nós fizemos e o que podemos 

fazer ainda mais pela Ordem 
do nosso Estado”, concluiu.

Caius Marcellus
Com o slogan “A Ordem 

é do Advogado” o advogado 
Caius Marcellus registrou 
também no último dia (16), 
na sede da OAB-PB, em João 
Pessoa, a chapa na qual é 
candidato a presidente da 
entidade. A chapa, que reúne 
representantes de 12 cidades 
da Paraíba, é composta por 
Caius Marcellus, presidente; 
Sanny Japiassú, vice-presi-
dente; Wellington Marques, 
secretário geral; Mário Júnior, 
secretário geral adjunto; Ar-
tur Tinoco, tesoureiro. 

Para o conselho federal 
os registrados foram: Delos-
mar Mendonça, Erick Macedo 
e Bruno Veloso. Como suplen-
tes estão: Edward Johson, Fa-
brício Montenegro e André 
Mota.

Com um discurso pauta-
do na independência e reno-
vação da OAB, Caius acredita 
que conseguirá mobilizar a 

categoria. “Nossa chapa re-
presenta a renovação com-
pleta, um avanço que a Ordem 
vai ter, representa o anseio do 
advogado jovem, da mulher 
advogada, enfim, uma mu-
dança total no cenário atual-
mente existente”.

Dentre as propostas do 
candidato constam a criação 
do orçamento participativo, 
os advogados elegerão as 
prioridades na destinação 
das despesas, além de modifi-
cação no regime da entidade 
para impedir que conselhei-
ros e diretores da seccional 
sejam candidatos a cargos po-
líticos no triênio para o qual 
foram eleitos e no próximo 
imediatamente subsequente.

Eleições
O pleito eleitoral da OAB-

-PB será realizado no pró-
ximo dia 19 de novembro, 
no horário das 9h às 17h, no 
Esporte Clube Cabo Branco, 
em João Pessoa, e nas demais 
subseções do Estado.

Dois candidatos vão disputar a 
presidência da OAB na Paraíba

em noVemBRo

eLeiÇÕes 2012

Em 2012, a Superinten-
dência de Administração do 
Meio Ambiente (Sudema) 
emitiu cerca de 600 licenças 
de publicidade e realização 
de comícios e de carreatas em 
todo o Estado. Esse número 
elevado de licenças deve-se 
a exigência do Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE) de que 
as coligações partidárias ti-
vessem autorização do órgão 
ambiental para a realização 
de propaganda eleitoral de 
rua. Nas eleições anteriores 
não havia obrigatoriedade 
determinada pelo Tribunal.

Essas ações fiscalizató-
rias aconteceram durante o 
primeiro turno das eleições 
municipais 2012 e seguem 
neste segundo turno em João 
Pessoa e Campina Grande. 
Durante o processo eleitoral 
na Paraíba, seis equipes de 
fiscalização do órgão traba-
lharam de segunda a sexta-
-feira nos processos de li-
cenciamento. Nos sábados e 
domingos foram intensifica-
dos os trabalhos de fiscaliza-
ção.

As denúncias de propa-
ganda eleitoral irregular de 

rua, geralmente encaminha-
das pelo TRE, tiveram maior 
ocorrências nos municípios 
de João Pessoa, Campina 
Grande, Patos, Mamanguape 
e Soledade.

Liberação
Para a emissão da licen-

ça, após a entrada na docu-
mentação junto ao órgão am-
biental, os fiscais realizaram 
o trabalho de aferição do som 
do veículo (análise e medição 
dos limites de decibéis per-
mitidos por lei para cada tipo 
de propaganda de rua), em 

seguida era emitido um pare-
cer técnico e, posteriormente, 
liberada a licença.

Com relação ao trabalho 
de fiscalização foram realiza-
das ações inopinadas em todo 
o Estado da Paraíba, verifi-
cando se os veículos tinham 
ou não a licença ambiental 
para exercer a propaganda 
de rua e se essa a atividade 
estava de acordo com licen-
ça emitida. No caso do crime 
ambiental comprovado, o in-
frator estaria sujeito a uma 
multa administrativa e até a 
apreensão de veículo.

geradas cerca de 20.000 mí-
dias, pois são duas para cada 
seção eleitoral que são 9.017, 
mais os cartões de memória e 
de carga. 

“No 2º turno, é gerada 
uma mídia para cada seção, 
que juntando João Pessoa e 
Campina Grande correspon-
de a 2.078”. 

Por questão de seguran-
ça, a urna eletrônica, após pre-
parada,  só permitirá acesso 
no dia 28 de outubro, 2º tur-
no das Eleições Municipais 
de 2012. Na Paraíba, serão 
760.444 eleitores que vão par-
ticipar novamente do pleito 
eleitoral nas cidades de João 
Pessoa e Campina Grande.

Juiz Inácio Jário Queiroz responde pela 1ª Zona Eleitoral de JP

Sudema emite 600 licenças para 
propaganda de rua em todo o Estado



CÓDIGO FLORESTAL

O principal deles retira do 
texto a flexibilização para 
áreas de preservação

Vetos já estão no Diário Oficial
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Brasília - Os nove vetos 
presidenciais ao Código Flo-
restal, aprovado pelo Con-
gresso Nacional em setem-
bro, foram publicados na 
edição de ontem do Diário 
Oficial da União. O principal 
deles retira do texto a flexi-
bilização para a recuperação 
de áreas de preservação per-
manente (APPs) nas mar-
gens de rios.

A chamada regra da “es-
cadinha”, que prevê obriga-
ções de recuperação maiores 
para grandes proprietários 
rurais, foi devolvida à lei por 
decreto presidencial, publi-
cado também na edição de 
ontem no Diário Oficial. Os 
produtores rurais terão que 
recompor entre 5 e 100 me-
tros de vegetação nativa das 
APPs nas margens dos rios, 
dependendo do tamanho da 
propriedade e da largura dos 
rios que cortam os imóveis 
rurais.

O decreto publicado 
ontem também traz nor-
mas gerais aos Programas 

Thais Leitão
Da Agência Senado

FOtO: Divulgação

Brasília - Deposto pelo 
golpe militar em 1964, o 
ex-presidente João Goulart, 
o Jango, exilou-se com a fa-
mília no Uruguai e, depois, 
na Argentina. No entanto, 
mesmo depois de retirado 
da Presidência da Repúbli-
ca, continuou sendo alvo do 
regime militar.

Fotos e documentos ex-
clusivos do Arquivo Nacio-
nal, obtidos pela TV Brasil, 
mostram que João Goulart 
era vigiado pelos militares, 
inclusive em momentos pri-
vados, como durante a festa 
de aniversário em que co-
memorou 55 anos.

Para o neto de Jango, 
Christopher Goulart, o avô 
sabia que era vigiado, po-
rém isso não o incomodava. 
“Ele não se importava mui-
to, não era uma coisa que o 
incomodava”.

Um documento do Ser-
viço Nacional de Informação 
(SNI) mostra que as corres-
pondências do ex-presidente 
eram constantemente lidas 
e analisadas pelos militares. 

Em outro documento, o Cen-
tro de Informações do Exte-
rior (Ciex) traz informações 
sobre uma viagem de Jango 
para a Argentina. A partir 
dos detalhes da viagem, os 
militares classificaram que 
Jango estava se preparando 
para retornar ao Brasil.

Para o historiador e co-
ordenador do curso de Histó-
ria da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFR-
GS), Enrique Padrós, João 
Goulart foi vítima da Opera-
ção Condor, ação conjunta de 
seis países sul-americanos, 
inclusive o Brasil, para repri-
mir opositores às ditaduras 
militares da região. A ope-
ração foi criada oficialmente 
em 1975, mas começou an-
tes, como mostra a reporta-
gem da TV Brasil. 

Em 6 de dezembro de 
1976, Jango morreu na cida-
de argentina de Mercedes, 
onde também viveu durante 
o exílio. A certidão de óbito 
diz que o ex-presidente foi 
vítima de um ataque cardí-
aco. A família, no entanto, 
suspeita das circunstâncias 
da morte de Jango, pelo fato 
de que o ex-presidente esta-

va se organizando para vol-
tar ao Brasil com o intuito de 
atuar contra o regime militar. 
“É claro que é muito suspeita 
[a morte de Jango]. É óbvio 
que é muito suspeita e, en-
quanto for suspeita, tem que 
se investigar”, defende Chris-
topher Goulart.

Depoimentos do ex-es-
pião do Serviço de Inteligên-
cia da polícia uruguaia Mário 
Neira alimentam a teoria de 
assassinato. Preso em Porto 
Alegre há mais de dez anos 
por crimes como contraban-
do de armas, Neira disse que 
uma operação foi montada 
para envenenar Jango. 

A decisão, segundo ele, 
foi tomada em uma reunião 
com representantes do go-
verno uruguaio, do Serviço 
de Inteligência Americano 
(CIA) e o delegado Sérgio 
Fleury, então chefe do Depar-
tamento de Ordem Política e 
Social (Dops) de São Paulo. 
“Foi uma operação muito 
prolongada e a gente não sa-
bia que teria como objetivo 
a morte do presidente João 
Goulart”, relatou.

Segundo Neira, os remé-
dios de Goulart, que sofria de 

problemas do coração, foram 
trocados por comprimidos 
com uma substância que 
acelerava os batimentos car-
díacos e provocava uma pa-
rada cardíaca. “Os remédios 
vieram da França e foram 
recebidos na gerência do Ho-
tel Liberty. Foi um araponga 
que foi colocado neste hotel, 
porque os remédios ficavam 
em uma caixa-forte, uma cai-
xinha mesmo de segurança. 

Em cada frasco, foi colo-
cado um comprimido, ape-
nas um comprimido com 
o composto que tinha uma 
ação que provocaria uma 
parada cardíaca. Acho que 
ele tomou coincidentemen-
te naquela noite [o veneno], 
porque todo o relato da dona 
Maria Tereza [mulher de Jan-
go] fala dos sintomas que en-
caixam com o que acontece 
quando a pressão sobe, baixa 
constrição dos vasos.”

Com base no depoimen-
to de Neira, a família de João 
Goulart pediu uma investiga-
ção ao Ministério Público Fe-
deral (MPF). Mas o processo 
foi arquivado pela Justiça sob 
o argumento de que o crime 
prescreveu.

de Regularização Ambiental 
(PRA) e define como será o 
funcionamento do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), que 
suprem possíveis vácuos na 
lei deixados pelos vetos.

Pelo texto, o Cadastro 
Ambiental Rural é um regis-
tro eletrônico de abrangên-
cia nacional, que servirá para 
compor a base de dados do 
governo para “controle, mo-
nitoramento, planejamento 
ambiental e econômico e 
combate ao desmatamento”. 
Entre os dados que o inte-
grarão estão informações do 
proprietário ou responsável 
pelo imóvel rural, planta do 
perímetro do imóvel, da lo-
calização dos remanescen-
tes de vegetação nativa, das 
APPs, das áreas de uso res-
trito, das áreas consolidadas 
e da localização das reservas 
legais. Anteontem, a ministra 
do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira, disse que os vetos 
foram pontuais, apenas para 
recuperar os princípios que 
estavam na proposta original 
do governo, que significam 
“não anistiar, não estimular 
desmatamentos ilegais e as-
segurar a justiça social, a in-
clusão social no campo em 
torno dos direitos dos peque-
nos agricultores”.

O ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso 
tem criticado duramente a 
campanha do tucano José 
Serra à prefeitura, especial-
mente o flerte do candidato 
com o que chama de setores 
conservadores.

Segundo tucanos, FHC 
lamenta, por exemplo, a 
aliança de Serra com os opo-
sitores da cartilha anti-ho-
mofobia produzida na gestão 
de Fernando Haddad à frente 
do Ministério da Educação.

Presidente de honra do 
PSDB, FHC alerta os aliados 
para o risco de Serra sair 
desta eleição com o rótulo 
de conservador após a ex-
ploração de temas como o 
kit contra a homofobia e o 
aborto - questão que abor-
dou na sua campanha à Pre-
sidência em 2010.

FHC também se quei-
xa da resistência de Serra a 
conselhos, como o de levar o 
senador Aécio Neves à propa-
ganda eleitoral já no primeiro 

turno numa tentativa de afas-
tar os rumores de que, se elei-
to, deixaria a prefeitura para 
concorrer à Presidência.

FHC não é o único con-
trariado com os rumos da 
campanha. Amigo de Serra, 
de quem foi vice na chapa 
para o Palácio dos Bandeiran-
tes em 2006, o ex-governador 
Alberto Goldman diz que não 
alimentaria o debate sobre o 
assim chamado “kit gay”.

“Não foi Serra quem 
abordou. Mas, se fosse ele, 

não responderia. Diria que 
não tem nada a ver com a elei-
ção para a prefeitura”, disse.

Ministro da Justiça no 
governo FHC, José Gregori 
também demonstra descon-
forto com o tema. Segundo 
ele, a opinião de apoiadores 
de Serra, como o do pastor 
Silas Malafaia, não retrata a 
do próprio candidato. Mas, 
numa campanha eleitoral, 
diz, essas discussões afloram. 
“O velho Serra, nesta altura 
da vida, não mudou”, diz.

FHC critica campanha de Serra e lamenta 
flerte do tucano com setores conservadores

Documentos mostram que João Goulart 
era monitorado pela “Operação Condor”

EM SÃO PAULO

EX-PRESIDENTE

Ana Graziela Aguiar
Da Agência Brasil

Presidente Dilma Roussef fez nove vetos à Medida Provisória aprovada no Congresso Nacional sobre o novo Código Florestal

O deputado federal Paulo 
Maluf (PP-SP) entrou com um 
pedido para tentar reduzir o 
valor que terá de restituir à 
Prefeitura de São Paulo por 
causa dos prejuízos com o caso 
conhecido como “escândalo 
dos precatórios”.

Não há mais possibilidade 
de recurso contra a condena-
ção. Segundo a sentença, Maluf 
terá de devolver R$ 21,3 mi-
lhões por causa de operações 
com títulos públicos feitas no 
final de 1995, quando era pre-
feito de São Paulo.

Na época, Maluf lançou tí-
tulos chamados LFTMs (Letras 
Financeiras do Tesouro Muni-
cipal), que eram vendidas a 
corretoras e depois recompra-
das por preços maiores, com 
prejuízos para a prefeitura.

O processo que originou 
a condenação foi aberto após 
ação da Promotoria motiva-
da por representação feita 
em 1996 por membros do PT, 
como o ministro José Eduardo 
Cardozo (Justiça) e o deputa-
do federal Carlos Zarattini - na 
época, eram vereadores.

Hoje, Maluf é um dos 
principais aliados do PT na 
coligação que tenta levar o ex-
ministro Fernando Haddad à 
Prefeitura de São Paulo, o que 
provocou constrangimentos.

Os advogados dele, Paulo 

Lopes e Eduardo Nobre, afir-
mam que o valor correto é de 
R$ 15,052 milhões, e não R$ 
21,3 milhões, porque houve 
erro na atualização de valores 
feita pela Promotoria.

A Justiça, a pedido do 
Ministério Público, determi-
nou que Maluf depositasse o 
valor até este mês, sob pena 
de multa de 10%.

Nessa fase do processo, 
de execução da pena, não há 
mais como discutir se houve 
ou não a irregularidade - ape-
nas quanto deve ser restituído.

A defesa do deputado 
protocolou na Justiça, no últi-
mo dia 9, um recurso em que 
somente questiona a atualiza-
ção dos valores da sentença.

Segundo os advogados, 
parte do dinheiro, ao menos R$ 
13,1 milhões, foi depositada na 
Justiça por réus do caso e de-
pois repassada à prefeitura em 
outro processo - uma ação civil 
movida pelo Ministério Público 
em razão do escândalo.

Na petição, os advoga-
dos pedem que a Justiça faça 
um cruzamento das duas 
ações para checar que essa 
parte do valor foi devolvida 
e, assim, reste um montante 
menor a ser restituído pelo 
deputado. A Promotoria ain-
da não se manifestou sobre 
as alegações.

Maluf tenta reduzir 
custo de condenação

ESCÂNDALO DOS PRECATÓRIOS

Outro Lado

Maluf afirmou que “a decisão da Justiça é equivocada. 
Paulo Maluf nunca assinou nenhum documento nos quais 
o processo está baseado”.

No entanto, o deputado federal não respondeu, por 
meio de sua assessoria, sobre o fato de não ter questionado 
nenhum outro ponto da sentença da Justiça, além da dis-
cussão sobre os valores a serem devolvidos.

Na época do “escândalo dos precatórios”, Maluf argu-
mentava que as operações com os títulos públicos foram 
favoráveis à Prefeitura de São Paulo e que foram realizadas 
dentro dos parâmetros do mercado para os papéis.
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O governo da Colômbia 
e as Farc deram início ontem,  
com a mediação do gover-
no norueguês, a sua quarta 
tentativa de chegar à paz. O 
anúncio foi feito na presença 
de ambas as delegações, em 
um hotel nos arredores de 
Oslo, na Noruega, sob forte 
esquema de segurança. Os 
jornalistas presentes chega-
ram a ser revistados.

O diálogo começou em 
um lugar secreto, em terri-
tório norueguês, e depois, 
será transferido para Hava-
na. A expectativa é a de que 
dure meses. Esse diálogo é a 
segunda fase de um acordo 
obtido em agosto passado, 
em Havana, depois de mais 
de seis meses de conversas 
sigilosas.

Os negociadores do go-
verno colombiano têm como 
chefe o ex-vice-presidente 
Humberto de la Calle. Na 
entrevista, ele afirmou que 
o primeiro assunto a ser de-
batido na terceira fase, que 
se abrirá em Havana, em 15 
de novembro, será a reforma 
agrária. No anúncio, ele tam-
bém cobrou dos negociado-
res discrição.

Governo colombiano e Farc 
iniciam diálogo sobre a paz

MUNDO

O processo tem como 
mediador a Noruega, onde 
acontece o encontro

Com De la Calle estão 
também o Alto Conselheiro 
para a Paz, Sergio Jaramillo; 
Luis Carlos Villegas, presi-
dente da Associação Nacional 
de Empresários da Colômbia 
(Andi); e dois generais refor-
mados, Jorge Enrique Mora 
Rangel e Óscar Naranjo.

Entre os demais assun-
tos estão a concessão de di-
reitos políticos aos rebeldes 
desarmados; a abdicação 
das Farc (Forças Armadas 
Revolucionárias da Colôm-
bia) do tráfico de drogas; e o 
pagamento de restituição às 
vítimas do confronto. Outro 
objetivo é o fim do conflito 
armado. O presidente co-
lombiano, Juan Manuel San-
tos, ainda não aceitou um 
cessar-fogo.

Pelo lado das Farc o lí-
der é o número dois da or-
ganização, chamado de “Ivan 
Márquez”. “Nosso sonho é a 
paz com justiça social”, disse 
ontem aos jornalistas. “Vie-
mos à mesa com projetos 
para alcançar a paz definiti-
va, viemos com o acumulado 
de uma luta histórica pela 
paz. Viemos buscar a vitória 
da solução política sobre a 
guerra civil que destrói a Co-
lômbia.”

Com ele estarão “Ricar-
do Téllez”, apelido de Rodri-

go Granda; Jesús Emilio Car-
vajalino ou “Andrés Paris”; e 
Luis Alberto Albán ou “Mar-
cos León Calarcá”.

O grupo ainda quer a 
presença de “Simón Trini-
dad”, apelido de Juvenal Ri-

cardo Ovídio Palmear, que 
cumpre pena de 60 anos de 
prisão nos EUA pelo seques-
tro de contratistas do Pen-
tágono em 2003. A ministra 
da Justiça da Colômbia, Ruth 
Stella Corera, afirmou que 

existe a possibilidade do 
guerrilheiro participar da 
reunião via videoconferên-
cia. Noruega e Cuba desem-
penham o papel de fiadores 
do novo processo de paz que 
visa dar fim a um conflito de 

quase 50 anos entre as Farc 
e o Exército colombiano. 
Conforme dados oficiais, 600 
mil pessoas já morreram nos 
confrontos. Venezuela e Chi-
le foram designados obser-
vadores.

A Argentina foi eleita on-
tem para ocupar um assento 
no Conselho de Segurança da 
ONU para o período 2013-
2014, após uma votação na 
Assembleia Geral das Nações 
Unidas na qual também fo-
ram selecionados Austrália e 
Ruanda. A Argentina conquis-
tou 182 votos, muito mais 
que os dois terços necessá-
rios (129) entre os 193 Esta-
dos-membros da ONU. 

A Austrália obteve 140 e 
Ruanda 154, o que lhes bas-
tou para também ser eleitos 
de maneira automática a par-
tir da primeira votação.

Os outros dois assentos 
não permanentes que se re-
novam - um para a Europa 
Ocidental e outros países e 
outro para a Ásia - eram alvo 
de novas votações. Luxem-
burgo e Finlândia, de um 
lado, e Coreia e Camboja, do 
outro, apareciam como fa-
voritos. A Argentina, que se 
apresentou para suceder a 
Colômbia em um dos assen-
tos tradicionalmente reser-
vados à América Latina e ao 
Caribe, não precisou enfren-
tar nenhum país da região, 
o que fez com que sua esco-
lha estivesse praticamente 

garantida de antemão. Aos 
seus 182 votos se opuseram 
apenas um voto para Barba-
dos e outro para Cuba. Será 
a nona vez que a Argentina 
forma parte do Conselho de 
Segurança, a primeira delas 
em 1948-1949 e a última em 
2005-2006.

A Austrália foi eleita para 
um dos assentos da Europa 
Ocidental e outros países (até 
agora nas mãos de Alemanha 
e Portugal), ao conquistar 
140 votos na primeira vota-
ção. Já Ruanda ocupará o as-
sento reservado à África (atu-
almente nas mãos da África 

do Sul), depois de acumular 
154 votos. Os outros cinco 
membros não permanentes 
são Azerbaijão, Guatemala, 
Marrocos, Paquistão e Togo. 
Seus mandatos terminarão 
em 2013.

O Conselho de Segurança 
da ONU, órgão máximo deci-
sório, tem no total 15 mem-
bros, cinco deles permanen-
tes com direito a veto (França, 
Estados Unidos, Rússia, China 
e Grã-Bretanha), em uma 
configuração que represen-
ta o equilíbrio de forças que 
surgiu após a Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945).

Argentina, Austrália e Ruanda vão 
integrar conselho das Nações Unidas

VAGAS ROTATIVAS

Violentos confron-
tos entre polícia e ma-
nifestantes e paralisa-
ção de diversos serviços 
marcaram ontem pro-
testos contra medidas 
de austeridade do go-
verno grego. 

A greve de 24 horas, 
segunda do gênero em 
apenas um mês, afetou 
de forma maciça o trans-
porte urbano e de longa 
distância, assim como a 
administração pública. 
As manifestações tam-
bém visam pressionar os 
líderes da União Euro-
peia reunidos em encon-
tro de cúpula.

 Depois dos recen-
tes protestos em Portu-
gal, Espanha e França, 
os manifestantes gre-
gos querem enviar aos 
líderes da UE a mensa-
gem de que as socieda-
des sujeitas a sucessivas 
medidas de austerida-
de chegaram ao seu 
limite. 

Além de uma para-
lisação do metrô de Ate-
nas durante a manhã, 
trens e serviços de balsa 
foram cancelados. Tam-
bém taxistas não tra-
balharam e voos foram 
cancelados ou sofreram 
atraso.

Manifestações contra 
medidas param a Grécia

CRISE ECONÔMICA

FOTO: Divulgação

Um forte esquema de segurança foi montado para o encontro entre representantes do governo da Colômbia e das Farc
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Sadan é o destaque do 
Botafogo nas disputas 
da Copa Paraíba Sub-21

paralimpíadas escolares

Competição que está
acontecendo em São 
Paulo acaba hoje

Paraíba ganha 11 medalhas

O Bolsa-Atleta está de volta. 
Para a alegria dos desportistas do 
Estado, o programa que incentiva 
a prática e o esporte de alto nível, 
aqui na Paraíba. O Bolsa Atleta era 
um dos principais anseios daqueles 
que trabalham no âmbito esporti-
vo, e a partir de hoje, aqueles atle-
tas que têm bons resultados vão 
poder se inscrever. As inscrições po-
dem ser feitas na Secretaria de Es-
tado da Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel) que fica na Avenida Epitácio 
Pessoa, 1457, 3º andar, no Bairro 
dos Estados, das 14h às 17h.

O secretário de Juventude, Es-
porte e Lazer, José Marco, destacou 
a publicação do edital de convoca-
ção do Bolsa-Atleta como o início 
de um novo tempo para o esporte 
da Paraíba. “Agora que o edital foi 
publicado oficialmente, esperamos 
que os atletas e para-atletas façam 
suas inscrições no período divulga-
do. O Governo do Estado demons-
tra sensibilidade com os desportis-
tas com a volta do Bolsa-Atleta”, 
disse José Marco.

Nessa nova edição do progra-
ma, os atletas e para-atletas que 
buscarem o apoio poderão se en-
quadrar em quatro categorias. Na 
bolsa de rendimento internacional, 
o indivíduo tem que ter participa-
do de Pan-Americano ou de Jogos 
Olímpicos, e em uma dessas com-
petições ter ficado entre os três pri-
meiros em suas disputas.

Já a bolsa de rendimento nacio-
nal requer que o atleta esteja entre 
os três primeiros no ranking do país 
da modalidade ou tenha ficado no 
pódio da principal competição em 

inscrições começam hoje e podem ser feitas
na secretaria da Juventude, esporte e lazer

BOLSA-ATLETA

nível nacional, na modalidade. A 
bolsa institucional ficará por conta 
da indicação das federações, que te-
rão direito a ter um atleta cada, com 
o apoio do programa. 

Por fim, a bolsa estudantil vai 
ajudar os três primeiros colocados 
das Olimpíadas Escolares Brasilei-
ras do ano anterior ao pleito. Nas 
modalidades individuais, só terão 
direitos os atletas que subirem ao 
pódio na divisão máxima da mo-
dalidade. Já nas categorias indi-
viduais, os paraibanos que forem 
primeiros, segundos ou terceiros 
colocados terão direito à bolsa.

Para o presidente da comissão 
do programa, Antônio Meira, só terá 
o direito quem realmente estiver en-
quadrado com o que manda a lei. 
“Quem não obedecer aos pré-requi-
sitos não será contemplado. Aprovei-
to a oportunidade para convocar os 
atletas e para-atletas para fazer suas 
inscrições”, concluiu. Ele lembrou 
que o término das inscrições será no 
dia 19 de novembro.

Os atletas que quiserem se ins-
crever devem se dirigir à Sejel com 
seus documentos pessoais. Lá, vão 
preencher a ficha de inscrição e 
tomar conhecimento de quais os 
outros documentos deverão apre-
sentar posteriormente, provando 
o rendimento nas competições que 
são pré-requisitos para poderem ter 
o direito às bolsas.

A edição de ontem do Diário Ofi-
cial do Estado trouxe ato do secretá-
rio de Juventude, Esporte e Lazer José 
Marco da Nóbrega, com os nomes de 
todos os integrantes da Comissão do 
Programa Bolsa-Atleta. Pela Sejel-PB, 
os representantes são Ricardo Ambró-
sio Maciel Pontes e Josimar Batista Pa-
risi; Iran Cordeiro Costa (Secretaria de 
Educação); Antônio Meira Leal, repre-
sentante das federações esportivas; 
Durmeval Gomes Gólzio (Conselho 
Regional de Educação Física), e; Jail-
ton Lucas de Miranda e Ytalo Mota 
Soares (Notório Saber Desportivo). A 
comissão terá um mandato de dois 
anos, contados a partir de ontem.

São Luís, no Maranhão, é 
palco desde o último domingo 
do maior treinamento de cam-
po já realizado pelo departa-
mento de categorias de base 
da Confederação Brasileira de 
Judô (CBJ) no Nordeste. Até 
o último domingo deste mês, 
49 judocas convocados pela 
entidade e mais um grupo de 
atletas de adesão participam 
dos treinos acompanhados de 
perto pelos técnicos das sele-
ções de base. O paraibano De-
lan Monte é um dos que estão 
nessa experiência, bancados 
pela CBJ. 

"O treinamento está mui-
to produtivo. Conseguimos 
concentrar em um só local 
os atletas que alcançaram os 
melhores resultados da tem-
porada. Não tenho dúvida que 
estão em São Luís atletas que 
representarão o nosso país nas 
próximas edições dos Jogos 
Olímpicos”, diz o coordenador 
técnico das categorias de base 
da CBJ, Kenji Saito.

O treinamento também 
visa proporcionar aos atletas e 
técnicos do Maranhão e das re-
giões Norte e Nordeste um trei-
namento de alto nível. “Tudo 
isto é fruto de um grande tra-
balho da Federação Maranhen-
se de Judô em parceria com a 
CBJ. Queremos proporcionar 

para estes profissionais os 
que existe de melhor no judô e 
compartilhar nossas experiên-
cias”, completa o coordenador.

Para o diretor técnico da 
Federação Paraibana de Judô, 
Alcidemar Júnior, a oportuni-
dade é fantástica para Delan. 
Segundo o dirigente, o treina-
mento vai poder dar a chance 
do atleta explorar diversos as-
pectos da sua luta, melhoran-
do, assim seu desempenho nas 
competições. Alcidemar ainda 
lamentou a impossibilidade de 
mais judocas paraibanos terem 
participado desses treinos.

“É muito importante um 
treinamento desse, porque 
o Delan tem a oportunidade 
de aprimorar mais ainda sua 
técnica como judocas de todo 
o Brasil e de várias caracterís-
ticas. Tivemos o direito de en-
viar mais quatro atletas, mas 
esses teriam que bancar a via-
gem e infelizmente não teve 
condição”, frisou Alcidemar.

A Federação Internacional 
de Judô divulgou  uma mudan-
ça na categoria Sub-17. A FIJ 
informou que, para o Mundial 
da categoria em 2013, progra-
mado para acontecer nos EUA, 
os judocas poderão participar 
com a idade de 15, 16 e 17 
anos, nascidos em 1998, 1997 
e 1996, respectivamente. 

Delan Monte continua
treinando em São Luís

JUDÔ

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Atletas paraibanos têm conquistado bons desempenhos e conquistados vários pódios na competição

Pedro Alves
Especial para A União

O secretário da Sejel, José Marco, espera agora que os atletas cumpram o prazo

O paraibano Delan Monte é um atletas convocados pela CBJ

A Paraíba aumentou on-
tem para 11 o número de me-
dalhas conquistadas nas Pa-
ralímpiadas Escolares 2012, 
que ocorre em São Paulo. Na 
quarta-feira, os atletas do Es-
tado haviam conseguido sete 
delas, sendo quatro de ouro, 
duas de prata e uma de bron-
ze. Nas provas de atletismo, 
realizadas ontem, foram mais 
quatro medalhas de ouro.

A delegação do Estado 
participa da competição com 
29 atletas e 21 treinadores. 
Considerada a maior compe-
tição do planeta para atletas 
com deficiência em fase estu-
dantil, as Paralímpiadas Es-
colares 2012 reúnem 1.200 
competidores de 24 estados e 
Distrito Federal em 10 moda-
lidades. Os representantes da 
Paraíba competem nas moda-
lidades de atletismo, natação, 
bocha, goalbol e judô.

“Temos a certeza e con-
fiança que a Paraíba ganhará 
mais medalhas nesta sexta-
feira, último dia desses jogos. 
Quero agradecer a torcida 
de todos e a atenção do Go-
verno”, destacou Jean Klaud, 

chefe da delegação paraibana 
em São Paulo.

Entre os destaques da 
Paraíba na competição estão 
atletas da Funad -  Fundação 
de Apoio a Pessoa com Defi-
ciência, que, no atletismo ga-
nhou medalha de ouro com 
Joeferson Marinho, Elivelton 
Pinto, Lucas da Costa e Felipe 
Santos. Foi conquistada me-
dalha de prata com a atleta 
Maria Eduarda. Já o Institu-
to dos Cegos de João Pessoa 
também ficou com uma prata 
conquistada por Guilherme 
Mateus. O Instituto dos Cegos 
de Campina Grande fez um 
medalhista no judô, com Davi 
Souza, que ganhou o bronze. 

 “Acredito que o desem-
penho da equipe empolgue 
nossos para-atletas”, disse 
ontem o secretário de Juven-
tude, Esporte e Lazer José 
Marco da Nóbrega. Para ele, 
o evento é muito importan-
te para a Paraíba, principal-
mente, porque os paraibanos 
têm a oportunidade de mos-
trar seu potencial esportivo 
para o Brasil.

Os Jogos Paralímpicos 
Escolares 2012 se encerram 
hoje. Este ano, o número de 
inscritos superou o recorde 
de 958 participantes, regis-
trado em 2011. A maior de-
legação é do Estado de São 
Paulo com 197 integrantes, 

sendo 135 atletas, e a menor 
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). Além de ser consi-
derado um evento importan-
te por promover a inclusão 
social e a promoção da saúde, 
as Paralímpiadas Escolares 
são tidas como grande celei-
ro de talentos. 

entre os 
destaques da 
paraíba na 
competição 
nacional estão 
aos atletas 
da Funad e 
do instituto 
dos cegos
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Federação de Futsal realiza
curso de arbitragem este mês

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 19 de outubro de 2012

AMADOR

Paraibana que é árbitra 
da Fifa é quem vai
ministrar as aulas

A Federação Paraibana 
de Futsal (FPFS) promove, 
entre os dias 26 e 29 deste 
mês, um curso de arbitragem. 
O curso será ministrado pela 
árbitra paraibana Alane Lu-
cena, que integra os quadros 
da Fifa. O evento vai ser reali-
zado no auditório do Colégio 
Motiva Ambiental, localizado 
na Avenida Silvino Lopes, no 
Bairro de Tambaú. As inscri-
ções podem ser feitas até se-
gunda-feira, na sede da FPFS, 
situada na Avenida Senador 
Ruy Carneiro, número 201, 
sala 102. Os interessados em 
participar do curso podem 
obter mais informações atra-
vés dos telefones 8805-4697 
e 8830-4802, pelo e-mail fut-
salpb@hotmail.comou pelo 
site www.futsalpb.com.br.

No ato da inscrição, se-
rão exigidos: uma cópia do 
documento de identidade, 
uma foto 3x4, o certificado de 
conclusão do Ensino Médio e 
o pagamento da taxa de ins-
crição no valor de R$ 150. Os 
estudantes do curso de Edu-
cação Física têm desconto de 
R$ 20 no valor da inscrição.
Após a realização do evento, 
haverá entrega de certificado 
aos participantes.

Segundo o presidente 
da FPFS, João Bosco Crispim, 
a iniciativa faz parte de uma 
programação da Federação 
no sentido de capacitar os 
árbitros paraibanos sobre 
as novidades adotadas para 
a arbitragem do futebol de 
salão. Além de promover a 
reciclagem dos profissionais 
que apitam as partidas no 
Estado, Bosco acredita que 
o curso é uma oportunidade 
para revelar novos árbitros. 
Embora esteja satisfeito com 
o número de juízes, o presi-
dente da Federação afirmou 
que a modalidade precisa de 
“novas variedades de juízes”.

Paraibana no Mundial 
–Além de Alane Lucena, que 

irá ministrar o curso promo-
vido pela Federação e atua 
em competições regionais e 
nacionais, a Paraíba tem ou-
tra grande representante na 
arbitragem do futsal. Trata-
se de Renata Leite, que será 
a primeira mulher brasilei-
ra a apitar uma partida no 
Mundial Masculino. O evento 
ocorrerá em novembro, na 
Tailândia. O presidente da 
FPFS destaca o sucesso das 
duas paraibanas.

“Elas são cria daqui, mas 
é como se diz: ‘Santo de casa 
não faz milagre’. Então, eu ti-
nha essas duas árbitras aqui 
que eram muito criticadas. 
Uma foi para Fortaleza, hoje 
é árbitra nacional. A outra foi 
para São Paulo e hoje é ár-
bitra internacional e a única 
mulher que está indo apitar 
um Mundial”, disse Bosco.

A paraibana Renata con-
tou como foi a sua trajetória 
até chegar ao topo da carrei-
ra, com a convocação para 
apitar na Copa do Mundo de 
Futsal deste ano.

“Eu sou ex-atleta, jo-
guei futsal, handball, como a 
maioria das colegas de traba-
lho. Quando ingressei na uni-
versidade, conheci o futsal e 
me apaixonei. Fui para uma 
competição em Florianópo-
lis e conheci uma árbitra de 
Brasília chamada Railda, que 
me disse que havia a possibi-
lidade de fazer um curso pre-
paratório junto à Federação. 
Ao retornar, procurei a Fede-
ração Paraibana. Eu sou nor-
destina com muito orgulho. 
Eles ministraram o curso de 
arbitragem. Inicialmente eu 
fiz para aumentar o conheci-
mento, pensando que quando 
acabasse minha trajetória de 
atleta eu pudesse continuar 
no esporte. Fiz outros cursos 
e fui me aprimorando. Com 2 
anos de formada trabalhei no 
Mundial Universitário e fui 
conhecendo esse mundo, fui 
sonhando. No ano de 2001 
conheci um árbitro da Fifa e 
disse: ‘Trindade um dia esse 
escudo vai ser meu’, não ima-
ginei que fosse no salão, por-
que na época, no salão, não 
existia Fifa para a modalida-

Amanhã, a comunidade esportiva do Estado vai 
ganhar a nova Pista de Atletismo, da Universidade 
Federal da Paraíba. Depois de quatro anos sendo re-
formada, a praça de esporte ganhou piso novo, arqui-
bancada e equipamentos de última geração. Walter 
Azevedeo, diretor do Centro de Educação Física da 
instituição informou que foram investidos cerca de 
R$ 5 milhões na reforma, que envolve também giná-
sios, piscinas, quadras de futsal, dentre outros. Uma 
vasta programação está marcada para a festa de 
inauguração, que será feita pelo reitor Rômulo Polari.

Na UFPB

A saga do Treze-PB
Muita gente, não apenas da Paraíba, mas, de outros 

Estados da federação, estão comemorando a situação 
do Treze Futebol Clube, na Série C do Campeonato Bra-
sileiro. A Confederação Brasileira de Futebol deve estar 
rindo à toa!. Após sucessivas brigas na Justiça Despor-
tiva, seguidas na Justiça Comum (e olhe que o embate 
jurídico ainda não acabou), o Galo da Borborema não 
demonstrou dentro das quatro linhas o que fez muito 
bem na esfera judicial.

O time de Campina Grande pode ser rebaixado para 
a Série D devido a pífia campanha que vem realizando na 
Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro. Com apenas 
16 pontos, em 16 jogos, média de um ponto por partida, 
o time paraibano, que diga-se de passagem, entrou na 
competição pela “janela”, pelo menos é o que falam os 
dirigentes da CBF, vem de quatro derrotas consecutivas 
e joga a cartada final no próximo domingo, diante do 
Águia de Marabá-PA.

E pensando na permanência na Série C, a diretoria 
galista investiu alto. Trocou Marcelo Vilar, que estava no 
clube há mais de três anos, pelo carioca Sérgio Cosme, 
com passagem por grandes clubes do cenário brasileiro, 
alguns deles na elite do futebol nacional. Em Campina 
Grande há quem diga que Marcelo Vilar teria perdido o 
contole do grupo e vários atletas passaram a fazer um 
“loby” para que o mesmo fosse deposto do cargo, o 
que, coincidência ou não, ocorreu.

As figurinhas que estarão em campo nos próximos 
dois jogos que ainda restam ao Treze, serão os mesmos, 
até mesmo, porque a nova comissão técnica não pôde 
trazer nenhum jogador, no entanto, o que se espera é o 
ressurgimento do time na competição, pois, até agora, 
quem esperava um clube bom de briga dentro das quatro 
linhas, assim como na Justiça, viu uma iquipe inerte, apa-
gada, sem brilho e “saco de pancada”.

O novo presidente do Bota-
fogo-PB será conhecido no 
próximo dia 28.  Nelson Lira 
deverá ser reconduzido ao 
cargo. Ontem o vice-presiden-
te do Conselho Deliberativo, 
José Maria Tavares publicou 
edital convocando a eleição.

Botafogo-PB

O Campeonato Brasileiro/Caixa de Atletismo de Mirins 
Interclubes de 2012 está confirmado para o período entre 
2 e 4 de novembro, na Sogipa, em Porto Alegre-RS. A 
competição deve reunir mais de 400 atletas de 13 a 15 
anos, representando dezenas de clubes do país. A Paraíba 
deverá ser representada por atletas do Kashima, Greco, 
Ascorpa, dentre outros. As inscrições são feitas pelo 
sistema on-line da Confederação Brasileira de Atletismo.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Em um jogo bastante 
disputado, a Servicar-PB 
venceu a Fênix-RO por 
5 a 4, na tarde da última 
quarta-feira, pela XXI Taça 
Brasil Correios de Futsal - 
Adulto Feminino - Primeira 
Divisão, em Assu-RN.

Futsal

Em Porto Alegre

Herbert Clemente
Especial para A União

de feminina. Ele riu e disse: ‘É 
neguinha, é só trabalhar que 
você consegue’. Um dia aqui-
lo que na verdade foi uma 
brincadeira com um colega 
de trabalho se tornou real. 

Em 2008 me transferi para 
São Paulo, tudo em prol do 
crescimento. Posso resumir 
que a história da Renata foi 
um degrauzinho de cada vez”, 
disse Renata Leite.

Seleção Brasileira treina em Tóquio
antes de disputar mais um Mundial

 Depois de mais de um dia 
de viagem, a Seleção Brasilei-
ra de Futsal chegou, na última 
quarta-feira, a Tóquio. Em solo 
japonês, o time comandado por 
Marcos Sorato realiza dois amis-
tosos como parte do calendário 
da pré-temporada para o Mundial 
da Tailândia, em novembro. Ao 
desembarcar no aeroporto da 
capital do Japão, a delegação foi re-
cepcionada pelo técnico Jorginho, 
atualmente no Kashima Antlers.

Principal jogador da se-
leção, o ala Falcão aproveitou 
a oportunidade para tietar o 
ex-treinador do Figueirense, 
que tem no currículo o título de 
campeão mundial pela Seleção 
Brasileira de Futebol em 1994, 
quando ainda era atleta.

“Acabamos de desembarcar 
em Tóquio, mas estou feliz de-
mais por ter sido recebido por 
essa lenda, Jorginho!” postou 
Falcão, em seu perfil no Twitter.

Após passar a noite em 
Tóquio para se recuperar da 
longa viagem - a maior parte do 
grupo saiu de São Paulo, passou 
por Dubai para só depois pousar 
no Japão -, a equipe seguiu para 
Sendai, cidade devastada pelo 
Tsunami em março de 2011. Para 
o trajeto, os jogadores pegaram 
um trem-bala, que chegou a ficar 
desativado após o desastre.

“Pensa em alguém cansado 
e multiplicado por 10. Sou eu. 
Viagem longa, mas já estamos 
em Tóquio. Preciso dormir “ 
postou o fixo Neto, em sua conta 
no Twitter.

O Brasil fica em território 
japonês até o próximo dia 27. 
Depois a delegação segue para 
a Tailândia, onde estreia no 
Mundial no dia 1º de novembro. 
O adversário será o Japão, em 
Nakhon Ratchasima (Korat), às 
11h de Brasília (21h do horário 
local).

Alane Lucena 
integrará a equipe 
de arbitragem no 

Mundial da Fifa, na 
Tailândia

FOTOS: Divulgação

Falcão é o principal destaque da seleção na Tailândia



Sadan é o destaque no Botafogo
copa paraíba

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 19 de outubro de 2012

Volante que tem nome 
de ex-ditador, veio do
futebol piauiense

A nova geração do Bota-
fogo tem dado conta do reca-
do na Copa Paraíba Sub-21. 
Não é a toa que o time é líder 
isolado da competição, com 
seis pontos ganhos, ao ven-
cer o Treze (1 a 0) e o Centro 
Sportivo Paraibano (3 a 1), em 
jogos realizados no Estádio 
Leonardo Vinagre da Silveira, 
a Graça, em Cruz das Armas. 
Um grupo de 24 atletas, com 
jogadores da base e os refor-
ços contratados para a dispu-
ta que vale a segunda vaga – a 
primeira é do Campinense, 
atual campeão estadual – na 
Copa do Brasil/2103. Entre 
os destaques do único time 
invicto da disputa, o volante 
Sadan, que tem nome simbó-
lico de um ex-ditador do Ira-
que (Saddan Hussein), que 
foi morto por enforcamento, 
em Bagdad. Wanderson Mika-
el Itapirema, de 19 anos, um 
piauiense que veio fazer teste 
nas divisões de base do Belo e 
conseguiu se firmar no fute-
bol paraibano. 

Desde que iniciou no Bo-
tafogo o volante participou da 
Taça Paraíba Sub-18, defendeu 
o Santa Cruz de Santa Rita, 
no Campeonato Paraibano da 
Segunda Divisão deste ano 
e atualmente está integrado 
no time alvinegro que dispu-
ta a Copa Paraíba Sub-21. Ele 
participará também da Copa 
São Paulo de Futebol Juniores, 
que acontecerá no início de 
janeiro de 2013. Jogador de 
raça, determinação e garra em 
todo o momento da partida a 
grata revelação alvinegra quer 
fazer história no time da Ma-
ravilha do Contorno. O nome 
Sadan aconteceu por acaso, 
por intermédio dos amigos 
que jogavam bola e gostavam 
de apelidar os companheiros. 
Apesar do apelido, o atleta 
botafoguense não se incomo-
da e prefere mostrar serviço 
e colaborar com o grupo na 
busca das vitórias. “Não gosto 
de perder e vou até as últimas 
para conseguir o objetivo. Es-
tou acostumado com o nome e 
não me incomodo”, disse.  

Sobre a vinda para o fu-
tebol paraibano, Sadan, dis-

se que tudo aconteceu por 
acaso, através de um amigo 
que fez o convite para trei-
nar no Botafogo, que esta-
va investindo nas divisões 
de base. Segundo ele, atuar 
numa equipe de tradição no 
futebol paraibano é gratifi-
cante, principalmente pelo 
bom ambiente e um grupo 
guerreiro. “Fico feliz em fazer 
parte do Botafogo e colabo-
rar com os companheiros. A 
nossa vinda ao clube pode 
ser um grande caminho para 
o sucesso na vida de um jo-
gador profissional”, avaliou. 
Com relação à Copa Paraíba 
Sub-21 o volante alvinegro 
sabe das dificuldades que o 
time ainda encontrará, mas 
está satisfeito com a boa co-
locação e a vantagem que 
conseguiu nos dois jogos. 

Ele sabe que ainda não 
ganhou nada, preferindo a 
humildade para obter a vaga 
na Copa do Brasil/2013. 
“Claro que as vitórias foram 
importantes, mas não ven-
cemos nada até o momento. 
Temos adversários fortes, 
como Treze e CSP, que ainda 
estão no páreo e podem sur-
preender”, comentou. Para 
não deixar a equipe “parada” 
na Copa Paraíba – só volta a 
jogar no dia 7 de novembro, 
contra o Treze, às 20h30, no 
Estádio Amigão, na Serra da 
Borborema – o Belo pode fa-
zer um jogo treino amanhã, 
às 15h – falta definir o adver-
sário - no Estádio Almeidão. 

A pretensão é realizar 
mais dois amistosos antes de 
encarar o Galo da Borbore-
ma, na partida de volta, pela 
Copa Paraíba. O treinador 
Pedro Manta deseja manter 
o “pique” e a estrutura que 
o time montou nos dois jo-
gos, na tentativa de segurar a 
ponta da tabela de classifica-
ção. “Não queremos perder o 
foco até o jogo contra o rival 
em seus domínios. Já que te-
remos um período longo pela 
frente temos que colocar o 
time para fazer amistosos”, 
observou. Deixaram a Ma-
ravilha do Contorno por in-
disciplina os meias Alexon e 
Diego Góes. A dupla ficou de 
fora na vitória contra o Cen-
tro Sportivo Paraibano (CSP), 
por 3 a 1, no último domingo, 
na Graça, pela segunda roda-
da da Copa Paraíba Sub-21. 

Aos poucos o Bota-
fogo vem montando a 
diretoria para o biênio 
2012/2013. Na última 
quarta-feira foi esco-
lhido o novo vice-pre-
sidente do clube, Fran-
cisco de Assis, que era 
diretor administrativo. 
Ariano Wanderley será 
o diretor de futebol e 
Guilherme Carvalho o 
vice. Os nomes foram 
definidos numa reu-
nião na sede da Apcef.

Tão logo ficou 
definida a gestão do 
futebol profissional, 
o diretor Ariano Wan-
derley já acordou com 
os demais participantes 
de que o primeiro pas-
so será a contratação, o 
mais rápido possível, de 
um gerente de futebol, 
a fim de que seja ini-

ciada a preparação do 
time que vai disputar o 
Paraibano 2013.

A próxima reunião 
está programada para 
o dia 23 deste mês, às 
19h, também na Apcef.  
Na oportunidade serão 
escolhidos outros dire-
tores e alguns nomes 
já foram pré-indicados, 
como no caso do Oddo 
Villar, para a pasta de 
patrimônio. Villar tam-
bém está cuidando do 
futebol feminino que 
está disputado o Cam-
peonato Paraibano

A eleição do presi-
dente executivo, para 
o biênio 2013/2014, 
acontecerá no dia 28 
deste mês, com Chapa 
única, sendo represen-
tada pelo Sr. Nelson 
Lira Filho.

Ariano Wanderley vai
comandar o futebol

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Campinense deve definir o técnico
após reunião da próxima semana

Uma reunião a ser agen-
dada para a próxima semana 
definirá quem será o novo 
treinador do Campinense 
Clube para a próxima tempo-
rada, quando o Rubro-Negro 
paraibano estará participan-
do da Copa do Nordeste e o 
Campeonato Estadual. 

A garantia é do presi-
dente do time, Willian Si-
mões, que afirmou ainda 
diversos contados com jo-
gadores para formar o elen-
co. “Temos que ter um time 
montado já a partir de de-
zembro”, disse ele.

O nome do treinador 
Freitas Nascimento, que 
comandou o time no Cam-
peonato Brasileiro da Série 
D está entre os relaciona-
dos para dirigir a raposa, 

no entanto, o presidente 
Willian Simões não quis 
adiantar quem será o téc-
nico, resumindo-se apenas 
a dizer que tudo será defi-
nido nesta reunião. “Este 
encontro entre os diretores 
deveria ter ocorrido esta se-
mana, no entanto, devido a 
outros compromissos, tive-
mos que adiar. A data ainda 
será confirmada”, disse.

A meta da diretoria do 
Campinense Clube é traba-
lhar com um grupo de 28 
jogadores, como sempre faz 
nas competições que parti-
cipa. “Temos cinco jogadores 
da base que pretendemos 
aproveitar, demais, teremos 
que contratar, mas, isto será 
definido em comum acordo 
com o novo treinador”, ale-
gou William Simões.

O presidente da Rapo-
sa informou também que 

pretende formar um grupo 
superior ao que disputou o 
Brasileiro da Série D, no sen-
tido de evitar que os erros 
cometidos nesta competição 
nacional, não voltem a se 

repetir. Na Quarta Divisão 
do Brasileiro, o Campinense 
Clube não conseguiu o aces-
so à Série C, ficando pelo 
meio do caminho devido a 
um fraco desempenho. 

William Simões garante anunciar o novo técnico na próxima semana

O volante Sadan tem sido o principal responsável pela proteção a zaga botafoguense durante os jogos da Copa Paraíba
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Falta de estrutura em 
estádio impossibilita a 
entrada de ambulância

STJD ameaça a Vila Belmiro
INTERDIÇÃO

O zagueiro Rafael Marques, do Atlético-MG, sofreu uma lesão grave na cabeça e os paramédicos não conseguiram entrar com a ambulância

Quatro jogos abrem hoje 
a 31ª rodada do Brasileiro da 
Série B. Amanhã, seis partidas 
complementam a rodada, com 
as presenças em campo do líder 
Criciúma (64 pontos) e vice-líder 
Vitória-BA, 63 pontos.  Os dois 
piores times da competição na 
atual temporada (Ipatinga-MG 
e Grêmio Barueri) jogam nes-
ta sexta-feira cartadas decisivas 
buscando um posicionamento 
melhor na tabela de classifica-
ção. O time mineiro enfrenta o 
América-RN, enquanto a equipe 
paulista tem clássico com o São 
Caetano.

Além de Grêmio Barueri x São 
Caetano e Ipatinga x América-RN, 
a rodada de hoje da Série B pro-
grama também Asa-AL x Ceará e 
Avaí-SC x Goiás. A Segunda Di-
visão do Campeonato Brasileiro 
entra em sua reta final e os ti-
mes envolvidos procuram posi-

ções melhores, seja no topo da 
tabela, ou no Z-4, quando, as 
equipes ameaçadas de rebaixa-
mento tentam sair da incômoda 
situação.

Na última rodada, o time 
do Barueri, com dez jogadores 
em campo, marcou dois gols nos 
últimos dez minutos e arrancou 
um empate heróico diante do 
Bragantino, por 2 a 2, no Estádio 
Nabi Abi Chedid, em Bragança 
Paulista, em jogo válido pela 30ª 
rodada do Campeonato Brasi-
leiro da Série B. O resultado foi 
péssimo para o Bragantino, que 
chegou aos 28 pontos e poderia 
ter deixado a zona de rebaixa-
mento em caso de vitória. O Ba-
rueri chegou à quarta partida 
sem derrota e tem 22 pontos na 
tabela, na 19ª posição.

Em relação ao Ipatinga-MG, 
lanterna da Série B, a última ro-
dada, diante do Joinville foi de 

suspiros no Ipatingão. Os do-
nos da casa venceram e ainda 
não jogaram a toalha na guerra 
contra o rebaixamento. Os visi-
tantes também suspiraram, mas 
desolados por terem ficado ain-
da mais distante do G-4 da Série 
B do Campeonato Brasileiro. Em 
Minas Gerais, deu Ipatinga: 1 a 0 
no Joinville, na última terça-fei-
ra. O Tigre de Aço precisou ape-
nas de um gol no jogo e contou 
com a pouca eficiência do time 
catarinense, diante de apenas 37 
pagantes.

Criciúma, Vitória, Goiás e 
São Caetano são os quatro times 
que brigam pelo título da Série 
B. A disputa está bastante acirr-
da entre os três primeiros, pois 
a diferença entre o terceiro co-
locado (Goiás) para o líder Criciú-
ma é de apenas três pontos. A 31ª 
rodada está sendo encarada com 
muita precisão.

Ipatinga quer fugir da “degola”
BRASILEIRO DA SÉRIE B

Uma nova virada, para 
outro time da zona do rebaixa-
mento, e dentro do Beira-Rio. 
Só restou ao técnico Fernan-
dão definir o resultado contra 
o Figueirense como inexplicá-
vel. No meio de respostas lon-
gas e divagantes, ele citou um 
‘clima horrível’ no vestiário do 
Internacional. Estagnado nos 
45 pontos.

“Eles cumpriram o que 
pedi. Levamos três gols, mas 
não vi a equipe fragilizada. 
Criamos oportunidades para 
matar e não deu. A situação no 
vestiário é horrível, mas você 
vai levando lições, vai acumu-
lando ensinamentos”, disse 
Fernandão.

Vencendo até os 43 mi-
nutos do segundo tempo, o 
Colorado não encontrou uma 
explicação concreta para o re-
vés. Para a diretoria, a derrota 
só pode ser definida pelo cli-
chê de ‘quem não faz leva’. Fer-
nandão, contudo, se arriscou 
a diagnosticar os problemas. 
Sem sucesso.

“A gente consegue o gol e 
de novo, em um lance isolado, 

levamos. Depois, eu acho, o 
terceiro foi consequência. Não 
sei, talvez pelo abatimento do 
gol de empate. Podíamos ter 
segurado mais a bola a partir 
dos 35 minutos. Tem coisas 
que são inexplicáveis. Tomar 
três gols como tomamos, por 
exemplo”, afirmou o técnico.

O clima pesado no Beira
-Rio se justifica pelos episó-
dios que antecederam a par-
tida contra o Figueirense. No 
último sábado, minutos após 
a derrota para o Atlético-GO, 
Fernandão colocou o cargo à 
disposição.

Mantido pela diretoria, 
o ídolo sacou medalhões da 
equipe. Um radicalismo que 
mirava uma arrancada. Por 
dignidade até o final do Cam-
peonato Brasileiro. Aloísio, 
duas vezes, e Ronny não dei-
xaram o plano virar concreto.

O Internacional dá res-
paldo e Fernandão retribui. 
A diretoria assegura o técni-
co no cargo até o final do seu 
contrato e o ídolo promete: 
não colocará seu posto à dis-
posição outra vez. 

Na última rodada, o time do Ipatinga, lanterna da competição, venceu o Joinvile, voltando a ter esperança em sair do Z-4

Inter sofre “apagão” 
e perde no Beira-Rio

PARA O FIGUEIRENSE

O Inter, de Dagoberto, foi surpreendido pelo lanterna Figueirense

O Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva - STJD, por 
meio de seu procurador, Paulo 
Schmidt, disse ver como grave 
o problema identificado no Es-
tádio da Vila Belmiro, na noite 
da última quarta-feira, que im-
possibilitou a entrada de uma 
ambulância no gramado e disse 
que o Santos pode ter seu está-
dio interditado.

No empate por 2 a 2 entre 
Santos e Atlético-MG, o zaguei-
ro atleticano Rafael Marques 
se chocou com seu compa-
nheiro Leonardo Silva e ficou 
desacordado. A apreensão foi 
ainda maior com a demora da 
ambulância, que não conseguiu 
entrar no gramado por conta 
de um degrau de meio metro 
aproximadamente.

Schmitd disse que já solici-
tou as imagens e promete uma 
definição do caso entre hoje e a 
próxima segunda-feira. “Já so-
licitei à secretaria as imagens, 
vamos recebê-las e analisar. Te-
mos que analisar o que foi co-
locado na súmula também. Mas 
é passível de punição e possível 
a interdição do campo. É grave 
isso”, falou Schmitd.

“Imagina só, você precisa 
realizar um atendimento emer-
gencial e não consegue. Isso 

não pode acontecer. Ainda mais 
em um estádio como a Vila Bel-
miro”, continuou.

O Santos emitiu uma nota 
oficial em que tenta explicar o 
fato de a ambulância não poder 
ter entrado no gramado da Vila 
Belmiro.  Por meio da nota, o 
clube afirmou que a “ambulân-
cia não entrou no campo por 
não haver uma rampa compa-
tível para o acesso” e que será 
realizada uma reunião para 
que seja providenciada a obra 
no local. Não existe no estatuto 
do torcedor nenhum item es-
pecífico quanto à locomoção do 
veículo, se limitando apenas a 
dizer que é obrigação do clube 
disponibilizar uma ambulân-
cia.  Paralelamente à obra rea-
lizada para o reparo do erro, o 
clube da Vila Belmiro demons-
trou não temer uma punição e 
disse ter um laudo que deixa o 
estádio apto a receber partidas. 
“Nada impede de a gente iden-
tificar o problema e corrigir”, 
falou Odílio Rodrigues, vice do 
Santos.

Superior Tribunal 
de Justiça 
Desportiva 
considerou o caso 
muito grave

FOTOS: Divulgação
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Preço da gasolina aumenta 
10,78% em um mês em JP

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/12
Registro CGE Nº. 12-01846-3
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços que promova evento de 

confraternização e integração de final de ano da Companhia, a ser realizado no dia 14 de dezembro 
de 2012, com duração total de 06h00min (seis horas), compreendendo o horário das 10h00min às 
16h00min, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.

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 05/11/2012, às 14h30min na sede da 
PBGÁS, no endereço acima. 

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N326/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 12/11/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de material de informática, destinado ao Instituto de metrologia e qualidade Industrial 
da Paraíba – IMEQ/PB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01844-6
João pessoa, 18 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 N323/2012
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 06/10/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para recarga de cartucho e toner para impressora e copiadora, destinado 
aos DIVERSOS ORGÃOS, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01626-0
João pessoa, 18 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 N348/2012
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 01/11/2012 às 09:00 horas para:

Contratação de empresa especializada em cessão de uso de equipamentos para laboratório 
automatizado, destinado a Secretaria de Estado da Saúde/Complexo de Pediatria Arlinda Marques 
- CPAM, 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 - 12-01834-7
João pessoa, 18 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 N365/2012
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 08/11/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de material de expediente, destinado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Humano - SEDH, 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 - 12-01845-5
João pessoa, 18 de outubro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação n° 3690/2010 para o Sistema de Abaste-
cimento d’água de João Pessoa no Conjunto Cidade Verde – JP - PB. Município – João Pessoa 
UF: PB: Processo: 2012-007477/TEC/LI-1711.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4052/2012 em João Pessoa, 11 de outubro de 2012 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Ampliação do Sistema de Abastecimento de água de Patos 
contemplando serviços de melhoria na ETA existente; Construção de um reservatório semi-enterrado 
(2000m³); 02(dois) reservatórios elevados (400 m³/300 m³); 01(um) Estação Elevatória; 125.978m 
de rede de distribuição e 3.336 ligações domiciliares. Na(o) CENTRO E BAIRROS – Município: 
PATOS - UF: PB: Processo: 2012-006993/TEC/LI-1668

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 4054/2012 em João Pessoa, 11 de outubro de 2012 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação do sistema de abastecimento d’água do conjunto 
habitacional José Maria Ribeiro, na cidade de Pitimbu, com construção de poço tubular com 250m, 
vazão de 80m³/h, casa de abrigo do quadro de comando e dosador de cloro, reservatório elevado 
(50m³), rede de distribuição (50 a 200mm) e ligações domiciliares. Na(o) CONJUNTO HABITACIONAL 
JOSÉ MARIA RIBEIRO E REFORÇO DA ZONA ALTA DA CIDADE – Município: PITIMBU - UF: PB: 
Processo: 2012-007154/TEC/LI-1682

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 4066/2012 em João Pessoa, 16 de outubro de 2012 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação de melhoria no sistema de abastecimento d’água 
da cidade de Solânea, com implantação de uma ETA convencional, completa, com vazão nominal 
de 252m³/h. Na(o) CIDADE – Município: SOLÂNEA - UF: PB: Processo: 2012-006987/TEC/LI-1665

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 4079/2012 em João Pessoa, 16 de outubro de 
2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Recuperação das estruturas em concreto armado, 
limpeza e manutenção dos Módulos I e II do Pólo de Tratamento de Esgoto de Mangabeira. Na(o) 
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ETE MANGABEIRA – Município: JOÃO PESSOA - UF: PB: 
Processo: 2012-007153/TEC/AA-1833

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 4081/2012 em João Pessoa, 16 de outubro de 2012 
- Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Ampliação do SES de João Pessoa, no bairro do Bessa, 
Bacia B, C e F constando de 9.522,00m de rede coletora e 1.444,0 ligações domiciliares. Na(o) 
BAIRRO DO BESSA – Município: JOÃO PESSOA - UF: PB: Processo: 2012-007350/TEC/LI-1698

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº TP001/2011
Contratante: Prefeitura M. de Assunção/PB, CNPJ Nº 01.612.635/0001-02. Contratada: Li-

vramento Const. Serviços e Proj. Ltda, CNPJ Nº 09.326.532/0001-98. Pactuam o presente Termo 
Aditivo. CONSIDERANDO a necessidade de Prorrogação do Prazo de vigência do Contrato em tela 
devido a impossibilidade de a CONTRATADA cumprir o cronograma de execução da obra dentro do 
prazo previsto, em virtude de força maior e  CONSIDERANDO, o atraso na liberação dos recursos 
por parte do Ministério do Turismo. Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste 
TERMO ADITIVO passou de 12/03/12 a 12/09/12, para 13/09/12 a 13/03/13. Data da assinatura: 
05/09/2012. Partes assinantes: Luiz Waldvogel de O. Santos (Prefeito) e José de Anchieta A. R. 
de Lima (Proprietário).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço da TP 002/2011
Contratante: Prefeitura M. de Assunção/PB, CNPJ Nº 01.612.635/0001-02. Contratada: 

SST CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 02.627.856/0001-17. Pactuam o presente Termo Aditivo. 
CONSIDERANDO o atraso na liberação dos recursos por parte do Ministério do Turismo - MTur; 
CONSIDERANDO a necessidade e dever de adimplemento com o contratado quando da liberação 
de recursos por parte do Ministério do Turismo – Mtur e da emissão da respectiva autorização de 
desbloqueio de recursos por parte da Caixa Econômica Federal. Fica deste modo prorrogado a 
vigência do contrato principal, passando após a assinatura deste terceiro TERMO ADITIVO, de 03 
de abril de 2012 à 03 de julho de 2012 para 04 de julho de 2012 à 04 de outubro de 2012. Partes 
assinantes: PMA/Luiz Waldvogel de O. Santos (Prefeito) e SST Construtora Ltda/Regeildo Costa  
(Proprietário). Data da Assinatura: 02/07/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO/PB
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº TP003/2012

Tomada de Preço Nº 003/2012 - Contratante: Prefeitura M. de Assunção - Contratada: Covale 
Construção do Vale LTDA, CNPJ: 11.170.603/0001-58 Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica 
para prestar serviço de Pavimentação em paralelepípedo de ruas/trechos Ademir Pereira e Veri-
naldo de Oliveira, todas localizadas na sede do município de Assunção, de acordo com a Planilha 
Orçamentária e projeto básico. Total contratado: Com o valor total de R$ 81.581,76 (oitenta e um 
mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), Recursos: Próprios, Vigência: 
02 (dois) meses, Classificação: 02100. Secretaria de Infra-Estrutura - 02100.15.451.0600.1037 
Construção e Recuperação de Calçamento, Meio Fio e Linha d’água – RECURSOS PRÓPRIOS 
- 4490.51.0000 Obras e Instalacoes. Já no orçamento programático 2012, Partes Assinantes: Luiz 
Waldvogel de Oliveira Santos (Prefeito) e Francisco Tiago Figueiredo Barbosa (Empresa), Data da 
Ass.: 14 de setembro de 2012.

Assunção/PB, 14 de setembro de 2012.
Luiz Waldvogel de Oliveira Santos - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADM. N.º 054/2012  TOMADA DE PREÇO N.º 003/2012
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO - PB, no uso de suas atri-

buições legais. RESOLVE HOMOLOGAR os resultados do julgamento da proposta apresentadas 
na Licitação sob a modalidade Tomada de Preço  n.º 003/2012, objetivando à Contratação de uma 
pessoa jurídica para prestar serviço de Pavimentação em paralelepípedo de ruas/trechos Ademir 
Pereira e Verinaldo de Oliveira, todas localizadas na sede do município de Assunção, de acordo 
com a Planilha Orçamentária e projeto básico., e com base no relatório apresentado pela CPL, o 
qual aponta como proponente(s) vencedor(es): 

Pessoa Jurídica: Covale Construção do Vale LTDA, CNPJ: 11.170.603/0001-58, Rua Sargen-
to Sarmento, 22 – A. Estreito, Cep.: 58802-720 – Souza – PB, representada neste ato pela Sra. 
Roberta Leonor Barros Bezerra, portadora do CPF: 010.177.584-72; RG: 2.645.688 SSP/PB, com 
o valor total de R$ 81.581,76 (oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e 
seis centavos).

Publique-se e cumpra-se.
Assunção - PB, 06 de Setembro de 2012

Luiz Waldvogel de Oliveira Santos
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO

Número do Contrato: PP026/2011- Pregão Presencial NºPP026/2011 - Contratante: Prefei-
tura de Assunção, CNPJ 01.612.635/0001-02 - Contratada: Arte Produções Artísticas Ltda, CNPJ 
09.219.563/0001-40, Objeto: Locação um palco modular e um sistema de sonorização completo 
profissional para evento denominado Maior São Pedro da Região em Assunção. 1) CONSIDERANDO 
o expresso no convênio MTur/Município de Assunção-PB/Nº 755609/2011 como também no contrato 
de prestação de serviços fruto do Processo Pregão Presencial nº 026/2011; 2) CONSIDERANDO 
a previsão contratual na cláusula décima segunda do contrato principal, onde há a previsão de 
prorrogação da vigência do contrato; 3) CONSIDERANDO que durante a vigência do Contrato e 
do 1º Termo Aditivo não foi possível adimplir com as obrigações pactuadas no respectivo contrato 
porque até a presente data, o Ministério do Turismo, não procedeu com o desembolso do referido 
convênio; ADITIVO: 24 de abril de 2012 à 24 de julho de 2012 para 25 de julho de 2012 à 25 de 
outubro de 2012.  Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas 
pelo presente TERMO ADITIVO. Partes Assinantes: Luiz Waldvogel de Oliveira Santos (Prefeito) e 
José Ricardo de Lira Bezerra (contratado), Data da Ass.: 23 de julho de 2012.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO
Número do Contrato: IN009/2011 – Inexigibilidade Nº IN009/2011 - Contratante: Prefeitura de 

Assunção, CNPJ 01.612.635/0001-02 - Contratada: Francinildo Ferreira dos Santos - ME, CNPJ nº 
07.551.949/0001-29, Objeto: contratação direta de uma pessoa jurídica para realização dos shows 
artisticos, nas festividades do maior São Pedro da Região em Assunção/PB. 1) CONSIDERANDO o 
expresso no convênio MTur/Município de Assunção-PB/Nº 755609/2011 como também no contrato 
de prestação de serviços fruto do Processo de inexigibilidade nº 009/2011; 2) CONSIDERANDO 
a previsão contratual na cláusula décima segunda do contrato principal, onde há a previsão de 
prorrogação da vigência do contrato; 3) CONSIDERANDO que durante a vigência do Contrato e 
do 1º Termo Aditivo não foi possível adimplir com as obrigações pactuadas no respectivo contrato 
porque até a presente data, o Ministério do Turismo, não procedeu com o desembolso do referido 
convênio; ADITIVO: 24 de abril de 2012 à 24 de julho de 2012 para 25 de julho de 2012 à 25 de 
outubro de 2012.  Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas 
pelo presente TERMO ADITIVO. Partes Assinantes: Luiz Waldvogel de Oliveira Santos (Prefeito) e 
Francinildo Ferreira dos Santos (contratado), Data da Ass.: 23 de julho de 2012.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO
Número do Contrato: IN010/2011 – Inexigibilidade Nº IN010/2011 - Contratante: Prefeitura 

de Assunção, CNPJ 01.612.635/0001-02 - Contratada: Luan Produções e Eventos Ltda, CNPJ 
nº 05.102.456/0001-86, Objeto: contratação direta de uma pessoa jurídica para realização dos 
shows artisticos, nas festividades Juninas na Palhoça Luiz Caristia, localizada no Centro da Cidade 
de Assunção. 1) CONSIDERANDO o expresso no convênio MTur/Município de Assunção-PB/Nº 
755609/2011 como também no contrato de prestação de serviços fruto do Processo de inexigibilidade 
nº 010/2011; 2) CONSIDERANDO a previsão contratual na cláusula décima segunda do contrato 
principal, onde há a previsão de prorrogação da vigência do contrato; 3) CONSIDERANDO que 
durante a vigência do Contrato e do 1º Termo Aditivo não foi possível adimplir com as obrigações 
pactuadas no respectivo contrato porque até a presente data, o Ministério do Turismo, não procedeu 
com o desembolso do referido convênio; ADITIVO: 24 de abril de 2012 à 24 de julho de 2012 para 25 
de julho de 2012 à 25 de outubro de 2012.  Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram modificadas pelo presente TERMO ADITIVO. Partes Assinantes: Luiz Waldvogel de 
Oliveira Santos (Prefeito) e Rogério Paes e Silva (contratado), Data da Ass.: 23 de julho de 2012.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
Número do Contrato: PP026/2011- Pregão Presencial NºPP026/2011 - Contratante: Prefei-

tura de Assunção, CNPJ 01.612.635/0001-02 - Contratada: Arte Produções Artísticas Ltda, CNPJ 
09.219.563/0001-40, Objeto: Locação um palco modular e um sistema de sonorização completo 
profissional para evento denominado Maior São Pedro da Região em Assunção. 1) CONSIDERANDO 
o expresso no convênio MTur/Município de Assunção-PB/Nº 755609/2011 como também no contrato 
de prestação de serviços fruto do Processo Pregão Presencial nº 026/2011; 2) CONSIDERANDO 
a previsão contratual na cláusula décima segunda do contrato principal, onde há a previsão de 
prorrogação da vigência do contrato; 3) CONSIDERANDO que durante a vigência do Contrato e 
do 1º Termo Aditivo não foi possível adimplir com as obrigações pactuadas no respectivo contrato 
porque até a presente data, o Ministério do Turismo, não procedeu com o desembolso do referido 
convênio; ADITIVO: Fica prorrogado a vigência do contrato em tela passando de 02 de janeiro de 
2012 à 23 de abril de 2012 para 24 de abril de 2012 à 24 de julho de 2012.  Ficam ratificadas 
todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente TERMO ADITIVO. 
Partes Assinantes: Luiz Waldvogel de Oliveira Santos (Prefeito) e José Ricardo de Lira Bezerra 
(contratado), Data da Ass.: 20 de abril de 2012.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
Número do Contrato: IN009/2011 – Inexigibilidade Nº IN009/2011 - Contratante: Prefeitura de 

Assunção, CNPJ 01.612.635/0001-02 - Contratada: Francinildo Ferreira dos Santos - ME, CNPJ nº 
07.551.949/0001-29, Objeto: contratação direta de uma pessoa jurídica para realização dos shows 
artisticos, nas festividades do maior São Pedro da Região em Assunção/PB. 1) CONSIDERANDO o 
expresso no convênio MTur/Município de Assunção-PB/Nº 755609/2011 como também no contrato 
de prestação de serviços fruto do Processo de inexigibilidade nº 009/2011; 2) CONSIDERANDO 
a previsão contratual na cláusula décima segunda do contrato principal, onde há a previsão de 
prorrogação da vigência do contrato; 3) CONSIDERANDO que durante a vigência do Contrato e 
do 1º Termo Aditivo não foi possível adimplir com as obrigações pactuadas no respectivo contrato 
porque até a presente data, o Ministério do Turismo, não procedeu com o desembolso do referido 
convênio; ADITIVO: Fica prorrogado a vigência do contrato em tela passando de 02 de janeiro de 
2012 à 23 de abril de 2012 para 24 de abril de 2012 à 24 de julho de 2012.  Ficam ratificadas 
todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente TERMO ADITIVO. 
Partes Assinantes: Luiz Waldvogel de Oliveira Santos (Prefeito) e Francinildo Ferreira dos Santos 
(contratado), Data da Ass.: 20 de abril de 2012.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
Número do Contrato: IN010/2011 – Inexigibilidade Nº IN010/2011 - Contratante: Prefeitura 

de Assunção, CNPJ 01.612.635/0001-02 - Contratada: Luan Produções e Eventos Ltda, CNPJ 
nº 05.102.456/0001-86, Objeto: contratação direta de uma pessoa jurídica para realização dos 
shows artisticos, nas festividades Juninas na Palhoça Luiz Caristia, localizada no Centro da Cidade 
de Assunção. 1) CONSIDERANDO o expresso no convênio MTur/Município de Assunção-PB/Nº 
755609/2011 como também no contrato de prestação de serviços fruto do Processo de inexigibilidade 
nº 010/2011; 2) CONSIDERANDO a previsão contratual na cláusula décima segunda do contrato 
principal, onde há a previsão de prorrogação da vigência do contrato; 3) CONSIDERANDO que durante 
a vigência do Contrato e do 1º Termo Aditivo não foi possível adimplir com as obrigações pactuadas 
no respectivo contrato porque até a presente data, o Ministério do Turismo, não procedeu com o 
desembolso do referido convênio; ADITIVO: Fica prorrogado a vigência do contrato em tela passando 
de 02 de janeiro de 2012 à 23 de abril de 2012 para 24 de abril de 2012 à 24 de julho de 2012. 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente 
TERMO ADITIVO. Partes Assinantes: Luiz Waldvogel de Oliveira Santos (Prefeito) e Rogério Paes 
e Silva (contratado), Data da Ass.: 20 de abril de 2012.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 078/2012 Contratação de empresa visando o fornecimento de água 

através de carro pipa para assistências as vitimas da seca ocorrida no ano de 2012 através do 
convênio de número 017/2012 celebrado entre a Secretaria de Estado e Infraestrutura  - SEIE-PB 
e Prefeitura Municipal de Patos - PB, conforme especificações constantes no Termo de Referência 
Anexo I deste Edital, o qual é parte integrante do mesmo.

 
ABERTURA: 06/11/2012 ás 09h00min (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da Gerência de Licitações, 

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

Patos – PB, 18 de Outubro de 2012.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

EMEPA-PB            
REGISTRO CGE N° 12-01831-3  De, 16/10/2012

AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 009/2012
A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF nº 09.295.684/0001-70, com 

sede na Rua Eurípedes Tavares, 210 Tambiá, João Pessoa – PB, através de sua Pregoeira, torna 
ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2012, com base na Lei 
Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decreto Estadual nº 24.649/03 e Lei Federal 
nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Contratação de Serviços para instalação de rede lógica estruturada passiva e 
ativa, nas dependências onde será instalada a nova Sede da EMEPA-PB, na Rodovia PB-008, Km 
7, praia de Jacarapé, João Pessoa-PB

LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 
serão realizados no dia 31 de Outubro de 2012, às 14:00 horas, na Sede da EMEPA.

RECURSOS: O pagamento desses serviços correrão por conta da Classificação Orçamentária 
nº 35.202.20122.5046.4216. Elemento: 3390.39- Fonte: 00 (tesouro estadual).RO 00179 e 00219.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida na Sede da EMEPA, de segunda à sexta-
-feira, no horário das 08 às 12 e das 14 às 18 horas ou obtida pela internet no site: www.emepa.
org.br. Maiores informações pelo fone 3218-5503/5476/5478.

João Pessoa-PB, 18  de outubro  de 2012.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2012

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 10:00 horas do dia 31 de Outubro de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços na 
realização de exames cardiológicos e ultrassonografias. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no ho-
rário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 16 de Outubro de 2012
SIMONY PEREIRA FREITAS FERNANDES

Pregoeira Oficial

RIO ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 
11.229.764/0001-70, torna público que requereu a Administração do Meio Ambiente – SUDEMA 
a Licença Prévia referente a implantação da usina termo-solar de ciclo combinado, Coremas VI, 
para geração de energia elétrica, a partir de concentradores solares e caldeira a biomassa, na 
produção de vapor, na Cidade de Coremas.

RIO ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 
11.229.764/0001-70, torna público que a requereu a Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente – SUDEMA a Licença Prévia referente a implantação da usina termo-solar de ciclo 
combinado, Coremas VII, para geração de energia elétrica, a partir de concentradores solares e 
caldeira a biomassa, na produção de vapor, na Cidade de Coremas.

RIO ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ/CPF Nº 
11.229.764/0001-70, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 3084/2012 em João Pessoa, 31 de agosto de 2012 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Implantação da usina termo-solar de ciclo combinado, Coremas 
VII, para geração de energia elétrica, a partir de concentradores solares e caldeira a biomassa, 
na produção de vapor, na cidade de Coremas, na Fazenda Coremas VII – Zona Rural Município: 
COREMAS – UF: PB. Processo: 2012-004106/TEC/LP-0945.

RIO ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 
11.229.764/0001-70, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 3109/2012 em João Pessoa, 31 de agosto de 2012 – prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Implantação da usina termo-solar de ciclo combinado, Coremas 
IV, para geração de energia elétrica, a partir de concentradores solares e caldeira a biomassa, 
na produção de vapor, na cidade de Coremas, na Fazenda Coremas IV – Zona Rural Município: 
COREMAS – UF: PB. Processo: 2012-004090/TEC/LP-0941.

RIO ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTCIPAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 
11.229.764/0001-70, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 3110/2012 em João Pessoa, 31 de agosto de 2012 – prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Implantação da usina termo-solar de ciclo combinado, Coremas 
V, para geração de energia elétrica, a partir de concentradores solares e caldeira a biomassa, 
na produção de vapor, na cidade de Coremas, na Fazenda Coremas V – Zona Rural Município: 
COREMAS – UF: PB. Processo: 2012-004110/TEC/LP-0946.

RIO ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 
11.229.764/0001-70, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 3112/2012 em João Pessoa, 31 de agosto de 2012 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Implantação da usina termo-solar de ciclo combinado, Coremas 
VI, para geração de energia elétrica, a partir de concentradores solares e caldeira a biomassa, 
na produção de vapor, na cidade de Coremas, na Fazenda Coremas VI – Zona Rural Município: 
COREMAS – UF: PB. Processo: 2012-004094/TEC/LP-0944.

RIO ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 
11.229.764/0001-70, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do meio 
Ambiente, emitiu a Licença prévia nº 3114/2012 em João Pessoa, 31 de agosto de 2012 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Implantação da usina termo-solar de ciclo combinado, Coremas III, 
para geração de energia elétrica, a partir de concentradores solares e caldeira a biomassa, na 
produção de vapor, na Fazenda Coremas III, Sítio Escurinho, na cidade de Coremas, na Fazenda 
Coremas III – Zona Rural Município: COREMAS – UF: PB. Processo: 2012-004111/TEC/LP-0947.

GREEN CONSTRUÇÕES INTELIGENTES LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.923.661/0001-30, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4072/2012 em João Pessoa, 16 de outubro de 2012 – Prazo: 1460 dias. Para 
a atividade de: Edificação residencial multifamiliar com 12 unidades habitacionais (térreo + 03 
pavimentos) e sistema de esgotamento sanitário individual, na QD 223, LT 65 – Novo Milênio – 
GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007328/TEC/LO-3903.

COMBOY COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 
14.027.002/0001-89, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 2905/2012 em João Pessoa, 27 de agosto de 
2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação do piso da ilha de abastecimento e 
na área de descarga em concreto armado com drenagem direcionada para caixa separadora de 
água e óleo, desativação de tanque subterrâneo e instalação de novos tanques subterrâneos 
de combustível, equipamentos e acessórios, na Rua Inspetora Emilia Mendonça Gomes – Nº 47 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2011-004416/TEC/LA-0079.

BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA (LOJA B – 029) – CNPJ/CPF Nº 
13.004.510/0043-38, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4011/2012 em João Pessoa, 10 de outubro de 
2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios e 
outros – Comercialização de Medicamentos, na Av. Severino Bezerra Cabral Nº 1190 Município: 
CAMPINA GRANDE – UF: PB. Processo: 2012-006364/TEC/LO-3671.

S F DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI ME – CNPJ Nº 16.937.293/0001-78, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da 
Licença de Operação Nº 2754/2010 com M.R.S – Comercialização de GLP AC-564m² - MARI – 
PB. Processo: 2012-007508/TEC/LO-3953.

Constatação foi feita 
após pesquisa realizada 
pelo Procon Municipal

O menor preço registra-
do para o litro da gasolina teve 
aumento de 10,78% nos pos-
tos de combustíveis de João 
Pessoa em um mês, de acordo 
com pesquisa realizada pelo 
Procon da capital paraibana. 
Desde o último levantamento 
feito pelo órgão, no dia 18 
de setembro, o menor preço 
do produto passou de R$ 2,3 
para R$ 2,58. Já o maior valor 
do litro permanece em R$ 2, 
699, o que representa uma 
variação de 4,6%.

De acordo com a pes-
quisa do Procon-JP, o preço 
mais baixo foi verificado nos 
postos Triunfo, na Avenida 
Bento da Gama, e no Mas-
tergás, na Epitácio Pessoa. Já 
o maior preço foi encontrado 
em quatro estabelecimentos: 
Boa Viagem, Alle, Posto JR e 
Quadramares.

O coordenador do Pro-
con-JP, Marcos André Araújo, 
esclareceu que o aumento 
foi registrado porque um 
posto cobrava R$ 2, 32, mas 
que isso não significa que o 
preço geral do combustível 
teve esse índice de reajuste. 
No período entre as duas pes-
quisas, 15 postos baixaram os 
preços, 48 mantiveram e 32 
aumentaram.

Etanol
Os pesquisadores do 

Procon-JP também verifi-
caram os preços do etanol e 
encontraram uma variação de 
17,6% entre os estabelecimen-
tos, com valores que vão de 
R$ 1,999 a R$ 2,35. O menor 
valor foi encontrado no posto 
BSB Bancários, na Avenida 
Valfredo Macedo Brandão. Já 
o maior no Posto Rui Carnei-
ro, na Avenida Rui Carneiro. 
Desde o último levantamento, 
19 postos baixaram o preço, 
65 mantiveram e sete aumen-

taram.
 Já o litro do óleo die-

sel tem variação de preço 
de 17,3%, indo de R$ 1,977 
a R$ 2,319. O menor valor 
foi encontrado no posto In-
dependência, na Praça Cal-
das Brandão, no Tambiá, e o 
maior no Posto Rui Carneiro.

 O preço do metro cúbico 

do gás natural veicular (GNV) 
custa de R$ 1,69 a R$ 1,82. 
Com isso, a variação entre 
os estabelecimentos chega a 
7,7%. O menor valor foi veri-
ficado no Posto Pichilau, na 
BR 101, e o maior no Ayrton 
Senna, na Avenida Tancredo 
Neves. Todos os postos man-
tiveram os preços.

19 postos baixaram preço, 65 mantiveram e 7 aumentaram

FOTO: Divulgação



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 JURIPIRANGA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS NO 019/2012
A Prefeitura Municipal de Juripiranga, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 019/2012, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a 
contratação de uma empresa para elaboração do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico 
do Município de Juripiranga-PB, contendo os eixos Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, 
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas e Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos, 
no qual se constituirá em ferramenta de planejamento e gestão, no dia 08/11/2012 às 9:00 horas, 
na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Brasil, 380 - Juripiranga – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço 
acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 05/11/2012.

Publicado no DOE do dia 12/10/2012 – Republicado por Incorreção.
 

Juripiranga, 11 de outubro de 2012.

ANTONIO SOARES DE LIMA
PRESIDENTE DA CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
1O VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0001.000049-8/2012
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS
PROCESSO: 0005015-26.2011.4.05.8200– CLASSE 28
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
REU: RONES FERREIRA DE LIMA.
CITAÇÃO DE:
RONES FERREIRA DE LIMA, CPF 102.293.314-08
FINALIDADE: 
Citação do(a) (s) executado(a)(s), para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 
dívida, acrescida de honorários advocatícios e das custas processuais, nos termos do CPC, 
arts. 652 e 652-A, com a redação dada pela Lei nº 11.382/2006, com juros, correção e encargos 
legais, conforme o seguinte demonstrativo, em valores históricos:
Valor principal (débito) Honorários advocatícios (%)       Custas processuais          Total
R$ 23.563,93 R$ 589,10                              R$ 117,81                    R$ 24.270,84
NATUREZA DA DÍVIDA:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
SEDE DO JUÍZO
Seção Judiciária da Paraíba, 1ª Vara, Situada na Rua João Teixeira de Carvalho, 480, Brisamar, 
CEP: 58031-900- João Pessoa/PB.
Expedido nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, em 17/09/2012. Eu, 
LUIZ OLIVEIRA GADELHA, Supervisor Assistente do Setor de Ações Sumaríssimas e Feitos 
não contenciosos, o digitei.
Eu, RÔMULO AUGUSTO DE AGUIAR LOUREIRO, Diretor da Secretaria da 1ª Vara, o conferi 
e subscrevo. João Pessoa, 08 de junho de 2012.

TERCIUS GONDIM MAIA
Juiz Federal Substituto da 13ª Vara, auxiliando a 1ª 

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
1O VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0001.000050-0/2012
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS
PROCESSO: 0009116-77.2009.4.05.8200– CLASSE 28
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
REU: MARCOS SOARES BARBOSA.
CITAÇÃO DE:
MARCOS SOARES BARBOSA, CPF 218.647.214-72.
FINALIDADE: 
Citação do(a) (s) executado(a)(s), para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 
dívida, acrescida de honorários advocatícios e das custas processuais, nos termos do CPC, 
arts. 652 e 652-A, com a redação dada pela pela Lei nº 11.382/2006, com juros, correção e 
encargos legais, conforme o seguinte demonstrativo, em valores históricos:
Valor principal (débito)    Honorários advocatícios (%)   Custas processuais  Total
R$ 27.268,57                  R$ 681,71                                R$ 136,34      R$ 28.086,62
NATUREZA DA DÍVIDA:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
SEDE DO JUÍZO
Seção Judiciária da Paraíba, 1ª Vara, Situada na Rua João Teixeira de Carvalho, 480, Brisamar, 
CEP: 58031-900- João Pessoa/PB.
Expedido nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, wm 17/09/2012. Eu, 
LUIZ OLIVEIRA GADELHA, Supervisor. Assistente do Setor de Ações Sumaríssimas e Feitos 
não contenciosos, o digitei.
Eu, RÔMULO AUGUSTO DE AGUIAR LOUREIRO, Diretor da Secretaria da 1ª Vara, o conferi 
e subscrevo. João Pessoa, 08 de junho de 2012.

TERCIUS GONDIM MAIA
Juiz Federal Substituto da 13ª Vara, auxiliando a 1ª
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Responsavel.: ALESANDRO CAVALCANTE MELO 
BONFIN
CPF/CNPJ....: 504339034-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Cedente.....: PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL 
LIMITA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052185
Responsavel.: ATLANTICO CABO BR HOT LTDA ME
CPF/CNPJ....: 014712060/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            423,46
Cedente.....: PROJECTA MAT DE CONSTRU O LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052859
Responsavel.: CONE CONTRUTORA NORDESTE LTDA
CPF/CNPJ....: 014094749/0001-50
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            200,00
Cedente.....: METALURGICA TOUROS LTDA
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052098
Responsavel.: D & N COMERCIO DE MEDIC E 
PERF LTDA
CPF/CNPJ....: 008800471/0009-43
Titulo......: TRIP VENDA MERC  R$          6.586,92
Cedente.....: NAZARIA DIST DE PRODUTOS FAR-
MACEUTI
Apresentante: NAZARIA DIST DE PRODUTOS FAR-
MACEUTI
Protocolo...: 2012 - 052426
Responsavel.: ELETROMEDICAL E SERV EQ ELET L
CPF/CNPJ....: 008657010/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             76,90
Cedente.....: BANCO ABC BRASIL SA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053084
Responsavel.: ELISANGELA ALVES GADELHA
CPF/CNPJ....: 014053329/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            550,14
Cedente.....: PERSIFILM IMPORTACAO E EXPOR-
TACAO L
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052928
Responsavel.: ELIWERTON LUIZ DE MESQUITA
CPF/CNPJ....: 010528182/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.847,26
Cedente.....: PILOT PEN DO BRASIL S.A. INDUSTRIA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052545
Responsavel.: FREITAS PAIXAO ENG EST E SIST

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO NO 120712PP00027/2012/CPL/PMS
PREGÃO PRESENCIAL NO 00027/2012
INSTRUMENTO: Contrato nO 116/2012
PARTES – Prefeitura Municipal de sapé – PB e Banco Bradesco S/A.
OBJETO: Contratação de Instituição Bancária para processamento da Folha de Pagamento 

da Prefeitura Municipal de Sapé - PB.  
VALOR DO CONTRATO: R$ 800.001,00 (oitocentos mil e um reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá início no dia 05 de outubro de 2012 e vigorará 
pelo prazo de 60 (sessenta) meses, até o dia 04 de outubro de 2017, podendo ser renovado 
por mais 12 (doze) meses, em caráter excepcional, segundo o art. 57, parágrafo 4º da Lei 
nº 8.666/93.

SIGNATÁRIOS: Pela Contratante, o Sr. João Clemente Neto e, pela Contratada, o Sr. Luiz 
Alberto Ferreira Viana e o Sr. Fábio Junio Filgueira dos Santos.

Sapé - PB, 18 de outubro de 2012.

JOÃO CLEMENTE NETO
PREFEITO                                                                

CPF/CNPJ....: 012934534/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            546,00
Cedente.....: MIRO FERR E FERRAGENS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053092
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS SILVA
CPF/CNPJ....: 374394644-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            356,28
Cedente.....: CIAN
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053062
Responsavel.: JOSE ARI LEITE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 070812274-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.255,38
Cedente.....: NICROSOL INDUSTRIA E COMERCIO DE SO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051026
Responsavel.: MARIA CASSIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 011758769/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.937,77
Cedente.....: JOBATT IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO DE S
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052814
Responsavel.: MARCIA ANDREIA ALBUQUERQUE 
XEREZ
CPF/CNPJ....: 020827924-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            159,00
Cedente.....: COMERCIAL DE PERSIANAS H D LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052156
Responsavel.: PATRICIA DA SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 053481784-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052183
Responsavel.: ROSINETE FERNANDES DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 040967416/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.757,30
Cedente.....: COMPANHIA PARAIBANA DE GAS
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053005
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492,      de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  19/10/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 005/2012
EXECUCAO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS 

NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB.
OBJETO: EXECUCAO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCA 

DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB.
ABERTURA: 05/11/2012, às 09:00 horas.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS DE CONVÊNIO/RECURSOS PRÓPRIOS
CPL: Portaria (001 de 04/01/2012) 
REGULAMENTAÇÃO: Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Municipal de Saúde, 

Rua José Ferreira n° 05, Centro, São José do Bonfim-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

São José do Bonfim-PB, 18 de outubro de 2012

NÁDIA RÉGIA RODRIGUES NÓBREGA DA SILVA 
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO NO 120715PP00028/2012/CPL/PMS
PREGÃO PRESENCIAL NO 00028/2012
INSTRUMENTO: Contrato nO 118/2012
PARTES – Prefeitura Municipal de sapé – PB e Posto de Combustíveis Quatro Folhas Ltda..
OBJETO: Aquisição de combustíveis (gasolina e óleo diesel) e filtros lubrificantes.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0201.04.122.1003.2004 – 0202.04.122.1003.2103 

– 0203.04.122.1003.2021 – 0204.04.124.1003.2026 – 0205.20.122.1003.2097 
– 0206.12.361.1002.2042 – 0208.04.122.1003.2049 – 0210.08.244.0036.2109 – 
0211.04.122.1003.2095 – 0212.04.124.1003.2102 – 3390.30.

VALOR DO CONTRATO: R$ 615.885,00 (seiscentos e quinze mil oitocentos e oitenta e 
cinco reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16.10.2012 a 31.12.2012.

SIGNATÁRIOS: Pela Contratante, o Sr. João Clemente Neto e, pela Contratada, o Sr. 
Alexandre José Aquino de Britto e Silva.

Sapé - PB, 18 de outubro de 2012.

JOÃO CLEMENTE NETO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL nO 005/2012

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cacimbas - PB, TORNA 
PÚBLICO e convida os interessados para participar do Pregão Presencial nº. 005/2012, Tipo 
Menor Preço, objetivando á Aquisição de Gêneros Alimentícios, de forma parcelada. Data de 
Abertura 31/10/2012 às 10:00hs. O Edital encontra-se a disposição dos interessados na Rua 
São José, centro, Cacimbas– PB, maiores informações através do tel: (83) 3476-1137, (83) 
3476-1002 no horário das 08:00 às 12:00h.

Cacimbas, 18 de Outubro de 2012.

PAULO CÉSAR LEITE
Pregoeiro Oficial

FOZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ/CPF NO 09.565.229/0001-48 Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 3352/2012 em João Pessoa, 11 de setembro 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a 
atividade de: Loteamento Residencial (LOTEAMENTO JARDIM DAS ÁGUAS – 1ª Etapa) com 
666 lotes distribuídos em 33 quadras.  Na(o)– Fazenda Santa Luzia. Município: Sapé - UF: 
PB. PROCESSO: 2012-006293/TEC/LO-3666

TIM CELULAR S/A – CNPJ  NO 04.206.050/0085-99, torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LP – Licença Prévia para instalação 
da ERB - Estação Radio Base, localizada a Av. Presidente Epitácio Pessoa, nº 3883 – Bairro 
Miramar – João Pessoa/PB.

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ARTHUR HENRIQUE GOMES FI-
GUEIREDO
CPF/CNPJ....: 014678046/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            168,46
Cedente.....: O BORRACHAO BR LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052461
Responsavel.: CELIA ALVES TARRADT
CPF/CNPJ....: 251873334-53
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            350,00
Cedente.....: EDIFICIO RESIDENCIAL URBIETA JUNIOR
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053061
Responsavel.: D & C ARTIGOS DO VESTUARIO E 
ACESSO
CPF/CNPJ....: 012092338/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            251,99
Cedente.....: ELIAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052476
Responsavel.: D & C ARTIGOS DO VESTUARIO E 
ACESSO
CPF/CNPJ....: 012092338/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            255,48
Cedente.....: ELIAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052478
Responsavel.: ECOTEC ENGENHARIA AMBIENTAL 
LTDA
CPF/CNPJ....: 005374977/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            558,53
Cedente.....: MONTE & CIA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052971
Responsavel.: ISIS VARELA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 010410065/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            279,16
Cedente.....: FERREIRA ATACADO DISTRIBUIDOR 
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052949
Responsavel.: ISRAEL BARBOSA DE LIMA

CPF/CNPJ....: 030509424-60
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$          7.209,96
Cedente.....: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A
Protocolo...: 2012 - 052672
Responsavel.: JULIANA DA SILVA MOURA
CPF/CNPJ....: 099681884-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             29,90
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053025
Responsavel.: MARIA GORETTI DA SILVA
CPF/CNPJ....: 261261438-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            115,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052939
Responsavel.: MAURO DA SILVEIRA MIRANDA
CPF/CNPJ....: 002440584-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         13.350,00
Cedente.....: KABA DO  BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052804
Responsavel.: ROOSEVEL VOLAR LOBO DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 060188954-12
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            143,99
Cedente.....: DAIANA APARECIDA PLACITELI
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053035
Responsavel.: WELLINGTON ISBELO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 048321964-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,00
Cedente.....: DND HITECH IND E SERV-IGUARD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054066
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,  19/10/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
TRIGÉSSIMA CONVOCAÇÃO

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

buições legais e respeitando os ditames do Item III c/c Item XIII do Edital de Abertura de Concurso 
Público nº. 002/2010, bem como observando o Termo de Homologação assinado pelo Prefeito 
Constitucional e publicado no Diário Oficial do Município em 07 de dezembro de 2010, RESOLVE, 
convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no respectivo Concurso 
Público, para entregar até o dia 30 de outubro de 2012 os seguintes exames e documentos neces-
sários para a conseqüente investidura no cargo:

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

deverá apresentar aptidão física e mental para exercer quaisquer dos cargos ofertados no certame. 
Assim sendo, até a data estabelecida alhures (30/10/2012) o candidato deverá pessoalmente ou 
por procurador munido de procuração pública com poderes especiais para o ato apresentar no 
Protocolo Especial instalado na sede da Secretaria de Administração (Centro Administrativo Municipal 
Dr. Aderbal Martins – Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo Horizonte, Patos – PB, CEP: 58700 – 000) 
os seguintes exames de saúde: 

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

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

mesmo local e prazo estabelecido acima até (30/10/2012) deverá apresentar os seguintes docu-
mentos autenticados: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

investidura no referido cargo.

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

munido de procuração pública com poderes especiais para o ato no Protocolo Especial instalado 
na sede da Secretaria de Administração até o dia 30 de outubro de 2012 no horário das 08h00min 
às 12h00min (Centro Administrativo Municipal Dr. Aderbal Martins – Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo 
Horizonte, Patos – PB, CEP: 58700 – 000) portando todos os exames e documentos descritos nos 
Itens I e II do presente ato convocatório.

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

nova convocação.

CARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE:
 
DENTISTA CIRURGIÃO BUCO MAXILO FACIAL

POSIÇÃO                     NOME                                              Nº DA INSCRIÇÃO 
     03  ONILSON DA ROCHA MENDES JUNIOR                  2205776 
    
 03 Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 02520120012296, em 

tramitação pela 4ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
 IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS:
 
1. Conforme dispõe o subitem 8 do item XIII do edital de abertura, a falta de comprovação de 

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

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

 
3. O Protocolo Especial que receberá a documentação dos candidatos convocados funcionará 

do dia 18 de outubro de 2012 a 30 de outubro de 2012 (termo final), das 08h00minh às 12h00minh. 
Não serão recebidos documentos e exames médicos fora do horário e data estabelecidos sob 
nenhuma condição ou justificativa.

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

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

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

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

8. Todos os processos de admissão da trigéssima chamada deverão ser concluídos até o dia 
30 de outubro de 2012.

 
Patos – PB, 18 de outubro de 2012

 
José Corsino Peixoto Neto
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2012
A CSL do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, TORNA PÚBLICO o resultado de julgamento 

de propostas de preços, referente à Tomada de Preços em epígrafe, que tem por objeto a contra-
tação de empresa, sob o regime de empreitada por preço unitário, para execução dos serviços de 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE – PSF 09, no município de Monteiro – PB. Após 
análise e julgamento de propostas, sangrou-se vencedora do certame a empresa CONSTRUTORA 
ORIENT LTDA - ME (CNPJ: 12.130.906/0001-00), no valor global R$ 299.874,12 (Duzentos e no-
venta e nove mil oitocentos e setenta e quatro reais e doze centavos). Conforme consta nos autos 
do processo administrativo nº. 055/2012.

Monteiro – PB, 18 de Outubro de 2012.
Romeu de Andrade Romão

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2012

Extrato de Parecer Jurídico
Objeto: Locação de Veículo (Carro Pipa),  para o transporte d água potável para consumo humano 

e para abastecimento da população (rural ou urbana), do Município de Ibiara Estado da Paraíba, 
atingidos pela seca que assola a região.

EMENTA: Análise. Celebração de contrato. Prestação de serviços. Execução dos serviços de 
pagamento de benefícios assistenciais. Dispensa de Licitação. Possibilidade Jurídica, opina este 
órgão pela possibilidade jurídica da dispensa de licitação para a contratação da prestação de serviços 
para execução dos serviços de pagamento de benefícios assistenciais com o Banco Oficial, qual 
seja, Banco do Brasil, uma vez que se trata de contratação de entidade que integra a Administração 
Pública, conforme previsto no art. 24, inciso VIII, da lei 8.666/93.

É o Parecer, 
Ibiara/PB,  30 agosto de 2012.

José de Arimateia Rodrigues de Lacerda
Advogado OAB/PB 7704.

Prefeitura  Municipal  de Cabaceiras 
Gabinete do Prefeito

Extrato de Parecer Final
 Processo Licitatório nº 031/ 2012  - Tomada de Preços nº 010.                                                                                        
Concordância com a decisão da Comissão Licitatória, relatada na Ata de Reunião de Análise 

de Recursos Interpostos, datada de  04/10/2012, com relação ao  não acolhimento do recurso 
impetrado pela empresa Cedro Engenharia, no último dia 10/10, confirmando assim  a habilitação 
da empresa  Consfor – Construtora Fortaleza Ltda.             

Concordância com a decisão da Comissão Licitatória, relatada na Ata de Reunião de Análise de 
Recursos Interpostos, datada de  04/10/2012, com relação ao  não acolhimento do recurso impetrado 
pela empresa Servicon – Serviços e Construções, pelos mesmos motivos expostos na referida Ata.      

                                                                                     Cabaceiras, 18 de outubro de 2012.
Ricardo Jorge de Farias Aires - Prefeito  Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:30 horas do dia 31 de Outubro de 
2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Instituíção 
Financeira, pública ou privada, para a prestação de serviços bancários. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 07. Informações: 
no horário das 13:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120.
Cabedelo - PB, 18 de Outubro de 2012

JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de medicamentos, material medico hospitalar e 
outros, de acordo com o Processo Administrativo nº 063/2012 e Tomada de Preços  nº 026/2012. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR  LTDA – 

CNPJ Nº 03.246.587/0001-01
OBJETO: Aquisição de medicamentos, material medico hospitalar e outros.
VALOR DO LOTE I: R$ 39.666,00 (trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais).
VALOR DO LOTE II: R$ 26.810,00 (vinte e seis mil, oitocentos e dez reais).
VALOR DO LOTE III: R$ 11.742,00 (onze mil, setecentos e quarenta e dois reais).
VALOR DO LOTE IV: R$ 9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta reais)
VALOR DO LOTE V: R$ 22.801,80 (vinte e dois mil, oitocentos e um reais e oitenta centavos)
VALOR GLOBAL: R$ 110.859,80 (cento e dez mil, oitocentos e cinqüenta e nove reais e oitenta 

centavos).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2012.

Ibiara - PB, 17 de Outubro de 2012
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

JOSÉ IVANILDO CAVALCANTI DE MORAIS FILHO – CNPJ/CPF Nº 333.576.414-53 Torna públi-
co que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 3911/2012 em João Pessoa, 2 de outubro 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Cultivo de cana-de-açúcar irrigada, fertirrigada e de sequeiro, nas fazendas Miriri, Santa Luzia, 
Pé-de-Peru e granja Santa Emília. Na(o) – COMP. FAZENDARIO MIRIRI, MUN. SAPÉ, C. DO 
ESP. SANTO, RIO TINTO. Município: SAPÉ - UF: PB. PROCESSO: 2012-003366/TEC/LO-3127.

LECY VANIA LEAL MARTINS, Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO para as atividades: 
COMÉRCIO VAREGISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) – MONTEIRO/PB, sob 
PROCESSO DE Nº 2012-007127/TEC/LO-3844

MOREIRA E RUFFOS LTDA – CNPJ: Nº 03.288.490/0001-61. Torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4061/2012 
em João Pessoa, 16 de Outubro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de Edificação residencial 
multifamiliar com 30 (trinta) unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário interligado 
a rede coletora de esgotos da Cagepa. Na Av. Epitácio Pessoa, Nº 4869 esquina com Infante Dom 
Henrique - TAMBAÚ – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-006730/TEC/LI – 1655.

RUFFOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ: Nº 11.468.293/0001-52. Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4060/2012 em João Pessoa, 16 de Outubro de 2012 – Prazo: 1460 dias. Para a 
atividade de Edificação residencial multifamiliar com sistema de esgotamento sanitário interligado a 
rede coletora de esgotos da Cagepa. Na Rua: MARIA JOSÉ NORONHA TEIXEIRA – LOT 41 – QD 
616 – AEROCLUBE – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB . Processo: 2012-005727/TEC/LO – 1050.

A META EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 10.173.822/0001-28, torna público que requereu a 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação, para o Edifício Multifamiliar Arizona 
situado na Rua Bartolomeu Luiz Trocolli, s/n, Altiplano – JOÃO PESSOA – PB.

VORTIX TECNOLOGIA LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 14.238.140/0001-07, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
3002/2012 em João Pessoa, 29 de agosto de 2012 – Prazo: 89 dias. Para a atividade de: Operação 
Galpão Comercial, na Av. 24 de Junho S/N LT. 15 QD 11 – LOT. Nossa Senhora da Conceição – 
RENASCER Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2012-005731/TEC/LI-1610.

ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO – CNPJ Nº 06.213.750/0001-28, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da L.O.P Nº 
3149/2011/PROC. Nº 2011-003098 – Lavra Experimental de Areia do Leito do Rio Paraíba – Zona 
Rural – ITABAIANA – PB. Processo: 2012-006631/TEC/LOP-0063.

RIO ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 11.229.764/0001-
70, torna público que requereu a Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA 
a Licença Prévia referente a implantação de usina termo-solar de ciclo combinado, Coremas III, para 
geração de energia elétrica, a partir de concentradores solares e caldeira a biomassa, na produção 
de vapor, na Cidade de Coremas.

RIO ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 11.229.764/0001-
70, torna público que a requereu a Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA 
a Licença Prévia referente a implantação da usina termo-solar de ciclo combinado, Coremas IV, para 
geração de energia elétrica, a partir de concentradores solares e caldeira a biomassa, na produção 
de vapor, na Cidade de Coremas.

RIO ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 11.229.764/0001-
70, torna público que requereu a Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA 
a Licença Prévia referente a implantação da usina termo-solar de ciclo combinado, Coremas V, para 
geração de energia elétrica, a partir de concentradores solares e caldeira a biomassa, na produção 
de vapor, na Cidade de Coremas.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO
Cedente: FÁBIO BRITO FERREIRA, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 

553.022.543-87 e na OAB/PB sob o nº 9.672, com endereço na Avenida Américo Falcão, nº 152, 
Jaguaribe, João Pessoa -PB.

Cessionário: IGOR GADELHA ARRUDA, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o 
nº 027.881.314-37 e na OAB/PB sob o nº 12.287, com endereço na Avenida Newton Almeida, nº 
438, térreo, Centro, João Pessoa - PB.

Devedora: GILVANDRA PAIVA FREIRE, inscrita no CPF sob o nº 486.837.524-53, residente e 
domiciliada em local não sabido.

 Vem,o Cedente, pelo presente, nos moldes do art. 290 do Código Civil, tendo em vista a 
frustrada tentativa de notificação através da Carta Notificatória, registrada em 03.10.2012, no Livro 
B-4245, sob o nº 638.596, no Toscano de Brito Serviço Notarial e Registral, NOTIFICARa Devedo-
racom o objetivo de lhe dar ciência de que no dia 03 (três) de Setembro de 2012 cedeu os créditos e 
direitos previstos no Contrato de Honorários Advocatícios, celebrado com Vossa Senhoria no dia 01 
(um) de Dezembro de 2008,ao supracitado Cessionário.Como é cediço, o crédito acima especificado 
se refere àquele previsto na cláusula segunda do contrato cedido, qual seja, “o correspondente 
ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor de mercado do imóvel localizado no Loteamento 
Praia do Sol, no Município de João Pessoa – PB, inscrito no cadastro Municipal sob o nº setor 25, 
quadra 434, lote 050, registrado no Cartório Carlos Ulysses sob o nº 4.434, no livro 2-J. fls. 198. 
Sob o nº de ordem R-1”. Informa, por fim, que nos termos da cláusula segunda do referido contrato 
cedido, o crédito já se encontra vencido desde o mês de abril de 2010. Faz-se mister consignar, 
por oportuno, que mesmo ciente do transcurso do prazo para o efetivo adimplemento do débito, 
Vossa Senhoria restou omissa até a presente data.Desta feita, poderá Vossa Senhoria, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas a contar dapublicação desteedital de notificação, entrar em contato 
com o Cessionário, a fim de proceder com o pagamento da importância devida, vez que o crédito 
agora lhe pertence, sob pena de ajuizamento de medida judicial voltada à cobrança do crédito.

João Pessoa, 18 de Outubro de 2012.
 FÁBIO BRITO FERREIRA IGOR GADELHA ARRUDA
             Cedente Cessionário

GERALDO ANTONIO CAVALCANTI DE MORAIS SOBRINHO – CNPJ/CPF Nº 166.221.114-72 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 3976/2012 em João Pessoa, 5 de outubro 2012 - Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Cultivo de cana-de-açúcar fertirrigada, irrigada e de sequeiro (Faz. Marco Antonio 
I e II, Faz. Miriri, e Faz. N. Sra. De Fátima, nos respectivos municípios Cruz do Espírito Santo, 
Santa Rita, Lucena e Mamanguape. Na(o) – COMP. FAZENDARIO MIRIRI, MUN. SANTA RITA, 
C. DO ESP. SANTO, LUCENA, MAMANGUAPE. Município: Santa Rita - UF: PB. PROCESSO: 
2012-003367/TEC/LO-3128.
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